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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Tunisiene
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe 
Mohamed El Mokhtar Zannad, am-

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

A avut loc o convorbire, care 8-* 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Anul LV Nr. 13 398 Primq, ediție Vineri 20 septembrie 1985 6 PAGINI - 50 BANI

Marcind un moment de seamă in dezvoltarea relațiilor româno-indoneziene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, joi, pe ambasa
dorul Italiei în tara noastră, Bene-

Ambasadorul Italiei
detto Santarelli, in vizită de rămas 
bun, cu prilejul încheierii misiunii 
sale în țara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ieri s-a încheiat

VIZITA OFICIALĂ A PKHMM REPUBLICII
1

Joi, 19 septembrie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie efectua
tă în țara noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, de 
către președintele Republicii Indo
nezia, Suharto, împreună 
na Tien Suhârto.

Vizita și convorbirile la 
româno-indoneziene s-au 
un moment de deosebită 
tate în cronica relațiilor 
nie și colaborare dintre 
țări, relații .care au cunoscut o evo
luție ascendentă — expresie a do
rinței popoarelor român și indone
zian de a conlucra pașnic, în folosul 
și spre binele celor două țări. Re
zultatele acestui nou dialog la nivel 
înalt, vor conferi în viitor noi di
mensiuni legăturilor, de colaborare 
și conlucrare dintre țările și popoa
rele noastre atît pe plan bilateral, 
cît și in viața internațională.

La-Încheierea vizitei a fost adop
tată o Declarație comună româno- 
indoneziană, care dă glas voinței ce
lor două țări de a întări conlucra
rea dintre ele, în folosul reciproc, al 
cauzei păcii, înțelegerii și cooperă
rii în întreaga lume.

Ceremonia plecării înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul Oto- 
peni, unde au fost arborate dra
pelele de stat ale României și Indo
neziei. Pe frontispiciul aerogării 
se aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Suharto. Pe 
mari pancarte erau înscrise urările : 
„Să se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Indonezia, în interesul popoare
lor român și indonezian, al cauzei 
păcii, independenței și colaborării în 
întreaga lume !“, „Trăiască lupta u- 
nită a popoarelor pentru pace, inde
pendență și colaborare internațio- 

. nală !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. to

varășa Elena Ceaușescu au sosit la 
aeroport împreună cu președintele 
Suharto și doamna Tien Suharto.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Indoneziei și României, în 
timp ce erau trase 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu

cu doam-

nivel înalt 
înscris ea 
însemnă- 

de priete- 
cele două

Ambasadorul Republicii Populare Ungare
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, joi, pe 
Miklos Barity, ambasadorul Repu

blicii Populare' Ungare la București, 
în vizită de rămas bun, cu ocazia 
încheierii misiunii sale în tara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.

cît mai repede puse în

șl președintele Suharto au trecut în 
revistă garda de onoare.

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele Suharto și-a luat rămas 
buh de la persoanele oficiale româ
ne, venite să-l salute la aeroport. 
Au fost prezenți Constantin Dăscă- 
lescu, primul ministru al guvernu
lui, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali.

Erau de față ambasadorul Româ
niei în Indonezia și ambasadorul 
Indoneziei în țara noastră.

Un grup de pionieri români și co
pii indonezieni au oferit buchete de 
flori președinților Nicolae. Ceaușescu 
și Suhârto, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Tien Suhârto.

La scară avionului, cei doi pre
ședinți și-au luat un călduros rămas 
bun, și-au strîns mîinile 
nie, s-au îmbrățișat. De 
tovarășa Elena Ceaușescu 
Tien Suharto și-au luat 
nesc rămas bun.

Numeroși cetățeni ai

cu priete- 
asemenea, 
și doamna 
un priete-

Capitalei,

IDECLARATIE COMUNĂ

aflați pe aeroport, au făcut celor 
doi conducători o caldă manifesta
re de stimă și prețuire, dînd expre
sie acordului deplin față de rezul
tatele fructuoase ale. dialogului la 
nivel înalt româno-indonezian, 
vor impulsiona și mai puternic 
voltarea relațiilor de prietenie 
tre cele două țări și popoare.

La ora 10, aeronava cu care călă
torește șeful statului indonezian a 
decolat.

care 
dez- 
din-

(Agerpres)

IN ZIARUL DE AZI

La1 invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Indonezia, 
Suharto, a efectuat, împreună 
cu doamna Tien Suharto, o vizită 
oficială de prietenie in Republica 
Socialistă România, in perioada 
16—19 . ‘ _
oaspeți indonezieni au 
soțiți,

septembrie 1985. înalții 
fost în- 

acestei vizite, 
ministru de stat, 

stat, prof. tir.
în cursul 

de Sudharmono, i 
secretar de 
J. B. Sumarlin, ministru de stat, 
președintele organismului pentru 
planificarea dezvoltării naționale, 
prof. dr. Mochtar Kusumaatmadja. 
ministrul afacerilor externe, cu 
soțiile, precum și Murdiono, mi
nistru, secrelarul cabinetului pre
zidențial, și generalul de armată 
L. B. Murdani, comandantul șef al 
forțelor armate.

Președintele Suharto și doamna 
Tien Suharto, precum și persoane
le oficiale care i-au însoțit au vi
zitat obiective economice și social- 
ev.lturale din București. înaltul 
oaspete indonezian s-a bucurat de 
o primire caldă, cordială, expresie 
a sentimentelor de stimă și prie
tenie pe care și le nutresc re
ciproc popoarele celor două țări.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Indonezia, Suharto, 
au avut convorbiri oficiale, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
de stimă și înțelegere reciprocă, 
în cadrul cărora s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor actuale 
aic celor două țări și popoare in 
procesul dezvoltării economice și 
sociale, au examinat stadiul rapor
turilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Indonezia 
și posibilitățile de intensificare si 
diversificare a acestora în viitor. 
Cei doi șefi de stat au procedat, 
totodată, la un schimb de păreri 
cu privire la principalele probleme 
actuale ale situației internaționale, 

în cursul vizitei au avut loc, de 
asemenea, întilniri de lucru la 
care au participat miniștri și alți 
reprezentanți oficiali din cele două 
țări și în cadrul cărora au fost 
discutate probleme de interes co
mun. La întîlnirea privind proble
mele dezvoltării raporturilor eco
nomice bilaterale au participat, din 
partea română, tovarășii Gheorghe 
Opiea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Petrescu, vi
ceprim-ministru al guvernului, și 
alte persoane oficiale, iar din 
partea indoneziană, prof. dr. J. B. 
Sumarlin, -ministru de stat, pre
ședintele organismului pentru pla
nificarea dezvoltării naționale, 
Murdiono, ministru, secretarul ca
binetului prezidențial, și alte per
soane oficiale. Discuțiile privind 
linele probleme cu caracter poli
tic au avut loc între tovarășul 

^Ștefan Andrei, ministrul român ai

afacerilor externe, și prof. dr. 
Mochtar Kusumaatmadja, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Indonezia, și alte persoa
ne oficiale, Tovarășul general-co
lonel Constantin Olteanu, ministrul 
apărării naționale, a avut o în- dezvoltarea în continuare a rapor- 
tilnire cu generalul de armată L. 
B. Murdani, comandantul șef al 
forțelor armate indoneziene. în ca
drul unei întilniri intre tovarășa 
Tamara Dobrin, președinte al Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., și ministrul de 
stat, secretar de stat Sudharmono, 
în calitate de președinte al grupă
rii Golkar din Indonezia, a avut 
Ioc un schimb de informații în 
legătură cu 
organizații.

cadrul celor două sesiuni de pînă 
acum ale Comisiei mixte de coo
perare economică și tehnică în 
promovarea activă a conlucrării 
economice româno-indoneziene, au 
evidențiat rolul acestei comisii in

activitatea celor două

!,
stadiul actual și per-Analizind

spectivele de dezvoltare a raportu
rilor româno-indoneziene, cei doi 
șefi de stat și-au exprimat satis
facția față de cursul pozitiv pe 
care aceste relații l-au cunoscut 
în ultimii ani, ca rezultat al pu
nerii în aplicare a înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel la 
Jakarta, în noiembrie 1982. Pre
ședinții României și Indoneziei s-au 
pronunțat, totodată, pentru ampli
ficarea și adîncirea în continuare 
a raporturilor dintre cele două 
țări în toate domeniile de interes 
comun. în acest cadru, a fost e- 
vidențiată importanța deosebită a 
dialogului la cel mai înalt nivel 
dintre cele două țări, care conferă 
noi dimensiuni conlucrării româno- 
indoneziene, ceea ce corespunde 
pe deplin intereselor popoarelor 
prietene ale celor două țări de dez
voltare economică și socială liberă, 
independentă.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
în mod deosebit importanta dez
voltării mai accentuate a cooperă
rii economice și a schimburilor 
comerciale, ceea ce asigură un 
conținut concret raporturilor bila
terale și contribuie, totodată, la 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre popoarele român și indone
zian și au convenit ca guvernele 
țărilor lor să ia toate măsurile 
necesare care să asigure intensifi
carea in continuare a raporturilor 
economice pe baze stabile, reciproc 
avantajoase.

Pornind de la potențialul în 
continuă creștere al economiilor 
naționale ale celor două țări, de 
la prioritățile programelor lor de 
dezvoltare, președinții României și 
Indoneziei au hotărit să acționeze 
pentru finalizarea cît mai grabni
că a tratativelor, in curs de des
fășurare, privind realizarea unor 
obiective economice de cooperare, 
pentru creșterea volumului schim
burilor comerciale, ca și pentru 
identificarea de noi proiecte si 
programe de cooperare.

Ambii președinți, reicvînd acti
vitatea pozitivă desfășurată în

turilor economice dintre cele două 
țări.

în cursul vizitei au fost semnate 
un document privind principiile 
de bază ale 
termen 
român și 
portul și importul de mărfuri 
perioada ' . .
document in care sînt consemnate 
rezultatele convorbirilor care au 
avut Ioc în perioada vizitei în 
România a președintelui Indone
ziei cu privire la dezvoltarea con
lucrării pe plan economic. S-a 
convenit, totodată, să fie depuse 
eforturi, în continuare, pentru lăr
girea cadrului juridic al raportu
rilor bilaterale, pentru finalizarea 
negocierilor privind semnarea A- 
cordului pentru transporturile 
aeriene civile și a acordurilor re
feritoare la garantarea reciprocă a 
investițiilor și evitarea dublei im
puneri.

Subliriiindu-se importanța deo
sebită a contactelor directe pentru 
mai buna cunoaștere reciprocă, 
pentru promovarea in continuare a 
relațiilor prietenești dintre Româ
nia și Indonezia, s-a convenit să 
fie intensificate schimburile de 
vizite dintre reprezentanții gu
vernelor celor două țări, precum și 
legăturile dintre reprezentanții 
întreprinderilor și firmelor anga
jate sau interesate in dezvoltarea 
cooperării economice și tehnologi
ce, ca și a schimburilor comerciale.

Totodată, s-a căzut de acord să 
fie încurajate contactele dintre 
parlamentele celor două țări, din
tre reprezentanții guvernelor 
român și indonezian, precum și 
dintre organizațiile de tineret 
cele sportive. De asemenea, 
convenit să fie stimulată dezvol
tarea în viitor a cooperării exis
tente pe plan 
in domenii de

aranjamentului pe 
între guvernele 

ex- 
în 

1986—1999, precum și un

lung 
indonezian privind

@ La zi, probleme ale 
aprovizionării : Toamna - 
perioadă de vîrf a produc
ției de conserve © Rezol
varea promptă, temeinică a 
scrisorilor oamenilor muncii 
• Cum sînt pregătite ter
mocentralele pentru sezo
nul rece © Festivalul inter
național „George Enescu"

In acest an, ultimul din actualul 
cincinal, se înfăptuiește un amplu 
program de investiții, care prevede 
punerea în funcțiune a 250 capaci
tăți productive importante, precum 
și realizarea unui mare număr de 
apaitamente și obiective social-cul- 
turale. Evidențiind exigențele lega
te de înfăptuirea acestui program, 
la plenara 
Național al 
Consiliului 
Economice 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
nou necesitatea ca toți factorii an
gajați în procesul de' realizare a in
vestițiilor să acționeze cu fermitate 
și răspundere, urmărind riguros a- 
plicarea în întregime a măsurilor 
stabilite pentru 
punerea în func- ______________
țiune la termen _
a tuturor capaci
tăților de pro
ducție prevăzute 
în planul pe anul 
1985.

De altfel, sta
diul și ritmul in 
care evoluează 
lucrările pe nu
meroase șantie
re, dintre care 
menționăm pe 
cele ale Combi
natului petrochi
mic Midia-Năvo- 
dari, combinate
lor de utilaj greu 
din Iași și Cluj-Napoca, Uzi
nei electrice din Govora, se con
stituie în tot atîtea garanții că ter
menele de punere in funcțiune pre
văzute vor fi. respectate întocmai. 
Pe. alte șantiere, o bună parte din 
rămînerile în urmă, semnalate la 
un moment dat, au fost recuperate, 
iar în prezent se depun eforturi sus
ținute pentru consolidarea reviri
mentului înregistrat și scurtarea du
ratelor de execuție a lucrărilor.

Desigur, este vorba de șantiere 
diferite ca amploare și complexita
te, ca forțe umane și mijloace^ teh
nice angajate in realizarea lucrări
lor. Dar, în același timp, este vorba 
de șantiere asemănătoare prin efici
ența activității desfășurate. Modul 
în care s-a acționat și se acționează 
pentru înlăturarea dificultăților în- 
tîmpinate și accelerarea ritmului de 
lucru relevă o experiență valoroasă, 
care se cere preluată și generalizată 
pe toate șantierele de investiții, fără 
excepție. Pe scurt, coordonatele a- 
cestei experiențe constau în asigu
rarea integrală a forței de muncă, 
folosirea rațională a acesteia și a uti
lajelor de execuție din dotare, apro
vizionarea ritmică, în flux continuu, 
cu materialele de construcții necesa
re, deschiderea unor fronturi largi 
de lucru pentru accelerarea monta
jului tehnologic ; stabilirea unor le
gături strînse cu fiecare furnizor în 
parte, vizînd grăbirea execuției și li
vrării tuturor utilajelor și echipa
mentelor tehnologice contractate ; 
sprijinirea directă și permanentă, pe

comună a 
Oamenilor 

Suprem al 
și Sociale,

Consiliului 
Muncii și 

Dezvoltării 
tovarășul 

din

multiple planuri, a activității de 
șantiere de către comitetele județene 
de partid, organele și organizațiile 
locale de partid și ministerele titu
lare de investiții.

Din acest punct de vedere, luna 
septembrie ridică în fața factorilor 
angajați în realizarea investițiilor 
sarcini substanțial sporite, cea mai 
importantă dintre ele constînd in 
creșterea susținută a ritmului de 
montaj al utilajelor tehnologice. Din 
compararea stadiilor fizice atinse la 
numeroase obiective de investiții cu 
prevederile din graficele de execu
ție rezultă limpede că finalizarea 
acestora la termen depinde într-o 
măsură hotărîtoare de încheierea cu 
maximă rapiditate a montajului și

pe

© Hotărîtoare sînt acum organizarea te
meinică a muncii pe șantiere, concentrarea 
forțelor pentru accelerarea lucrărilor, și în 
primul rînd a montajului

© Sînt necesare eforturi stăruitoare din 
partea furnizorilor pentru livrarea neîntîrziată 
a utilajelor și a echipamentelor tehnologice

cea 
cali-

puțin 
pen- 

aces- 
este 

neîntîr-

și 
s-a

cultural și științific, 
interes comun.

ii
Republicii Socia- 

tovarășul
Președintele 

liste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Indonezia, Suharto, au 
procedat Ia un aprofundat schimb 
de 
blemele 
și la 
lumea contemporană. Ei au con
statat 
internaționale din 
ani confirmă aprecierile conținute 
in Declarația comună adoptată la 
Jakarta, la 23 noiembrie 1982.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
din nou importanța profundelor

vederi cu privire 
internaționale 

procesele care au

la pro- 
actuale 
loc in

că evoluția raporturilor 
ultimii trei

(Continuare în pag. a V-a)

La Tecuci, ritmurile
Dumitru Nicoară, șeful 

complexului turistic din 
Tecuci, are reale motive de 
satisfacție. Hotelul „Tecuci", 
edificiu modern, cu 180 de 
locuri, a devenit neîncăpă
tor, Mai ales în timpul 
verii. Iar aceasta pentru 
că din ce în ce mai mulți 
turiști poposesc la Tecuci, 
fie și pentru o singură zi. 
Iar între ei 
ini. 
devenit 
murilor 
țară".
sus o 
directă 
stare de lucruri, cu pro
vincialismul de altădată al 
tîrgului, datînd de vreo 550 
de ani, unde — ca de altfel 
în multe alte locuri — „nu 
se întîmpla aproape nimic".

...Ion Moruzan, ingineTul- 
șef al întreprinderii de 
construcții metalice, ne 
explică cum a reușit a- 
ceastă unitate să-și spo
rească de peste patru ori 
producția in numai șapte 
ani pe care-i numără de 
la înființare. Este vorba 
despre destinul unei între
prinderi profilată pe me
talurgie, care transformă 
oțelul Galațiului în produ
se dintre cele mai căutate.

— în anul intrării în 
funcțiune, 1977, am început 
cu produse simple : schele, 
paturi de sudat ș.a. Am 
trecut apoi la repere ceva 

' mai complexe : stîlpi de 
înaltă rezistență și închi
deri pentru hale, grinzi de 
rulare. Am continuat cu 
realizarea de utilaj pentru 
investițiile Combinatului si
derurgic de la Galați, mîn- 
drindu-ne cu faptul că am 
contribuit și noi la inălța- 

^rea unor mari obiective din

mulți stră- 
„Municipiul nostru a 

o răscruce a dru- 
din Moldova și din 
Afirmația de mai 
punem în relație 
cu o mai veche

cea mai mare cetate a ote
lului românesc : oțelăria 
nr. 3, furnalul nr. 6, lami
norul de benzi la rece nr. 2, 
noile fabrici de var și de 
aglomerare a minereului și 
altele. Un timp am recon
diționat oale de zgură. Am 
depășit însă și această fază 
pentru că acum realizăm 
oale de zgură in variantă 
sudată. De anul trecut am 
început construcția unor 
stîlpi de înaltă tensiune

efectuarea riguroasă a probelor teh
nologice, potrivit indicațiilor din 
proiecte. Iată de ce, pentru fiecare 
platformă și obiectiv important — și 
ne referim îndeosebi la șantierele 
centralelor electrice de termoficare 
din Giurgiu, Suceava și Iași, între
prinderilor de utilaj chimic din Fă
găraș și orașul Victoria, fabricilor 
de zahăr de la Lechința, Călărași și 
Fălciu, Combinatului chimic din 
Turnu Severin ș.a. — trebuie întoc
mite programe mobilizatoare de 
montaj, cu termene și răspunderi 
bine precizate. La fel de importante 
sint, bineînțeles, organizarea temei
nică a locurilor de muncă, asigura
rea fronturilor de lucru, prin coor
donarea permanentă a activității tu
turor executanților, promovarea u- 
nor tehnologii de execuție moderne, 
capabile să contribuie substanțial la 
scurtarea ciclurilor de montaj.

Este cît se poate de evident că ho
tărîtoare pentru urgentarea montării 
utilajelor sînt munca oamenilor, ca
pacitatea lor de a acționa cu ener
gie și înalță răspundere pentru rea
lizarea ritmică și de calitate irepro
șabilă a lucrărilor. Ca atare, atenția 
trebuie concentrată asupra conduce
rii competente, organizării judi
cioase a muncii constructorilor și 
montorilor, întronării pe șantiere a 
unui climat de ordine și disciplină 
în muncă, de respectare riguroasă a 
normelor tehnologice. Acesta este de 
fapt rolul personalului tehnic de pe 
șantiere — maiștri, tehnicieni și in
gineri — chemat să acționeze cu per-

Noile obiective de investiții ț 
funcțiune!

9
severență în vederea mobilizării oa
menilor, precizării de răspunderi 
clare pentru fiecare formație de lu
cru și muncitor, întăririi răspunderii 
individuale și colective. Sint, după 
cum se vede, direcții de acțiune care 
pun limpede în evidență relația ne
mijlocită dintre organizare, respon
sabilitatea muncitorească și ritmuri
le înalte de lucru în munca construc
torilor și montorilor. De aceea, or
ganizațiile de partid, comuniștii de 
pe șantiere au datoria să acționeze 
convingător, cu stăruință pentru u- 
nirea eforturilor oamenilor muncii și 
dezvoltarea răspunderii comuniste 
față de indeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate, stimulînd în
trecerea in muncă declanșată între 

diferitele forma
ții, promovînd 
larg inițiativele și 
experiențele va
loroase și, în ge
neral, tot ceea ce 
poate contribui 
la executarea ra
pidă a unor vo
lume sporite de 
lucrări de 
mai bună 
tate.

Nu mai 
importantă 
tru reușita 
tor eforturi 
livrarea
ziată a utilajelor 
tehnologice nece

sare noilor obiective și capacități 
productive. Cu toată claritatea 
trebuie înțeles că ritmul de montaj 
nu poate fi sporit fără aportul ne
mijlocit al unor furnizori aflați a- 
cum în postura de reștanțieri. Ca 
atare, este de datoria colectivelor de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de utilaj tehnologic Buzău, în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești, întreprinderea „Unio" din Satu 
Mare, întreprinderea „Vulcan" din 
București și altele să lichideze în 
cel mai scurt timp restanțele acu
mulate. Consiliile oamenilor muncii, 
organele și organizațiile de partid 
din aceste unități au datoria să gă
sească de urgență cele mai bune so
luții pentru introducerea in fabri
cație și executarea rapidă a utila
jelor restante, respectindu-șl astfel 
obligațiile asumate prin contractele 
încheiate.

In spiritul exigențelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu 
există sarcină mai importantă pen
tru constructori și montori, pentru 
toți factorii angajați în realizarea 
investițiilor decît aceea de a-și con
centra la maximum eforturilel ener
giile, pentru ca fiecare din zilele ur
mătoare să fie o zi a ritmurilor înal
te în execuția lucrărilor. Numai ac- 
ționînd în acest mod este posibilă 
intrarea neîntîrziată în funcțiune a 
noilor obiective și capacități produc
tive aflate în etapa finalizării lot;.

Cristian ANTONESCU

unui oraș
simplu : cu ajutorul oame
nilor. Cu ajutorul lor. al 
întregului colectiv de peste 
1 000 de oameni ai muncii, 
productivitatea a crescut — 
de la înființarea unității și 
pină acum — de peste trei 
ori, iar în intervalul 1980— 
1985 s-a dublat. Sporul de 
mai sus a fost asigurat 
deopotrivă de dotarea mo
dernă a întreprinderii, a- 
similarea de produse noi 
cu un grad superior de va-
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pentru export. Iar în pre
zent avem mare zor cu rea
lizarea construcției meta
lice pentru secția de țevi 
sudate, in execuție pe plat
forma Combinatului side
rurgic Galați, obiectiv vi
zitat recent de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Este o sarcină de mare 
răspundere ce ni s-a încre
dințat și ne străduim să 
fim la înălțimea acestei 
misiuni, adică să livrăm în 
termen cele 3 200 tone con
strucție metalică pentru 
noua investiție.

Așadar, tînăra unitate 
industrială tecuceană — 
care a crescut ca voinicul 
din poveste — a reușit în 
numai șapte ani de exis
tență să-și facă un nume, 
un profil de fabricație so
lid și o piață la export. 
Cum a fost cu putință 
acest salt ? Răspunsul e

înfloritor CAMPANIA

lorificare a materiei prime 
— metalul — de creșterea 
pregătirii profesionale. Și 
să mai adăugăm că în 
același răstimp de șapte 
ani, unitatea a avut vreme 
să-și înscrie de două ori 
numele pe lista evidenția- 
ților pe ramură în întrece
rea socialistă pentru rezul
tatele înregistrate în anii 
1982 și 1984.

...îl căutăm prin noua 
fabrică de mobilă pe ingi
nerul Ionel Popa, șeful 
acesteia. O primă capaci
tate a fabricii a fost pusă 
în funcțiune în trimestrul 
al IV-lea din anul trecut, 
iar cea de-a doua capa
citate — chiar în zilele de 
sfirșit de august 1985. Vă 
imaginați cum arată un 
tînăr șef de unitate în ziua 
cînd primește obiectivul în 
primire ? Discuția se des
fășoară într-un laborator, 
de față fiind și Mina Dia-

conu, secretara organizației 
de partid, precum și tehni
cianul Mihai Albu, șeful 
acestei secții.

— Am făcut mobilă la 
Tecuci și mai înainte. însă 
vechea secție care data de 
prin 1950, nu mai satisfăcea 
nicicum cerințele. Compa
rați capacitatea ei de pro
ducție, de numai 15 milioa
ne lei, cu cea a actualei 
fabrici, de 165 milioane lei, 
ne spune inginerul Ionel 
Popa. Am realizat o creș
tere de vreo 11 ori. în 
plus, chiar astfel — foarte 
tineri cum sîntem — avem 
atît comenzi pentru export, 
cît și obligația de a realiza 
un program pretențios pen
tru nevoile interne, progra
mul „Felicia" cum îi 
spunem noi, și care în
seamnă : dormitor, cameră 
de zi, de tineret, hol.

Trecînd prin secții ne-a 
frapat tinerețea colectivu
lui, lucru confirmat apoi 
de gazde. Intr-adevăr, 
vîrsta medie a personalului 
de aici este de numai 22— 
23 de ani. în mare parte 
lucrează aici absolvenții 
liceelor de profil din Galați 
și Brăila, tțneri cu lo
cul de naștere — Tecuci. 
Cei cărora le-au răsărit, 
ghiocei la tîmple, precum 
meșterului Mihai Albu, le 
revine importanta misiu
ne de a-i deprinde, cu 
răbdare, pricepere pe cei 
tineri în neasemuit de fru
moasa artă a prelucrării 
lemnului. Sarcină de la 
care nu se dau, firește, 
înapoi. Pentru că meșteșu-

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a II-a)^
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zi, probleme ale aprovizionării

TOAMNA-PERIOADĂ DE VIRF

A PRODUCȚIEI
a?

DE CONSERVE
Toamna este sezonul de virf al 

producției conservelor de legume și 
fructe. O bună parte din producția 
pe care o dau grădinile și live
zile, cimpul ia drumul fabricilor 
de specialitate. In aceste zile, de pil
dă. pe porțile acestor unităti ale 
Industriei alimentare intră zilnic in
tre 12—15 mii de tone de legume și 
fructe, care sînt rapid prelucrate. 
Cum se desfășoară practic activita
tea în aceste unități, cu ce probleme 
mai importante se confruntă ? Iată 
tema unei convorbiri la Direcția ge
nerală economică a horticulturii 
(D.G.E.H.).

La întrebarea cite sortimente de 
conserve vor fi fabricate anul acesta 
de industrie și cite dintre ele vor fi 
noi ?, tovarășul Constantin Juduc, 
șeful compartimentului conserve din 
direcția respectivă, ne-a răspuns :

— La Congresul consiliilor popu
lare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea de a se dezvol
ta mult mai puternic producția micii 
industrii alimentare, inclusiv a 
celei de prelucrare a produselor 
agricole și a conservelor. De aici, 
necesitatea ca toate consiliile popu
lare să treacă la organizarea unor 
astfel de centre pentru industriali
zarea produselor agricole, ca o com- 
?Ietare a producției marii industrii, 

n ce o privește, Direcția generală 
economică a horticulturii pregătește 
pentru anul acesta o producție de 
conserve superioară cu 30 000—50 000 
tone celei de anul trecut. Numai la 
conservele din tomate, producția va 
fi mai 
față de 1984. 
va fi realizată 
(inclusiv 
balare) : 120 sortimente de legume 
— multe din ele avind în combinație 
și carne 
acestea absolut noi sînt : 
mente 
fructe, 
destul 
rințele 
este un adevăr care s-a desprins clar 
din consultările noastre cu publicul.

O altă categorie de probleme dis
cutate la D.G.E.H. s-a referit la îm
bunătățirea calității produselor. Re
latează directorul adjunct al direc
ției, Ștefan Opriș :

— Așa cum am informat pe cetă
țeni cu un an în urmă, intenționăm, 
printr-un larg evantai de măsuri 
tehnice, să aducem. în scurt timp, 
conservele românești la nivelurile 
calitativ superioare existente pe plan 
mondial la aceste tipuri de produse. 
Iată doar cîteva exemple de aseme
nea măsuri : în toate fabricile au fost 
deja introduse mașini speciale de 
condiționare a produselor la conser
vare — pentru opărire. tăiere, spă
lare. prăjire. în privința noilor re
țete, care începuseră să fie puse in 

sînt

venirea lipsei de ritmicitate în apro
vizionarea fabricilor de conserve, care 
făcea ca la porțile acestor unităti 
să se formeze, cu ani în urmă, și
ruri nesfirșite de autocamioane, ce 
așteptau zile întregi să li se descarce 
marfa — produse perisabile care se 
degradau. Pentru ca produsele legu
micole să circule acum rapid și rit
mic intre grădini și autoclavele fa
bricilor. s-a aplicat soluția creării 
I.P.I.L.F.-urilor si repartizării lor a 
unor suprafețe de pămint destinate 
cultivării legumelor. Astfel. în pre
zent, peste 90 la sută din trebuințele 
consumului de legume al fabricilor

balaje : borcane de diferite mărimi, 
butoaie, de alți recipients Cu toate 
insistentele făcute către beneficiari 
pentru a procura întreg stocul nece
sar. in sortimentele respective, in 
special borcane, ne găsim azi intr-o 
situație nu mult schimbată fată de 
anii trecuti.

Deficitul la furnizorii noștri cel 
mai importanți se ridică la milioane 
de borcane — restanțe de la livră
rile de Ia fabricile de sticlă, de la 
recuperările pe care au obligația 
prin lege să ni le înapoieze între
prinderile comerciale din sistema 
Ministerului Comerțului Interior și

• Anul acesta, cu 30 000-50 000 tone de conserve mai mult 
decît în 1984 ® Pentru aprovizionarea ritmică a întreprinderi
lor — 90 la sută din materia primă este livrată din fermele 
proprii ® O problemă stringentă : borcanele ® Se impun 
măsuri operative pentru lichidarea stocurilor supranormative 

și a restanțelor la livrarea și colectarea de ambalaje.

mare cu 8 000—10 000 tone
Această producție 
în 176 sortimente 

capacitățile diverse de am-

și 56 de fructe. Dintre
10 sorti- 

de legume (asortate) și 4 de 
Considerăm că sortimentul e 
de larg și satisface bine ce- 
populatiei. De altfel. , acesta

practică în toamna trecută, 
acum generalizate.

în altă ordine de idei, trebuie 
tat că s-au luat măsuri pentru

ară- 
pre-

este realizat în propriile grădini si 
ferme. Producția de legume poate fi 
în acest fel eșalonată, pe de o parte, 
din faza de însămînțare, pe de alta, 
în cea 
care fabrică va solicita desigur de pe 
propriile terenuri cantitățile rationa
le de legume, incit să se evite 
autocamioanele să mai stea zile 
șir pe la porti și ca produsele să 
degradeze.

în al doilea rînd, toate fabricile 
înlocuit la transporturi vechile i 
mioane, pentru a căror 
eră nevoie de 50—55 minute, cu bas
cule care se pot descărca in numai 
4—5 minute. Generalizarea tuturor 
acestor măsuri — care se va încheia 
în acest an — revizuirea rețetelor 
de fabricație, îmbunătățirea radicală 
a transporturilor, crearea de baze 
proprii de aprovizionare cu legume 
au dus, cum era și firesc, la o cerere 
mai mare (zeci de mii de tone) 
conserve, atît pe piața internă, 
și la export,

— Diferite unităti comerciale 
plîng totuși că aveți conserve 
stocuri 1...

— E vorba de produse cu termen 
de garanție de 3 ani. La legume nu 
sînt stocuri supranormative mari. în 
schimb, există stocuri mari la con
serve de fructe : la compoturi de 
mere. pere, struguri. Pentru a le di
minua rapid, am cerut tuturor fabri
cilor să nu mai producă asemenea 
sortimente decît 
mici.

— Cu ce alte 
fruntă fabricile 
de virf a producției ?

— După cum se știe, fabricile de 
conserve au nevoie nu numai de ma
teriile prime respective, ci și de am-

:a de însămînțare, pe de alta, 
de recoltare. In acest fel, fie-

ca 
în 
se
au 

ca- 
descărcare

de 
cit
se 
în

în cantităti foarte

probleme se con- 
în această perioadă

cea a Centrocoop — ceea ce, evi
dent, creează fabricilor mari di
ficultăți în procesul de produc
ție. Desigur, am făcut toate in
tervențiile cuvenite. Pentru livra
rea recipientilor noi — la Centrala 
sticlei ; pentru livrarea recipientilor 
din recuperări — la M.C.I. și la 
Centrocoop. Rezultatul ? Abia în ul
timul timp către fabricile de conser
ve au început să sosească cantităti 
ceva mai mari de recipienti.

Din cele relatate de reprezentanții 
D.G.E.H. am reținut că întîrzierile 
din recuperarea recipientilor sînt 
legate și de o reținere a populației 
în ce privește revinderea către ma
gazinele de desfacere a recipientilor

pe care i-a cumpărat din magazine 
(fapt cu atit mai mult inexplicabil 
cu cit prețul ambalajelor de sticlă a 
crescut). Dar pentru cine se produc 
în fiecare an conserve de legume și 
fructe ? Nu pentru populație ? De 
unde să procure industria ambala
jele absolut necesare dacă cetățenii 
nu le înapoiază pe cele deținute în 
propriile gospodării ? Iată întrebări 
pe care fiecare cetățean ar trebui să 
și Ie pună, pe care 
obștești ■ — comitetele 
comisiile și comitetele 
deputății ș.a.m.d. — ar trebui să le 
ridice în adunările cetățenești, con- 
vingind oamenii de necesitatea repu
nerii în circuitul comercial a tutu
ror ambalajelor pe care le dețin.

Pe de o parte, recuperarea amba
lajelor goale continuă să fie îngreu
nată de 
merciale 
cent, ori 
plătească 
teni. ori susțin că n-au în 

'depoziteze, în timp ce
„Transcom" uită frecvent 
dice din magazine.

Producția de legume e 
toată tara, iar fabricile de conserve 
sînt în sezonul de virf. Este inadmi
sibil ca recolta să fie diminuată și 
fabricile să nu lucreze normal din 
cauza... borcanelor goale ! Trebuie, 
neîntîrziat, luate toate măsurile or
ganizatorice necesare, incit restante
le amintite să fie imediat lichidate. 
Trebuie luate toate măsurile cuveni
te. depuse toate eforturile pentru a 
se reglementa problema ambalaje
lor potrivit prevederilor clare și fer
me existente — problemă de care. în 
ultimă instanță, depinde buna apro
vizionare a populației cu conserve 
pentru sezonul rece care bate la ușă.

organizațiile 
de cetățeni, 

de femei,

practicile unor unităti co- 
care. așa cum se arăta re- 
declară că n-au 
ambalajele aduse

bună
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Locuințe moderne, confortabile pe bulevardul Armata Poporului din București Foto: Gh. Vințilă

bani să 
de cetă- 
ce să le 
mașinile 

să le ri-

Gh. GRAURE
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Electronica în peisajul

La Videle, activitatea de 
prelucraro a trenurilor in 
triaj este dirijată ciberne
tic. Primul, și pină la a- 
ceastă dată singurul triaj 
complet automatizat din 
țară, triajul Videle este și 
unul dintre puțin’ele din 
Europa

Dacă 
vltatea 
într-un 
nea de . 
primirea, pregătirea 
tru triere, trierea propriu- 
zisă, recompunerea și diri
jarea trenurilor, este lesne 
de înțeles cît de avanta
joasă poate fi trecerea pe 
calculator a acestor opera
țiuni, avantajoasă nu nu
mai pentru că durata trie
rii se reduce la circa o 
treime față de maniera 
„clasică", mecanizată, dar 
în plus, siguranța acestor 
operațiuni este completă, 
starea vremii nu mai are 
nici un fel de influență, 
efortul fizic a fost, practic, 
eliminat.

Avem în țară, în momen
tul de față, cîteva zeci de 
triaje mecanizate. La vre
mea cind s-au realizat pri
mele astfel de stații de 
triaj ele 'însemnau, desi
gur. un mare progres. Dar 
mecanizarea presupune to
tuși un consum foarte mare 
de muncă umană. într-un 
triaj mecanizat lucrează în 
jur de 1 500 de oameni. 
Unele operațiuni nu pot fi 
executate fără intervenția, 
adesea cu efort fizic consi
derabil. a omului. în aces
te condiții, „experimentul 
Videle" este și o pledoarie 
pentru faptul că omul poa
te și trebpie să conducă 
de la pupitru aceste fa
brici de trenuri, cum li se 
spune triajelor.

Mecanizare — robotizare 
— automatizare — ciberne- 
tizare. Sînt etapele pe care 
triajul Videle le-a parcurs 
pină să devină ceea ce 
este. Și, ca un fapt impor
tant, toate echipamentele 
cu care este înzestrat sînt 
concepute și realizate in

puțin’ele din 
de acest tip.
ne gîndim la acti- 

ce se desfășoară 
triaj, la multitudi- 
operații legate de 

pen-

CETĂȚENI!

Căutați in gospodăriile dv. ambalaje din 
sticlă utilizate pentru conserve și predați-le 
la centrele de colectare, la magazinele alimen
tare! Aceasta răspunde propriilor dv. interese — 
pentru că borcanele se achiziționează contra 
numerar sau mărfuri alimentare și totodată 
pentru că veți dispune la iarnă de mai multe 
produse conservate!

dinamic
al căilor ferate
țară, de la cele mai sim
ple instalații pină la sofis
ticatele calculatoare de 
gestiune și de proces care 
au și început să-și spună 
cuvintul.

— Să nu vă imaginați 
însă că Videle a apărut oe 
un loc gol — ne atrage a- 
tenția directorul general al 
Regionalei de căi ferate 
București, tovarășul Aurel 
Dumitru Popa. Aproape 
toate echipamentele caie 
acum funcționează la Vi
dele, proiectate și realizate 
de specialiștii noștri, au

rul, s-au „pierdut" și au 
zăcut zile și chiar săptă- 
mini intr-un triaj. Calcu
latorul are rolul deci nu 
numai de a simplifica și 
scurta operațiunile de 
desfacere-triere-formare a 
trenurilor, dar și să păs
treze o evidență riguroa
să. De asemenea, intr-un 
astfel de triaj nu-și mai 
găsesc loc acarii și mane- 
vranții coboritori, ca să dăm 
doar două exemple de me
serii anacronice. Munca 
lor este acum preluată de 
creierul electronic. care.

o premiera
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Rezolvarea promptă, temeinică
a scrisorilor oamenilor muncii

fost experimentate în alte 
triaje, de pildă in triajul 
semiautomatizat București, 
ori în triajul Golești, ca șă 
dau doar cîteva exemple. 
Triajul Videle este o pre
mieră precedată de foarte 
serioase repetiții generale, 
în același 
constituie 
urmînd i
alte triaje să fie complet 
automatizate : București, 
Ploiești, Craiova, Brașov... 
Vedeți, e o logică a acestui 
proces rapid de moderniza
re : economia națională s-a 
dezvoltat intr-un ritm ex
traordinar, transportul de 
mărfuri a crescut, de la an 
la an, în același ritm. Măr
farul clasic, care aduna ce 
era de transportat din fie
care stație și lăsa ce era de 
lăsat, este depășit. Trans
portăm materii prime, pro
duse, utilaje, piese de 
schimb așteptate, undeva, 
ca piinea caldă. Nu mai 
corespunde transportul lor 
cu „încetinitorul". Se mai 
întîmplau, adesea, și lucruri 
care, privite din afară, par 
de-a dreptul hilare : va
goane întregi de marfă, 
după care țipa beneficia-

i timp, Videle 
un început, 

ca în continuare

face loc, care a și făcut loc 
unor noi meserii : analist, 
programator, operator de 
mașini de calcul.

îl rugăm pe specialistul 
în probleme de tehnologie, 
ing. Radu Cazacu, 
vorbească detaliat 
cum a prins viață 
proiect, considerat o avan
premieră la „concertul ci
bernetic" 
cincinalul 
noi triaje 
mai mari 
trece în regim similar.

— Privind înapoi, putem 
spune că totul s-a petrecut 
foarte repede și fără nici 
un fel de dificultăți Fiind
că totul s-a făcut fără ca 
triajul să fi fost scos din 
funcțiune, sau, cum spu
nem noi în termeni fero
viari, „am lucrat sub cir
culație". Concomitent, a 
fost instruit personalul
pentru exploatare și între
ținere. Totul — într-un
timp foarte scurt. Investi
ția a demarat în 1983, par
țial a intrat în funcțiune 
în 1984, iar din 1985 triajul 
Videle funcționează 
toate echipamentele 
care le-ați văzut.

să ne 
despre 

acest

programat 
1986—1990, 
— dintre 
ale țării — vor

în 
cînd 
cele

cu
Pe

— Este o aliniere la ten
dințe mondiale ?

— N-aș spune aliniere, 
cu riscul de a părea lipsit 
de modestie. La ora actua
lă, puțini in Europa se pot 
lăuda cu triaje atît de mo
derne. Prin ceea ce am 
realizat aici, prin ceea ce 
ne propunem să facem in 
continuare în domeniul 
transportului feroviar, cred 
că ne situăm în eșalonul 
de frunte. Și vă*repet, toa
te echipamentele sînt ro
mânești. Din acest punct 
de vedere, aș mai adăuga 
că Videle a constituit un 
autentic „poligon de încer
care", în condiții de ex
ploatare, a acestor echipa
mente și tehnologii.

Practic, abia in perioada 
inaugurată de Congresul 
al IX-lea, cînd s-a trecut 
la modernizarea transpor
turilor în țara noastră, spe
cialiștii din Institutul de 
cercetări și proiectări in 
transporturi, din alte insti
tute de profil, ca și cei din 
grupurile de studii a.e 
centralelor, în căutările lor 
de a soluționa aceste pro
bleme, au propus și li s-a 
aprobat să rezolve în con
cepție originală și automa
tizarea triajelor. Echipa
mentele realizate și expe
rimentate ulterior in dife
rite triaje din țară, noua 
tehnologie de lucru, inclu
se într-o concepție unitară, 
au dus la conturarea „tria- 
jului-pilot Videle", asa cum 
există și funcționează in 
prezent. Congresul al XIII- 
lea al partidului, trasînd 
sarcini ferme privind au
tomatizarea și robotizarea 
proceselor de producție, a 
deschis, pentru perioada 
următoare, perspectiva 
reeditării acestui îndrăzneț 
experiment, a cibernetiză- 
rii altor și altor triaje mai 
importante, pentru un 
transport de mărfuri ope
rativ, modern și eficient, 
în pas cu cele mai noi rea
lizări pe plan mondial.

Anica FLORESCU

La Tecuci, ritmurile unui oraș înfloritor
(Urmare din pag. I)
gul trebuie dus mai depar
te, înnobilat de priceperea 
și elanul tinerilor.

...Despre noua înfățișare 
a Tecuciului se poate 
purta un dialog antrenant.

Citim intr-un documen
tar despre dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Tecuciu
lui că, în anul 1938, singu
rele așa-zise întreprinderi 
erau aici două mori țără
nești, o moară comercială, 
o tăbăcărie și o cărămidă- 
rie. Marea majoritate a 
unităților economice actua
le au intrat în producție

după anul 1965. Alături de 
cele deja amintite, Tecu
ciul se mai mîndrește cu 
unități de industrie alimen
tară, cu obiective social- 
culturale moderne, școli, 
licee, dispensar, spitale, 
magazine etc. în ultimii 20 
de ani producția-marfă in
dustrială a municipiului a 
crescut de peste șase ori, 
iar valoarea exportului — 
de peste opt ori. Nu tre
buie uitată dragostea tecu- 
cenilor pentru frumusețea 
municipiului lor, dragoste 
care a fost răsplătită cu 
mai multe distincții im
portante In întrecerea

pe țară. Cît despre viitor...
— în cincinalul 1986— 

1990, ne spunea tovarășa 
Ortansa Grecu, primarul 
municipiului, aici se vor 
mai construi un nou spital 
cu 250 de paturi, două școli 
generale, alte 200 de apar
tamente ce se vor adăuga 
celor 6 254 existente și alte 
obiective. Facem totul cu 
oamenii și pentru oameni. 
Prin munca lor și a noas
tră, străduindu-ne să rea
lizăm Ireproșabil toate în
datoririle ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului.

Un angajament. Rostit 
de un primar tinăr și ener
gic. Tinerețe și energie in 
deplin acord cu tinerețea 
și energia localității de azi, 
ale oamenilor din acest 
mijloc de Moldovă. Un loc 
din țară unde — la fel ca 
pretutindeni pe pămîntul 
românesc — socialismul 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" 
a descătușat puteri nebă
nuite. Puteri care au în
trecut cu mult imaginația 
creatorului anonim care a 
plămădit povestea de de
mult cu voinicul care creș
tea într-o zi cit alții în- 
tr-un an...

ÎN ACESTE ZILE 
PE LITORAL

Timpul prielnic din ultimele 
zile și apa caldă a mării per
mit continuarea vacanțelor în 
toate stațiunile de pe litoralul 
românesc al Mării Negre.

Un avantaj în plus : în lu
nile septembrie și octombrie — 
tarife reduse (71 lei cazare la 
hotel categoria I/A și masă la 
restaurant).

Receptivitate 
și solicitudine

în bazinul carbonifer Rovinari 
lucrează mulți oameni ai muncii, 
Îndeosebi tineri, veniți din toate 
colțurile țării. Asigurarea unor 
condiții cît mal confortabile de 
viață, precum și de petrecere plă
cută a timpului liber a constituit 
tema unei scrisori rezolvate la fața 
locului de Consiliul județean de 
control muncitoresc al activității 
economice și sociale Gorj. Obser
vațiile critice și propunerile făcute 
in scrisoare, se arată în referatul 
întocmit, au fost analizate cu re
ceptivitate și solicitudine de un 
colectiv alcătuit din activiști de 
partid și de stat de la organele ju
dețene de resort și de la unele 
foruri centrale. A fost stabilit un 
program de măsuri concrete pentru 
înlăturarea unor neajunsuri, îmbu
nătățirea condițiilor de viață, în 
special în orașul Rovinari șl la 
grupurile sociale ale minelor Urdarl 
și Rogojelu, organizarea unor acti
vități cultural-educative variate, 
rezolvarea problemelor ce se ridică 
tn legătură cu construcția obiecti
velor social-culturale și transpor
tul spre zonele de agrement. în 
răspuns se precizează că biroul 
Comitetului de 
lndustrial-agrar 
să se aplice și 
linie de partid
unor cadre răspunzătoare de unele 
deficiențe constatate în acest do
meniu.

partid pe Centrul 
Rovinari a hotărît 
unele sancțiuni pe 

și administrativă

Normele de retribuire
bine cunoscute, 

strict respectate!
Medicul veterinar Ion Popa, șef 

de fermă la amenajarea piscicolă 
Popina din comuna C.A. Rosetti, 
județul Tulcea, sesiza într-o scri
soare că la această unitate se în- 
tîmpină unele greutăți in îndepli
nirea planului, nu se acordă sufi
cientă atenție inițiativei pentru 
sporirea producției piscicole, că în
treprinderea ar reține, nejustificat, 
unele sume de bani din retribuții, 
etc. .

Pentru verificarea acestei scri
sori, Comitetul județean Tulcea al 
P.C.R, a alcătuit un colectiv din 
care au făcut parte cadre cu muncă 
de răspundere, activiști și specia
liști de la organele județene com
petente. La analiza întreprinsă au 
participat, de asemenea, și specia
liști din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și de la Cen-

trala „Delta Dunării". Cu acest 
prilej au fost lămurite problemele 
legate de repararea și întreținerea 
construcțiilor, asigurarea dotărilor, 
înființarea de microcantine și gos- 
podării-anexe, precum și măsurile 
privind modernizarea amenajării 
piscicole Popina, integrate în Pro
gramul de amenajare și exploatare 
integrală a Deltei Dunării.

în ce privește aspectele referi
toare la acordarea retribuțiilor, în 
răspuns se precizează că, întrucît 
nu s-au respectat prevederile le
gale, conducerea Centralei „Delta 
Dunării" a dispus recalcularea 
acestora în raport de producția fi
zică realizată, de îndeplinirea con
dițiilor de calitate, încadrarea în 
consumurile normate de materii și 
materiale, combustibili, energie, 
condiții prevăzute în contractul de 
acord global. S-a constatat că aces
te principii nu erau bine cunoscute 
în unitate, ceea ce a făcut să se 
plătească avansuri necuvenite, de 
peste 570 000 lei, sume ce urmează 
a fi recuperate. Totodată, a reieșit 
că întreprinderea mai avea de 
acordat și unele drepturi restante 
de retribuire de peste 100 000 Iei.

în finalul răspunsului se arată 
că s-au luat măsuri pentru expli
carea și mai buna cunoaștere a 
principiilor de retribuire în acord 
global, pentru însușirea temeinică 
a acestora de către toți oamenii 
muncii din unitate ; s-a dispus 
recuperarea neîntîrziată a avansu
rilor necuvenite, precum și plata 
retribuțiilor restante ; a fost schim
bat din funcție directorul întreprin
derii de exploatare complexă a re
surselor naturale din Delta Dună
rii — Sulina, George Banciu, între
prindere în cadrul căreia funcțio
nează și amenajarea 
fost aplicate sancțiuni 
soane vinovate de 
constatate.

Popina ; au 
și altor per- 
neajunsurile

Neglijență... 
munte de cărbune

cit un

într-o sesizare adresată redacției 
se semnala că pe un teren viran 
din apropierea stației C.F.R. Mi
hăești, județul Olt, a fost depozi
tată, în urmă cu aproape doi ani, 
o mare cantitate de cărbuni, care, 
abandonați de atîta vreme sub 
cerul liber, s-au depreciat.

Din răspunsul primit la redacție 
din partea Comitetului județean 
Olt al P.C.R., căruia i s-a trimis 
spre verificare sesizarea, reiese că 
acești cărbuni (peste 300 tone) 
erau destinați cooperativei agricole 
de producție Crîngeni, județul 
Teleorman, pentru Asociația eco
nomică intercooperatistă de în- 
grășare a tineretului taurin din 
această localitate. Dar, din gi'e-

Inșeală, 
gara 
C.A.P. 
totuși, 
Mihăești, au luat 
goanele cu cărbuni, le-au descărcat 
și au plătit transportul. Conside- 
rind însă că acești cărbuni nu co
respund calitativ, conducerea C.A.P. 
a solicitat întreprinderii miniere 
Roșia-Jiu Peșteana — unitatea fur
nizoare — să trimită delegați la 
fața locului pentru a analiza acest 
aspect. Cum delegații nu s-au pre
zentat, cooperativa a refuzat să 
ridice cărbunii și să achite contra
valoarea lor. Se pune întrebarea : 
oare cum a justificat și decontat 
întreprinderea minieră această can
titate de cărbuni ? Și de ce se to
lerează o asemenea nepăsare păgu
bitoare ? Pe parcursul a aproape 
doi ani nu se putea găsi timpul 
necesar pentru clarificarea neînțe
legerilor și evitarea risipei ? Măcar 
acum să se găsească timpul pentru 
sancționarea celor vinovați.

cărbunii 
menționată.

Crîngeni 
la vremea

au ajuns
Reprezentanții 

s-au prezentat 
respectivă, la 
în primire va-

Cine nu deschide

au fost ve- 
cu atenție, 
format din

într-o scrisoare adresată redac
ției se relata că în unele sectoare 
ale întreprinderii de protecții antt- 
corozive (I.P.A.U.S.) din București, 
sectorul 3, cu deosebire în compar
timentul transporturi, se manifes
tă neajunsuri, se comit diferite ile
galități, inclusiv sustrageri de ma
teriale etc.

Comitetul de partid al sectorului 
3 precizează în răspunsul său că 
toate aspectele sesizate 
rificate la fața locului, 
de către un colectiv
activiști și specialiști competenți. 
în cea mai mare parte, neregulile 
semnalate s-au confirmat. Ca 
urmare, au fost aplicate un șir de 
sancțiuni celor care s-au. făcut vi
novați sau nu au manifestat aten
ția necesară pentru prevenirea ile
galităților. Astfel, s-a dispus eli
berarea din funcția de director co
mercial al-Centralei utilaje și piese 
de schimb pentru industria chimi
că, forul tutelar al întreprinderii 
respective, a lui Mircea Hanc ; 
sancționarea contravențională șl 
disciplinară a directorului general 
și contabilului-șef; retragerea de
legației de conducere a activității 
compartimentului transporturi pe 
care o avea Radu Ilea ; trecerea 
lui Gh. Vișinoiu din funcția de 
maistru șef formație într-una de 
execuție. De asemenea, au fost 
luate și alte măsuri pentru mai 
buna organizare a activității in 
întreprindere, pentru prevenirea 
neregulilor și ilegalităților.

Gheorqhe PÎRVAN

NOUTĂȚI IN VESTIMENTAȚIA DE SEZON

Gabriela BONDOC

procura din 
de stat din

Interior, 
producă- 
de mar
ți struc-

fuste, costume bărbătești, 
și, bineînțeles, o 

pentru

informați Ia
Comerțului

Diminețile și serile au devenit 
mai răcoroase, ziua-lumină mai 
scurtă, ruginiul vegetației atestă 
venirea toamnei. Fără să aștepte a- 
ceste semne, comerțul s-a adaptat 
„din mers" calendarului, aprovizio
narea magazinelor cu îmbrăcămin
te și încălțăminte pentru noul se
zon, ca și pentru noul an de învă- 
țămint constituind, in ultima vre
me, obiectivul prioritar al activită
ții tuturor lucrătorilor din acest 
domeniu. în colaborare cu centra
lele industriale furnizoare din ca
drul Ministerului Industriei Ușoa
re și cu unitățile de producție din 
industria mică, anul acesta s-au 
asigurat cantități sporite de măr
furi de sezon : pardesie. raglane, 
scurte, fuste, pantaloni, îmbrăcă
minte exterioară tricotată, rochii, 
ciorapi, ghete și cizme, acordin- 
du-se o atenție deosebită produse
lor pentru copii și tineret. Toate a- 
ceste articole se pot 
magazinele comerțului 
întreaga țară.

După cum am fost 
Ministerul 
prin măsurile stabilite cu 
torii s-a asigurat un fond 
fă corespunzător ca volum 
tură pentru sezonul de toamnă — 
iarnă.

Pentru toate categoriile de popu
lație și vîrstâ au fost pregătite 
noutăți în materie de vestimenta-

ție șl încălțăminte, In concordantă 
cu cerințele modei. Să Începem cu 
tricotajele, care se prezintă intr-o 
gamă diversă sub raportul materiei 
prime folosite, al contexturii și 
croielii. Vor fi oferite publicului 
circa 1 400 modele noi de tricotaje 
executate din tricoturi tip bumbac, 
tip lină, tip mătase și din polies- 
ter. La puloverele și jachetele pen
tru tineret, femei și bărbați s-au 
folosit, intr-o mai mare proporție, 
noi amestecuri de fibre și fire : de 
lină, celofibră, melană, vîscoză, in, 
poliester și altele. în privința con
texturii, vom găsi în magazine îm
brăcăminte exterioară tricotată cu 
efecte de gofrare, pulovere, veste 
din fire tip lină jacuard, intr-o 
gamă variată de desene, tricoturi 
realizate cu ajutorul unor tehnolo
gii noi de imprimare și intr-o mare 
varietate de culori, pulovere și ja
chete din tricoturi fabricate prin 
Impislire, ce conferă stabilitate di
mensională produselor.

La capitolul confecții, principala 
tmbrăcăminte de iarnă este reali
zată din țesături matlasate sau 
căptușite cu imitații de blană. în 
această categorie se includ scurte, 
raglane, canadiene, pantaloni, sa
lopete, fuste și veste pentru tineri 
și adulți, costumașe pentru copii. 
Ele înlocuiesc cu succes paltoanele 
și îmbrăcămintea grea cu o alta 
ușoară, călduroasă, impermeabilă,

care asigură mobilitate, este lava- 
bilă, lesne de întreținut. Colecția 
de îmbrăcăminte confecționată cu
prinde peste 1 000 de modele, la 
produsele enumerate adăugindu-se 
rochii, 
haine de iarnă 
gamă variată de articole 
activitățile sportive specifice sezo
nului rece, toate acestea putindu- 
se cumpăra din magazinele comer
țului de stat din toată țara. La fel 
ca și încălțămintea pentru toamnă- 
iarnă care este confecționată din 
materii prime naturale, înlocuitori 
de. piele, țesături, cauciuc. Diver
sitatea sortimentului este asigurată 
de cele peste 2 000 de modele con
tractate de întreprinderile comer
ciale pentru ultimul trimestru al 
anului. La încălțămintea de toam
nă, colecția de modele a suferit o 
înnoire in proporție de 80 la sută, 
vizînd îmbunătățirea formei, lăr
girea calapoadelor și o mai mare 
diversitate a înălțimii tocurilor. 
Paleta coloristică este adecvată 
îmbrăcămintei. Pentru încălțămin
tea de iarnă destinată femeilor 
s-au realizat înlocuitori de piele 
finisați superior, cu aspect și tu- 
șeu plăcut. Ca noutăți, colecția de 
încălțăminte de iarnă cuprinde : 
cizme cu fețe din înlocuitori de 
piele cu tușeu îmbunătățit față de 
pielea sintetică obișnuită, suple, 
comode ; cizme din cauciuc și

P.V.C. pentru toate vîrstele, în- 
tr-o paletă coloristică foarte largă, 
avind în interior un ciorap din 
imitație de blană sau tricot flau- 
șat, detașabil, ușor de întreținut, 
călduros ; ghete și cizme din piele, 
din combinații de piele cu înlocui
tori, materiale textile, pe tălpi din 
P.V.C. injectat, căptușite cu imita
ție de blană ; cizme pentru adulți 
și copii, cu carimb și talpă din 
spumă de poliuretan, în culori di
verse.

Vom putea Împrospăta și garde
roba de interior cu capoate groase 
din molton, cu garnituri matlasate, 
care se completează cu încălțăminte 
de casă confecționată din postav și 
țesături impislite, căptușite cu tri
cot sau cu blană arificială.

Primele șarje de produse pen
tru sezonul toamnă-iarnă au și 
apărut in rafturile magazinelor co
merțului de stat, anticipînd o bună 
aprovizionare cu articole de îm
brăcăminte și încălțăminte pentru 
utilizări curente, cit și pentru unele 
activități specifice — școlare, spor
tive de masă sau pentru vacanță, 
fără să fie uitate sărbătorile de iar
nă și tradiționala „Lună a cadouri
lor", Toate acestea fac obiectul 
unor acțiuni comerciale de mare 
amploare menite să răspundă cit 
mai deplin exigențelor cumpărăto
rilor.
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hi ăi pregătite na»if
■ PEIflUII SEZONUL BECE? mu

Azi, despre: asigurarea stocurilor de cărbune
Asigurarea stocurilor normate de cărbune reprezintă 

una din condițiile hotărîtoare pentru funcționarea nor
mală, la capacitatea prevăzută a termocentralelor în 
sezonul rece, lată de ce, așa cum arătam și in an
chetele anterioare întreprinse la termocentralele ’Ișal- 
nița, Onești și Doicești, este necesar să se acționeze 
cu maximă operativitate - acum, cind condițiile cli
matice sînt încă favorabile - pentru rezolvarea tuturor 
problemelor de care depinde completarea stocurilor 
de cărbune.

După cum se știe, pînă la 30 septembrie în termo

centrale trebuie să se asigure un stoc de 5,5 milioane 
tone de cărbune. Au mai rămas deci puține zile pînă 
la termenul stabilit pentru încheierea acestei acțiuni. 
Ca atare, se impune urgentarea livrărilor, cu atît mai 
mult cu cit pînă la 18 septembrie stocurile de căr
bune din termocentrale totalizau circa 4,1 milioane 
tone.

Continuînd investigațiile pe această temă, în an
cheta de azi a „Scînteii" ne vom referi la modul în care 
se desfășoară livrările și depozitarea cărbunelui la 
termocentralele Mintia, Oradea și Giurgiu.

MINTIA
De ce a scăzut, 
în ultimele zile, 

ritmul de livrare?

La termocentrala Mintla-Deva s-a 
statornicit de mult timp regula ca 
în lunile de vară să se stocheze o 
importantă cantitate de cărbune 
care să asigure funcționarea neîn
treruptă, normală a tuturor grupu
rilor energetice pe timpul iernii. 
Așa a fost posibil ca, în iarna tre
cută, cu tot gerul și greutățile în- 
tîmpinate in desfășurarea procesului 
tehnologic, termocentrala să funcțio
neze la parametrii ridicați și să 
pulseze în sistemul energetic națio
nal cea mai mare cantitate de ener
gie electrică dintre toate termocen
tralele din tară.

în acest an. potrivit programului 
întocmit, s-a prevăzut să se asigure 
un stoc de 350 000 tone cărbune 
energetic, principalele unități furni
zoare fiind preparațiile din Valea 
Jiului și întreprinderea minieră Ani
na. în luna august, de pildă, termo
centrala a primit 320 000 tone căr
bune. din care a consumat 277 000 
tone, iar 43 000 tone au fost depo
zitate. Practic, la data de 18 septem
brie existau în stoc circa 258 000 
tone de cărbune.

— Aș dori să precizez că. intr-o 
anumită perioadă, graficele de li
vrări au fost respectate, ne-a spus 
lng. Ieronim Rusan, directorul ter
mocentralei. Totuși, în ultimul timp, 
ritmul livrărilor a mai scăzut. Din 
punctul nostru de vedere am luat 
toate măsurile necesare pentru buna 
desfășurare a aprovizionării cu căr
bune. a stocării lui și a funcționă
rii ireproșabile a tuturor instalații
lor.

, într-adevăr, In .depozitul de cărbu- , 
ne se lucrează în trei schimburi,' cu 
echipe complete la descărcarea 
vagoanelor și alimentarea cu căr
bune a termocentralei. Fiecare 
echipă are în fruntea ei un 
maistru Și. mai nou. a fost 
numit ca șef de schimb cite un in
giner. care asigură întărirea asisten
tei tehnice și coordonarea întregii 
activități de producție.

în depozit, cărbunele este stivuit, 
nivelat și compactat cu ajutorul bul
dozerelor. Concomitent, se acordă o 
atenție deosebită revizuirii și repa
rării tuturor utilajelor și instalații
lor din termocentrală. încă de pe 
acum, electricieni și lăcătuși-meca- 
nici au început reviziile și repara
țiile la ventilatoarele de aer. clape- 
tele de reglare a aerului, instala
țiile de iluminat de la tunelele de 
dezghețare, la întregul circuit de 
benzi transportoare, ce se întinde pe 
mai mult de 2,3 kilometri. Intens se 
lucrează și la revizuirea și repara
rea liniilor de cale ferată de pe 
estacade și din tunelele de dezghe
țare.

După cum sublinia ing. Mircea 
Bădărău. director adjunct al termo
centralei. în dorința de a asigura 
un mers constant, sigur, la întrea
ga capacitate a grupurilor energeti
ce pe timpul friguros, cu aprobarea 
și sprijinul organelor de resort s-a 
trecut la construirea celei de-a treia 
estacade, ce va fi dotată cu 4 ma
șini de preluare a cărbunelui, o 
nouă stație de concasare a cărbune
lui și un nou flux de alimentare cu 
cărbune, cu circuit dublu de benzi.

Totuși, trebuie 6pus că, în ulti
mele zile, ritmul de livrare a căr- 
iunelui a scăzut, ceea ce pune sub 
emnul întrebării posibilitatea asi- 
urării la timp a stocului normat. în 
erioada care a trecut din luna sep- 
imbrie, din Valea Jiului s-a primit 
jroape zilnic cu 1 000—1 500 tone 
.rbune mai puțin decît s-a stabilit 
in grafic. Totodată, descărcarea 
goanelor este îngreunată de fap- 

că navetele cu cărbune nu sosesc 
mic. Zilele trecute, de pildă, au 
it una după alta patru navete, 
obilizîndu-se din această cauză un 
re număr de vagoane. în plus, 34 
vagoane au fost defecte.

Se așteaptă și 
țrbune și vagoane

ătirile pentru sezonul rece 
uie acum obiectivul prioritar 
vității și pentru energeticienii 
termocentrala Oradea.
i pregătim temeinic să facem 
uror greutăților care pot apă- 
jtimpul iernii, ne spune 
Muntean, inginerul-șef al in
terii. Experiența ne-a demon- 
! o dată că suportul produc- 
»ite de energie îl constituie, 
*i firesc, buna funcționare a 
£or. valorificarea superioară 
Abilităților grupurilor ener- 
% egală măsură ne preocu- 
țasigurarea stocului normat 
(he. creșterea funcționalității 
%i de cărbune. obiective 
Pcăror materializare am în- 
î' cuprinzător program de 
Hflat in plină desfășurare, 

retizăm. în gospodăria de 
ci fost executate la terme- 
nite toate lucrările de re- 
Pnificate. Au fost finali- 
wtiile capitale la liniile de 

cale ferată uzinale, precum șî revi
ziile generale la locomotivele din 
dotare. S-au amenajat aproape 200 
metri liniari de podețe metalice în 
stațiile de descărcare. înlesnindu-se 
astfel curățirea vagoanelor. Să mai 
adăugăm că în stațiile de descărca
re a fost extinsă instalația de încăl
zire atît cu apă supraîncălzită, cît și 
cu aburi pentru a se preîntîmpina 
înghețarea cărbunelui în buncăre.-

Care este situația asigurării stocu
lui normat de cărbune? La data de 
18 septembrie, cantitățile din depo
zit însumau 170 000 tone lignit, față 
de 200 000 tone cît s-a prevăzut 
prin program. Dacă minerii de la 
Voivozi își fac pe deplin datoria, în 
schimb la ceilalți furnizori, printre 
care întreprinderile miniere Sălaj, 
Roșia. Urdari, se înregistrează mari 
restante în livrarea cărbunelui. în 
luna august, programul de livrări nu 
a fost îndeplinit cu 50 000 tone lig
nit. De asemenea, în prima parte a 
lunii septembrie, livrările s-au si
tuat zilnic sub plan cu 1 700 tone 
cărbune. Cauzele?

— Motivul principal îl constituie 
neritmicitatea livrărilor, zile la rînd 
intrările nedepășind 50 la sută din 
plan, ne precizează ing. Valeriu

Ierna» i
RĂSPUNDERE

Costea, șeful secției combustibil. în 
lunile iunie și iulie, de pildă, livră
rile au fost cu mult sub cele pro
gramate și am fost obligați să con
sumăm cărbune din stoc. Transpor
tul anevoios este determinat insă și 
de neasigurarca vagoanelor intr-o 
structură corespunzătoare.

în ultimele luni s-au transmis ne
numărate telexuri prin care condu
cerea termocentralei a înștiințat fac
torii de răspundere asupra acestei 
situații. Timpul însă a trecut, telexu
rile s-au adunat, iar măsurile întîr- 
zie să se ia. în plus, starea tehnică 
a unor vagoane semiautomate este 
necorespunzătoare, multe dintre ele 
avînd 3—4 uși cu trapele sudate și 
dispozitivele de închidere defecte. 
..Poticneli" apar și din pricina cali
tății necorespunzătoare a cărbunelui 
livrat. Bunăoară, lignitul expediat în 
perioada 28 august — 3 septembrie 
de către întreprinderea minieră Ro
șia. pentru a aminti doar un singur 
exemplu, semăna mai degrabă cu o 
pastă noroioasă, care a blocat frec
vent buncărele stațiilor de descăr
care

Nu sînt însă, din păcate, singurele 
„semnale" pe adresa... furnizorilor. 
Greutăți în descărcarea cărbunelui 
se întîmpină și din cauza calității 
necorespunzătoare a reductoarelor 
2 CVM 320—6,3 de la alimentatoare
le cu racleti. Din cele 8 reductoare 
existente, jumătate sînt defecte. 3 
fiind trimise la întreprinderea „Nep- 
tun" Cimpina pentru remedieri. Din 
discuțiile purtate cu inginerul-șef al 
termocentralei am reținut că acest 
nou tip de reductoare și alimenta
toarele cu racleți pe care sînt mon
tate au o greutate de două ori mai 
mare și o fiabilitate scăzută față de 
vechile tipuri de instalații asimilate 
în fabricație în urmă cu 6 ani.

Mai sînt, prin, urmare, destule 
probleme de rezolvat pînă să existe 
certitudinea că alimentarea cu căr
bune a termocentralei se va desfă
șura în cele mai bune condiții in 
iarna care se apropie.

GIURGIU
„Manevre11 care 

nu pot spori
stocul din depozite

Potrivit calculelor făcute, pentru 
funcționarea normală a celor două 
grupuri energetice cu o putere to
tală de 100 MW de la Centrala elec
trică de termoficare Giurgiu trebuie 
să se consume circa 3 000 tone de 
cărbune in 24 de ore. Pe baza aces-------------------- SUPUNEM ATENȚIEI-------------------

• In ultimele zile, ritmul livrărilor de cărbune la termocentrala Mintia 
a scăzut. De ce? Răspunsul pot și trebuie să-l dea unitățile miniere 
din Valea Jiului, principalele furnizoare de cărbune, care sînt tot m ju
dețul Hunedoara!

e La toate cele trei termocentrale la care ne-am referit in ancheta 
de azi - Mintia, Oradea și Giurgiu - se ridică aceleași probleme: nerit
micitatea livrărilor și starea tehnică necorespunzătoare a unor vagoane. 
Ce au de spus in acest sens factorii de răspundere din Direcția tracțiune 
și vagoane din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor ?

@ Cum se explică faptul că noile tipuri de reductoare produse la 
întreprinderea „Neptun" Cimpina sînt mai grele și au o fiabilitate scă
zută față de cele asimilate în fabricație în urmă cu 6 ani?

® Ce părere are conducerea Centralei industriale de producere a 
energiei electrice și termice despre modul cum este organizată munca 
în depozitul de cărbune al termocentralei din Giurgiu ?

0 Cind va termina, totuși, Antrepriza de construcții industriale din 
Giurgiu lucrările la tunelul de dezghețare de la termocentrala din aceeași 
localitate ?

Anchetă realizată de Ion TEODOR, Sabin CERBU, 
Ioan LAZA, Ion MANEA

tui consum s-a stabilit ca. pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie, unitatea 
să dispună de un stoc normat de 
150 000 tone cărbune. Constituirea 
acestui stoc a început cu mult timp 
în urmă, iar "pină la 18 septembrie 
in depozitul termocentralei au fost 
aduse 128 000 tone de cărbune.

Ce garanții există că stocul pre
văzut de cărbune va fi asigurat? To
varășul Paraschiv Rădulescu. direc
torul termocentralei, ne-a spus că 
„acțiunea va fi încheiată la timp, cu 
condiția respectării graficului de 
transport, care prevede livrarea 
unei cantități de 6 000 tone cărbune 
în 24 de ore". Cine trebuie să asi
gure realizarea acestui obiectiv? Ni 
6e rășpunde la fel de precis: „Mi
nerii de la Rovinari, C.F.R.-ul și 
noi. cei de la centrală". Aflăm însă 
că minerii își fac datoria, asigurind 
și expediind zilnic cantitățile nece
sare de cărbune, că C.F.R.-ul se 
achită, de asemenea, de obligațiile 
ce-i revin. Atunci se pune întreba
rea: de ce din momentul in care s-a 
trecut Ia constituirea stocului nor
mat și pină în prezent în nici una 
din zile nu s-a depozitat mai mult 
de jumătate, iar în unele perioade 
chiar și mai puțin din fcantitatea de 
cărbune planificată?

Răspunsul aproape că se subînțe
lege, dar să precizăm totuși că prin
cipalele cauze care determină aceas
tă stare de lucruri se localizează la 
depozitul de cărbune al termocen
tralei. Astfel, datorită exploatării 
necorespunzătoare și a lipsei perso
nalului de întreținere și reparații 
se înregistrează numeroase defec
țiuni Ia mașinile care preiau cărbu
nele de la estacadă și îl transportă 
la grătarele cu bare rotative, precum 
și la cele două concasoare. Pe de 
altă parte. Antrepriza generală 
electromontaj București nu a termi
nat încă instalația de desprăfuire, 
ceea ce face ca și acele puține in
tervenții oe se efectuează să se des
fășoare greoi. în fine, conducerea 
termocentralei nu a asigurat nici 
pînă acum cea de-a doua locomo
tivă proprie care să permită urca
rea pe estacadă a fiecărei garnituri 
de vagoane dintr-o singură mișcare, 
în consecință, fiecare navetă e frac- 
ționată în Strei și. de-aceea, ini -loc 
de 90 de minute, cît prevăd norme
le. timpul de descărcare al unei na
vete ajunge la 780—800 de minute.

„Pentru a acoperi propriile nea
junsuri. specialiștii de la termocen
trală refuză un mare număr de va
goane. susținind că acestea au de
fecțiuni la sistemul de descărcare, 
ne spune tovarășul Radu Ghitcu, șe
ful gării din Giurgiu. Din acest mo
tiv. care nu în toate cazurile este 
întemeiat, au fost refuzate 114 va
goane convenționale, care stau în
cărcate cu cărbune pe linia a șasea 
de aproape o lună. De asemenea, 
în loc să-și organizeze temeinic 
munca în depozit, pentru a putea 
prelua tot cărbunele care sosește po
trivit graficului, prin adresa nr. 
4 145 și prin telexul 3 125. conduce
rea termocentralei din Giurgiu ne 
roagă pe noi, C.F.R.-ul. să dirijăm 
la Giurgiu, în fiecare zi, numai două 
garnituri, în loc de trei, cite sînt 
planificate, ceea ce am și făcut".

Respectînd adevărul, trebuie spus 
însă că, pe de altă parte, nici uni
tățile C.F.R. nu se ocupă cu răs
punderea cuvenită de menținerea 
tuturor vagoanelor în perfectă stare 
de funcționare. în ziua de 11 sep
tembrie. o comisie a verificat toate 
cele 114 vagoane staționate și a con
firmat că. intr-adevăr, 72 de vagoa
ne prezentau defecțiuni serioase la 
sistemul de descărcare.

Se înțelege însă că asemenea „ma
nevre". fie ale celor de la termo
centrală. fie ale celor de la C.F.R., 
nu pot să asigure stocul normat de 
cărbune. De aceea este necesar să 
se treacă neîntîrziat la organizarea 
temeinică a muncii în depozit, ast
fel îneît să se asigure descărcarea 
operativă a tuturor vagoanelor. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît nu 
s-au rezolvat nici o serie de pro
bleme de care depinde buna desfă
șurare a aprovizionării pe timpul 
iernii. Este aproape de necrezut, dar 
și acum, după un an de la expi
rarea termenului de punere în func
țiune a tunelului de dezghețare, lu
crările la acest important obiectiv 
sînt mult rămase în urmă. Ne refe
rim atît la construcția propriu-zisă, 
cît și la stația și camera de apara- 
taj electric, la instalația de canali
zare și evacuare, la drumurile de 
acces si platformele betonate, la alte 
lucrări pe care conducerea Antre
prizei de construcții industriale din 
localitate le-a abandonat pur și sim
plu încă din luna mai. Se înțelege 
că. într-o asemenea situație, apro
vizionarea cu cărbune și menținerea 
stocului normat vor constitui pro
bleme foarte greu de soluționat în 
sezonul rece.

în JUDEȚUL ALBA, semănatul 
culturilor de toamnă este abia la 
început. Cu toate acestea, este evi
dentă preocuparea cadrelor de con
ducere și a specialiștilor din unită
țile agricole pentru realizarea unor 
lucrări de cea mal bună calitate. De 
altfel, această cerință, care constituie 
o condiție de bază pentru obținerea 
unor producții superioare, a fost 
subliniată cu fermitate și la recenta 
plenară a comitetului județean de 
partid cu activul din agricultură. 
Cum se aplică în practică măsurile 
stabilite ?

„Ne ocupăm îndeaproape de rea
lizarea unor lucrări de bună cali
tate la semănat — ne spune loan 
Munteanu, președintele consiliului 
agroindustrial Cunța. Terenurile 
noastre sînt situate în pantă și au 
o fertilitate mai scăzută. De aceea, 
pregătirea patului germinativ și în- 
sămînțarea în epoca optimă consti
tuie condiția hotărîtoare pentru ob
ținerea unor recolte bune la orz și 
grîu. în vederea realizării unei den
sități optime a plantelor aplicăm 
noua tehnologie, care prevede redu
cerea distanței dintre rînduri. Din 
cele 33 semănători existente în uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Cunța, 19. au fost modifica
te pentru a însămînța în rînduri 
dese. Am pregătit o suprafață de 
431 hectare și am însămînțat 180 
hectare cu lucernă, rapiță, borceag 
și legume".

La realizarea unei calități cores
punzătoare la pregătirea terenului 
pentru însămînțări, contribuția spe
cialistului este hotărîtoare. Ing. Ma
ria Hudrea, șefa fermei vegetale de 
la cooperativa agricolă din Duștat, 
controlează permanent calitatea a-

PENTRU PRODUCȚII SUPERIOARE ÎN ANUL VIITOR
Acțiuni umple de creștere o fertilității solului
în ultimii ani, în județul Timiș 

s-au obținut, în mod constant, re
colte mari. Și în 1985, producția me
die de grîu a fost de 4 260 kg, iar 
cea de orz. — de 4 750 kg. Unele 
unități agricole au realizat recolte 
record de grîu la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată : C.A.P. Topolo- 
vățu Mare — 8 721 kg, C.A.P. Nerău
— 8 427 kg, I.A.S. Teremia Mare — 
8 350 kg, iar la orz — C.A.P. Topolo- 
vățu Mare — 9 403 kg, C.A.P. Cenei
— 9 333 kg, iar I.A.S. Recaș — 
8 715 kg. Unii atribuie aceste rezul
tate solurilor bune, roditoare din 
Banat. în cele ce urmează vom de
monstra că la baza recoltelor mari 
și constante care se obțin în ultimii 
ani în județ stau măsurile luate în 
vederea creșterii fertilității pămîn- 
tului.

în clădirea Oficiului județean de 
studii pedologice si agrochimice. un 
perete întreg este ocupat cu o hartă 
colorată, reprezentînd solurile din 
județ. Datele din legenda hărții 
amintite, care reprezintă pro
porția diferitelor tipuri de sol din 
județ, arată că doar 23,2 la sută din 
suprafața agricolă este cernoziom, 
restul terenurilor avind un potențial 
productiv scăzut : 9,7 la sută sol brun 
argiloiluvial, 24,4 la sută soluri pod- 
zolite. podzolice și erodate ; 21,4 la 
sută — lăcoviște ; 6,2 la sută soluri 
sărăturate, iar restul — alte tipuri 
de sol. Aproximativ 150 000 hectare 
sînt terenuri acide care au nevoie de 
lucrări speciale pentru a da recolte 
mari. Prin urmare, doar mal puțin 
de un sfert din suprafața agricolă a 
județului are fertilitatea naturală 
adecvată care să îndreptățească afir
mația acelora ce atribuie recoltele 
mari realizate în ultimii ani în ju
dețul Timiș „solurilor bune, roditoa
re". Ce a contribuit ca pe ansamblul 
județului să crească randamentul la 
hectar? Răspunsul este unul singur : 
măsurile inițiate la indicația comi
tetului județean de partid de a ac
ționa in vederea îmbunătățirii cali
tății pămîntului.

Cu cîțiva ani in urmă, la comitetul 
județean de partid au fost invitați 
specialiști ai direcției agricole să 
analizeze împreună cauzele care de
terminaseră ca mult timp re
coltele în județul Timiș să fie mici, 
cu mult sub posibilități. „Din discu
țiile care s-au purtat — ne spune 
inginerul Iulian Pușcă, director cu 
producția vegetală la direcția agri
colă — s-a ajuns la concluzia că nu 
s-a acționat în direcția îmbunătățirii 
potențialului productiv al pămîntu
lui. mai exact nu a fost privită cu 
aceeași atenție ameliorarea tuturor 
tipurilor de sol. Pină atunci zonele 
de deal erau neglijate, afirmîndu-se 
despre unitățile agricole din zonele 
mai puțin fertile că tot nu produc 
mare lucru, șesul fiind baza recol
telor. A fost îmbrățișată ideea că lu
crările ameliorative trebuie să cu
prindă toate tipurile de sol. dar mai 
cu seamă cele din zona de deal, 
unde prin aceleași măsuri nivelul 
recoltelor poate crește ușor de la 
2 000 la 5 000 kg la hectar și chiar 
mai mult. Astfel, comitetul jude
țean de partid a cerut direcției 
agricole să întocmească un program 
complex de îmbunătățire a solurilor. 

răturilor și a patului germinativ. 
„Cele 100 hectare care le însămîn- 
țăm cu orz sînt dispuse în 3 parcele 
diferite, iar condițiile de pregătire 
a terenului diferă de la o solă la 
alta — ne spune șefa fermei. Pe u- 
nele parcele au fost necesare doar 
două discuiri, dar pe altele s-a tre
cut cu discul de trei ori". Șefa fer
mei vegetale de la cooperativa agri
colă din Ungureni, ing. Florica 
Păcurar, are o experiență proprie 
în ce privește pregătirea terenului 
pentru • însămînțări. Unitatea a de
pășit, în acest an, planul la pro
ducția de orz. Și nu întâmplător. 
Pregătirea terenului și semănatului 
au fost făcute în cele mai bune con
diții. Și acum cele 100 hectare des
tinate orzului sînt lucrate exem
plar : arătură bună, fertilizare co
respunzătoare, discuire dublă;

Dacă terenul este pregătit așa 
cum pretinde agrotehnica, se poate 
trece cu toate forțele la semănat. 
De altfel, pentru zona a treia în 
care se situează și județul Alba 
este momentul ca însămînțările să 
se desfășoare intens. „întreaga su
prafață de 100 hectare pe care se
mănăm orzul este pregătită la un 
nivel calitativ corespunzător, iar de 
miercuri cele 3 semănători ale sec
ției de mecanizare au intrat pe te
ren — ne spune ing.. Margareta 
Ciucă, șefa fermei vegetale a coo
perativei agricole din Spring. Am 
semănat deja 50 .hectare cu rapiță 
și 10 hectare cu legume. Printr-o 
organizare temeinică a muncii, se
mănatul orzului și griului se vă 
face în epoca optimă". Prjmarul co
munei Spring, tovarășul Gheorghe 
Moldovan, adaugă : „Este drept că 

să organizeze cîmpuri experimenta
le, să se treacă imediat la aplicarea 
măsurilor agroamelioratlve cunoscpte 
în vederea sporirii fertilității și îm
bunătățirii calității solurilor".

Cum s-a aplicat și se' aplică pre
vederile din programul județean ? 
Ce rezultate au fost obținute ?

Vom porni de la cele constatate 
într-una din numeroasele • unități 
agricole prin care am trecut. La 
I.A.S. Liebling, o formație compusă 
din 8 autocamioane și două încărcă
toare frontale de mare capacitate 
erau folosite la transportarea gu
noiului de grajd din ferma zooteh
nică la cîmp, unde erau aplicate cu 
ajutorul celor cinci utilaje aparți- 

Transportul îngrășămintelor organice la I.A.S. Liebling, județul Timiș

nînd întreprinderii. „în unitatea 
noastră, aflată în zona a doua de 
fertilitate, nu putem obține recolte 
mari fără îngrășăminte naturale și 
alte măsuri ameliorative — ne spu
ne inginerul Nicoiae Rîmneamțu, 
directorul întreprinderii. Acționăm și 
în alte direcții. Ani la rînd, solurile 
noastre fuseseră lucrate pe ume
zeală, ceea ce a dus la degrada
rea lor calitativă. Pentru a le 
îmbunătăți, am recurs la o veche 
metodă practicată aici. în trecut, la 
Liebling, ca și în alte zone din 
județ, pe lăcoviști se folosea un 
„medicament" eficient : trifoiul se
mănat în cultură ascunsă. Unii spe
cialiști au considerat că pot fi obți
nute mai ușor recolte mari prin apli
carea de îngrășăminte chimice și, ca 
atare, un timp s-a renunțat la acest 
tip de asolament. Noi am introdus 
trifoiul pe care îl însămîntăm, în 
cultură ascunsă. Avem de oe acum 
200 hectare și ne-am propus să 
ajungem la 1 000 hectare. Cultura 
este foarte avantajoasă : în al doilea 
an. la prima coasă rezultă o canti
tate apreciabilă de furai de cea mai 
bună calitate, iar la coasa a doua se 
obține sămînță. Totodată, trifoiul re
face structura solului și-1 îmbogățeș
te în materii hrănitoare. Pentru îm
bunătățirea calității pămîntului. fer
tilizăm în acest an 3 000 hectare cu 

In cea mai mare parte pregătirea 
terenului și semănatul sînt treaba 
specialistului. Dar și noi. consi
liul popular, sîntem implicați în 
executarea lucrărilor. Sprijinim coo
perativa agricolă in organizarea 
muncii. De exemplu, pentru a eli
bera grabnic terenul, la culesul car
tofilor am mobilizat pe toți locui
torii comunei". Lucrările agricole se 
desfășoară intens și Ia C.A.P. Cun- 
ța. Președintele unității, Mihai Me- 
drea, este mulțumit de calitatea lu
crărilor efectuate de mecanizatori.

Specialiștii, cadrele de conducere 
din unitățile agricole ale județului 
Alba au desprins concluziile prac
tice care se impuneau în legătură 
cu îmbunătățirea calității lucrărilor, 
ca o condiție hotărîtoare pentru spo
rirea recoltelor. Un prim examen îl 
constituie acum pregătirea terenu
lui pentru semănat. Am arătat că 
se execută lucrări de bună calitate, 
însă ritmul acestora este necores
punzător : pînă in seara zilei de 16 
•septembrie au fost arate doar 40 Ia 
sută din cele 55 000 hectare desti
nate însămînțărilor de toamnă, iar 
pregătirea patului germinativ s-a 
făcut doar în proporție de 11 la 
sută. Suprafețele însămînțate repre
zintă, de asemenea, numai 4 000 
hectare, 7 la sută din planul acestei 
toamne. Iată de ce se impune ca 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole să acționeze 
mai energic în vederea grăbirii lu
crărilor agricole de toamnă, fără să 
admită abateri de la normele de ca
litate.

Ștefan BUNICA 
corespondentul „Scinteil"

îngrășăminte organice". La I.A.S. 
Liebling lucrările de ameliorare a 
solului au făcut să sporească pro
ducțiile Ia hectar. în acest an s-au 
recoltat, în medie, cite 4 500 kg grîu 
pe 2 500 hectare și 4 300 kg orz pe 
2 000 hectare. A sporit și producția 
zootehnică. Se apreciază că în 1985 
de la cele 2 500 vaci se vor realiza, în 
medie, 4 600 litri lapte de la fiecare.

Și în alte unități agricole, cu so
luri slab productive, prin lucrări de 
ameliorare a acestora recoltele 
au sporit mult. Cooperativa agri
colă din Zgribești, situată într-o 
zonă de deal, realizează 4 300 kg grîu 
la hectar, față de numai 1 000—1 500 
kg cît se obținea cu cîțiva ani în 

urmă. Solurile sărăturate de la 
Diniaș au devenit unele din cele mai 
productive din județ. Am putea da 
numeroase asemenea exemple. Iată 
cum au fost aplicate prevederile cu
prinse în programul județean privind 
creșterea potențialului productiv al 
pămîntului.

în ultimii 20—30 de ani, în ju
dețul Timiș au fost executate 
lucrări de desecări pe 425 000 din 
cele 460 000 hectare cu exces de 
umiditate. Cu toate imperfecțiu
nile care au existat la trasarea 
unor canale și neajunsurile care mai 
există în ce privește executarea lu
crărilor de întreținere a acestora, 
efectul lor este bine cunoscut : în 
zona de șes au fost create condiții 
pentru înlăturarea excesului de umi
ditate. Totuși, pe mari suprafețe 
solul fiind lucrat necorespunzător, 
adică pe umezeală, s-a tasat de așa 
natură îneît nu mai permitea infil
trarea apei. Pentru a se preveni băl
tirile. pe baza programului amintit, 
au fost executate lucrări de scarifi- 
care pe suprafețe mari. însă cele 
mai bune rezultate le-a dat arătura 
făcută cu plugul prevăzut cu scormo
nitor, care afinează pămîntul la 10 
cm sub nivelul brazdei. Concomitent, 
au fost executate lucrări de nivelare 
cu șine sau lame atașate cultiva
toarelor și altor utilaje de pregătire

Recoltarea și transportul 
cartofilor - organizate 

temeinic
în aceste zile, de la un capăt la 

altui al JUDEȚULUI HARGHITA, se 
lucrează intens la strîngerea. trans
portul și depozitarea cartofilor de pe 
cele 18 300 hectare cultivate în 1985 
cu această valoroasă plantă ali
mentară, din care peste 8 000 în 
sectorul cooperatist. Pînă la 18 sep
tembrie, recolta a fost strînsă de 
pe mai bine de jumătate din supra
față. în numeroase unități agricole 
mari cultivatoare de cartofi cum 
sînt cele din consiliile agroindus
triale Sincrăieni, Sînmartin și Lă- 
zarea se recoltează cartofii de pe 
ultimele suprafețe. Ce probleme 
sînt de. soluționat în continuare ?

La Cîrța, inginerul Kelemen loan, 
președintele consiliului agroindus
trial, evidențiază faptul că la re
coltarea cartofilor, alături de utila
jele mecanice folosite, participă 
peste 1 000 de persoane. Ca atare, 
din această săptămînă vitezele zil
nice de lucru stabilite sint depășite. 
Din păcate, transportul nu ține pa
sul cu ritmul recoltării. De ce ? 
Pentru că nu se asigură suficiente 
mijloace de transport. Bunăoară, 
din cele 10 autocamioane solicitate 
pentru ziua de 18 septembrie au so
sit doar 5. Nu este un caz singular. 
Ca urmare, in loc să ajungă pe 
rampele bazelor de recepție sau în 
depozite și silozuri, cartofii stau, în 
mod nepermis, pe cîmp. Același lu
cru se întîmplă în majoritatea uni
tăților cultivatoare de cartofi din 
bazinele Ciucului și Gheorghenilor. 
Bunăoară, la Sînsimion, din cele 350 
hectare cultivate cu cartofi, recol
ta a fost adunată de pe 325. Cum se 
desfășoară transportul ? „Pînă în 
prezent, ne spune Jakab Jenă, in
ginerul-șef al cooperativei agricole, 
din recolta adunată am livrat la 
fondul de stat 1 379 tone, alte 1 000 
sînt depozitate în silozuri pentru 
sămînță, iar restul din recoltă se 
află pe cîmp. După insistențe repe
tate am reușit să obținem 10 auto
camioane cu care sperăm să livrăm 
în timp scurt întreaga cantitate de 
cartofi recoltată. Și In alte uni
tăți agricole din județ există deca
laje mari intre cantitățile de car
tofi retoitate șl cele transportate.’ 
Pe ansamblul județului Harghita 
acestea însumează peste 10 000 tone 
cartofi. Peste tot unde am umblat 
pot fi văzuți cartofii în saci. Se aș
teaptă acele îmbunătățiri absolut 
necesare care se impun în organiza
rea transportului.

Concomitent cu măsurile menite 
să asigure un număr suficient de 
mijloace de transport este necesar 
să se acționeze și în direcția folo
sirii la întreaga capacitate a aces
tora. Or, unii conducători de auto
vehicule sosesc cu întîrziere în uni
tăți, iar o parte din mașinile și ate
lajele aflate în dotarea unităților a- 
gricole sînt folosite la alte lu
crări, care nu reclamă o maximă 
urgență. Iată de ce este necesar ca 
organele județene de resort să ac
ționeze energic în vederea grăbirii 
transportului, astfel îneît întreaga 
producție de cartofi să ajungă cît | 
mai repede în silozuri.

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii0

a solului. Lucrările de ameliorare 
continuă în zona Făget și Lugoj.

Pentru îmbunătățirea calității pă
mîntului s-a considerat necesară 
desfășurarea unor ample acțiuni 
de fertilizare cu gunoi de grajd. 
Și aceasta dintr-un motiv bine 
întemeiat : pentru a se reface pro
centul de humus din sol, care se 
diminuase simțitor. Potrivit progra
mului amintit, au fost organizate trei 
formații de fertilizare dotate cu ca
mioane, remorci și încărcătoare fron
tale de mare capacitate. De fiecare 
din aceste formații răspunde un acti
vist al comitetului județean de 
partid. Ieronim Damian răspunde de 
formația care, în timpul documentă
rii noastre se afla la I.A.S. Liebling, 
Drăghișea Ștefanovici — de cea de 
la Lovrin, iar Ilie Codreanu — de 
cea de la Variaș. Cînd se termină de 
transportat întreaga cantitate de în
grășăminte naturale dintr-o unitate 
agricolă, formația se mută în altă 
întreprindere agricolă de stat sau 
cooperativă agricolă. Pentru însă- 
mînțările din această toamnă au 
fost fertilizate cu îngrășăminte or
ganice 10 300 hectare. Intrucît canti
tățile de gunoi de grajd nu sînt în
destulătoare pentru a fertiliza aceeași 
suprafață la un număr cît mai 
restrîns de ani. se introduc în cul
tură ingrășămintele verzi între care 
lupinul amar ocupă un Ioc impor
tant.

Așa cum s-a arătat, 150 000 hecta
re din zona de deal sînt tere
nuri acide, care necesită să fie 
corectate prin aplicarea de amenda
mente. Folosirea lor s-a intensificat 
foarte mult — anual se aplică amen
damente pe 25 000 hectare. Cadrele 
de conducere si specialiștii din uni
tăți s-au convins că amendamentele 
date o dată cu îngrășămintele natu
rale asigură sporuri mari de recoltă. 
De asemenea, există și alte avantaje: 
1) statul suportă costul amenda
mentelor și transportul lor pînă la 
marginea solei pe care urmează să 
fie aplicate, unitățile asigurind doar 
aplicarea lor. lucrare executată con
comitent cu fertilizarea ; 2) amen
damentele calcaroase folosite aici 
conțin și anumite cantități de îngră
șăminte chimice, ceea ce contribuie 
șl mai mult Ia creșterea recoltelor.

Cele relatate demonstrează că mă
sura inițiată de Comitetul județean 
de partid Timiș de a se acționa ener
gic pentru creșterea fertilității pă
mîntului a fost deosebit de utilă. 
Pămîntul Timișului s-a însănătoșit, 
producțiile sînt in creștere continuă. 

De altfel, experiența dobîndită 
pînă acum de specialiști In ridicarea 
continuă a calității solului, precum și 
direcțiile de acțiune in anii viitori, 
in lumina sarcinilor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, au 
constituit tema lucrărilor Conferin
ței naționale de știința solului care 
s-au desfășurat la Timișoara la sfîr
șitul lunii august a.c. sub gene
ricul : „Ameliorarea solurilor grele 
și tasate afectate de umiditate din 
Banat", manifestare soldată cu pre
țioase concluzii pentru valorificarea 
superioară a pămîntului.

Ioan HER TEG 
Cezar IOANA
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CALITATEA PREGĂTIRII STUDENȚILOR
- obiectiv fundamental al invățămintului superior

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

- Ediția a X-a -

începutul fiecărei noi etape de 
activitate universitară readuce in 
actualitate dezbaterea acelor teme 
cotiiplexe, fundamentale, care, prin 
durata și implicațiile lor profunde, 
concentrează problematica majoră 
din învățămîntul superior și-i ilus
trează implicit direcțiile specifice 
de perfecționare. Iar una din aceste 
teme, a cărei actualitate se defi
nește din prima zi a anului univer
sitar,- o constituie, neîndoielnic, 
proiectele studențești de diplomă, 
concepute ca sinteză a întregii pe
rioade de pregătire universitară și, 
totodată, ca primul debut profesio
nal al viitorului specialist. Tocmai 
de, aceea, în anii din urmă mai 
ales, originalitatea și caracterul 
aplicativ al proiectelor de diplomă 
alcătuiesc un sistem esențial de re
ferință pentru evaluarea și perfec
ționarea calitativă a activității din 
fiecare unitate de învățămînt supe
rior.

Din păcate însă, deși aseme
nea adevăruri sint unanim accep
tate, recomandate, nu întotdeauna 
înalta exigență și autoexigență se re
găsesc în toate proiectele de diploma, 
cum ar fi și firesc, și necesar. Dacă, 
într-adevăr, unele dintre acestea, în
deosebi cele orientate spre problema
tica majoră a vieții social-economice, 
se caracterizează printr-o înaltă ți
nută teoretică și printr-un fond bogat 
de aplicații practice, nu puține, totuși, 
au drept cobnponente. mediocritatea, 
improvizația Sau chiar formalismul, 
provenite îndeosebi din „simularea" 
realității, din abordarea acesteia în 
termeni de exercițiu și, nu mai pu
țin, din elaborarea lor pripită.

Iată de ce, în spiritul angajării 
Întregului învățămînt, inclusiv cu 
prilejul inaugurării actualului an, în 
bătălia pentru o nouă calitate, 
atit cadrele didactice, cît și stu
denții identifică întîia cerință, pen
tru ca proiectele de diplomă să 
întrunească o înaltă _ valoare teo
retică și practică, in concentra-, 
rea acestora, îndeosebi, a celor, 
din învățămîntul superior tehnic, pe' 
teme solicitate de producție, teme 
complexe, cuprinzătoare, care nece
sită o înaltă contribuție științifică. 
Pus în fața problemelor specifice 
unor asemenea teme, cu o perspec
tivă largă de manifestare și cu im
plicații adinei și urgente în viața de 
fiecare zi, chemat astfel să elaboreze 
soluții fundamentale, cu valoare 
prospectivă, viitorul specialist va fi 
solicitat integral, . sentimentul răs
punderii îi va spori puterea de crea
ție și încrederea în el însuși, iar 
așa-numitul „prag" pe care unii din
tre absolvenți îl-resimt o dată cu 
repartizarea lor în producție va fi 
considerabil diminuat.

Așa se face că o. bună parte din
tre instituțiile de învățămînt su
perior formulează temele proiec
telor de diplomă pe baza solicită
rilor concrete ale unităților pro
ductive. La loc de frunte in rîn- 
dul acestora se situează și Institutul 
de petrol și gaze din Ploiești, ai cărui 
studenți, prin lucrările lor, au în
scris, de-a lungul anilor, contribuții 
de seamă în ceea ce privește creș
terea factorului final de extracție a 
țițeiului, perfecționarea instalațiilor 
de foraj, inclusiv a celui de mare! 
adîncime, modernizarea procedeelor 
de prelucrare, identificare și va- 
lonficare a noi resurse energetice, de 
exploatare a-noi- zăcăminte petroliferă ■ 
etc. Datorită inclusiv valorii econo
mice a proiectelor de diplomă, in
stitutul și-a acoperit în cursul anu
lui 1984 cheltuielile proprii în pro
porție de 27,4 la sută, iar pentiu 
anul 11)85 este prevăzut un procent 
de 36 la sută, ceea ce reprezintă un 
grad sporit de autofinanțare. în ul
tima vreme insă, așa cum a rezul
tat și dintr-o discuție mai largă cu 
cadre didactice și studenți din anii 
IV și V, grupele 1 028, 1 032, 2 066,
2 102, 2 093, 2 129, de la facultățile
de foraj și de utilaj, unele unități 
de producție răspund formal solici
tărilor de acest gen. „Nu mai vor
bim de faptul că adreselor consiliilor 
profesorale și decanatelor li se da 
curs uneori cu întîrziere, care în
greunează alegerea și aprofundarea 
temei _ ne ralata Eugen Ungureanu, 
anul al V-lea, grupa 2 066, Facultatea 
de foraj. Dar și cînd aceasta se 
definitivează, noi mergem în schelă 
sau în fabrică, analizăm, discutăm 
cu muncitorii, cu specialiștii, pentru 
ca apoi, de multe ori. sa constatam, 
spre surprinderea generală, că altele, 
cu totul altele sînt problemele fun
damentale ale producției, in vreme 
ce subiectul recomandat nouă se 
situează uneori la periferia preocu
părilor actuale și de perspectivă. De 
aceea și documentarea devine ane
voioasă, ca de altfel și elaborarea 
propriu-zisă a proiectului, ca să nu 
mai vorbim de faptul că și atunci 
cînd acesta avansează o soluție nouă, 
superioară, rareori va fi aplicată".

Remediul 1 De bună seamă, întă
rirea și amplificarea legăturilor 
nemijlocite de colaborare dintre în- 
vățămint, cercetare și producție. Sta
bilirea și repartizarea temelor de 
proiect trebuie să reprezinte nu un 
moment, ci sinteza conlucrării or
ganice, de durată și de amplă per
spectivă, scop în care reprezentanții 
producției aleși în consiliile profe
sorale și în senatele universitare, cit 
și cadrele didactice care efectuează 
cercetări în unitățile economice pot 
avea o contribuție remarcabilă. în 
același timp însă, substanța și, drept 
urmare, audienta socială a proiecte
lor de diplomă pot fi sporite prin 
elaborarea acestora pe bază de con
tract economic. Prin chiar condiția 
sa, contractul economic situează pro
iectul în miezul problematicii eco
nomice, îi mijlocește un înalt nivel 
științific și tehnic și, totodată, îi 
ușurează aplicarea în practică. Deși

TELEORMAN. In organizarea 
cabinetului județean pentru activi
tatea politico-ideologieă. la casa 
de cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Alexandria a avut loc o 
dezbatere cu tema „Doctrina 
Nicolae Ceaușescu — strălucită 
contribuție la dezvoltarea crea
toare a gîndirif social-politice și 
filozofice românești, la îmbogă
țirea teoriei și practicii revoluțio
nare contemporane". Au participat 
secretarii adjuncți cu probleme de 
propagandă ai comitetelor de'par
tid din întreprinderi și instituții, 
propagandiști ai comitetului jude
țean de partid, cursanți ai univer
sității politice și de conducere din 
Alexandria. (Stan Ștefan).

VASLUI. In municipiul Vaslui a 
fost pus la dispoziția oamenilor 
muncii un nou, modern și multi
funcțional edificiu de cultură — 
„Casa artelor". EI cuprinde mai 
multe săli de spectacole, de expo
ziții și pentru desfășurarea activi
tății unor instituții județene de 
cultură. Inaugurarea a fost făcută 

o aserrțenea concluzie este îndeobște 
acceptată, numărul proiectelor de 
diplomă elaborate în regim de con
tract economic se situează sub limită 
potențialului lor de creație. Cauza — 
se afirmă uneori — constă în faptul 
că fiecare contract economic vizează 
o problemă complexă, cu aspecte 
multiple în viața social-economică, 
mai greu, dacă nu imposibil de so
luționat în cuprinsul unui proiect de 
diplomă. Explicația este corectă, nu
mai că și aici pot fi găsite soluții 
optime : alcătuindu-se in colective 
mixte, cu studenți din mai multe 
secții și specialități, viitorii specia
liști pot aprofunda prin proiect un 
anume aspect din ansamblul temei 
de* cercetare pe bază de contract 
care, prin însumare metodică, siste
matică, să conducă în final spre o so
luție de ansamblu, unitară, aplica
tivă. Ceea ce e mai greu de efectuat 
la scară individuală și într-o uni
tate redusă de timp poate fi astfel 
întregit într-un colectiv alcătuit in
clusiv pe baze interdisciplinare.

Din acest punct de vedere, Uni

Ancheta „Scînteii" în centrele universitare 
Ploiești, Galați, Craiova și București

versitatea din Galați deține o expe
riență remarcabilă. Tot mai multe 
colective interdisciplinare, cu stu
denți de la mai multe secții, elabo
rează proiectele de diplomă în cadrul 
contractelor economice încheiate de 
catedre cu întreprinderi, din Galați 
și din țară. Unul dintre aceste cq- 
lective, alcătuit din studenți de la 
cursurile de zi și serale, a pus recent 
la punct „asimilarea fabricării in 
țară a frezelor-disc de debitare uti
lizate in siderurgie". Tema face parte 
dintr-un contract economic încheiat 
cu Laminorul de tablă și cu între
prinderea mecanică de echipament 
hidraulic din Galați și prin felul cum 
a fost soluționată s-a reușit să se 
obțină, în laboratoarele universității, 
inclusiv o microproducție anuală de 
1,6 milioane lei. O fază dintr-un 
contract economic este și proiectul 
de diplomă intitulat „Studiul instala
ției de alimentare a motorului prin
cipal al unei nave in vederea prelu
crării programate a combustibililor 
grei", iar tema unei cercetări fun
damentale de mare anvergură — 
„Propulsia electromagnetică a nave
lor cu circuite supraconductoare" — 
se concretizează tot mai mult, inclu
siv prin aportul in serie al proiecte
lor de diplomă. Și asemenea exemple 
ar mai putea fi citate din domenii 
aparținînd deopotrivă Facultății de 
mecanică sau Facultății de tehnolo
gia și chimia produselor alimentare, 
ale căror realizări economice, rezul
tate inclusiv din orientarea practică 
a proiectelor de diplomă, se ridică 
anual-la circa 25 milioane lei.

O dovadă concludentă în acest sens 
a fost și ședința senatului universi
tar la care am participat cu citva 
timp în urmă. La ordinea zilei erau 
multe probleme cu numeroase im-

Moderna clădire a Facultății de electrotehnică din lași Foto : E. Dichiseanu

MANIFESTĂRI CULTURALE

Expoziție de carte 
academică sovietică

Joi. la Biblioteca centrală univer
sitară din Capitală a fost deschisă 
— în cadrul „Ateneelor cărții" — o 
expoziție de carte academică sovie
tică, organizată de Editura Acade
miei Republicii Socialiste România, 
în colaborare cu Editura Academiei 
de Științe a U.R.S.S. — „Nauka" și 
Editura Academiei de Științe a
R.S.S. Bieloruse — „Nauka 1 Teh- 
nika".

„Zilele Ulmului mexican"
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început „Zilele filmului 
mexican", manifestare organizată cu 
prilejul Zilei naționale a Mexicului.

CARNET CULTURAL

printr-o manifestare complexă șl 
atractivă, sub genericul „Săptă- 
mina artelor", care a debutat cu 
un bogat recital de poezie și mu
zică. Spectatorii vasluieni au vi
zionat, de asemenea, în premieră, 
spectacolul cu piesa lui George 
Genoiu „Patimă și tandrețe". (Pe
tru Necula).

SUCEAVA. In comuna Vama s-a 
desfășurat un complex de acțiuni 
politico-educative și cultural-artis- 
tice sub genericul „Sub flamura 
partidului". Au avut loc simpo
zioane, expuneri, mese rotunde, 
expoziții de carte social-politică, 
recitaluri de cîntece și poezie pa
triotică. (Sava Bejinariu).

BACĂU. La Berzunți, pitorească 
așezare de pe Valea Tazlăului, a 
fost organizată de către comitetul 
județean de cultură și educație 

plicații practice și un for universi
tar de analiză și de conducere ar fi 
putut ușor să-și consume timpul cu 
relevarea succeselor. Tocmai pentru 
că Universitatea din Galați le-a ob
ținut pe scară largă în activitatea de 
cercetare, de producție și în instrui
rea studenților, senatul și-a con
centrat dezbaterea pe lipsuri, pe 
direcțiile de perfecționare a muncii, 
între care mai ampla și mai buna 
utilizare a tehnicii moderne de 
calcul în elaborarea proiectelor de 
diplomă constituie un factor hotări- 
tor. S-a subliniat, pe bună dreptate, 
că reușita și, în genere, audiența so
cială a proiectelor depind mult de 
ținuta lor modernă, teoretică și prac
tică, de calitatea soluțiilor în stare 
să devanseze producția și s-o orien
teze spre tehnicile revoluționare, de 
contribuția adusă la creșterea pro
ductivității muncii. Ceea ce, de fapt, 
este imposibil de realizat in cazul 
proiectelor care utilizează foarte pu
țin -- iar in unele situații deloc — 
calculatorul electronic, deși acesta 
este tot mai prezent în laboratoarele

universitare și In unitățile de pro
ducție, înfățișîndu-se încă de astăzi 
ca un instrument indispensabil spe
cialistului de orice fel.

Să urmărim și un alt aspect, în- 
tîlnit la Universitatea din Craiova. 
Aici, Facultatea de agricultură deține 
prioritatea într-o seamă de cercetări 
de profil ; bunăoară, de mai mulți 
ani se pregătește introducerea in 
circuitul agricol a haldelor de cenușă 
de pe lingă termocentrale, iar rezul
tatele sînt remarcabile datorită in
clusiv celor peste 30 de lucrări de 
diplomă, elaborate ca etape ale unei 
investigații de anvergură, asemănă
toare celei mai vechi, de valorificare 
a nisipurilor. Alte 20 proiecte de 
diplomă — componente dintr-un an
samblu — au elaborat soluții de 
producere și de testare a erbicide- 
lor românești pentru solul brun- 
roșcat și pentru nisipuri. Reamena- 
jarea și valorificarea superioară a 
pajiștilor, reintroducerea în circuitul 
agricol a terenurilor degradate, obți
nerea primului soi românesc de ara- 
hide sau cultura plantelor medicinale 
pe nisipuri sînt, de asemenea, teme 
abordate frecvent în proiectele stu
dențești de diplomă. Rezultatele sînt, 
cum aminteam, remarcabile : în cul
turile amenajate pe terenurile cu 
cenușă s-au obținut, la hectar, 30 
tone de cartofi, 70 tone sfeclă fura
jeră, 39 tone de struguri etc. De la 
cele 3—4 tone de iarbă obținute de 
pe un hectar de pajiști degradate, 
azi, prin ameliorarea acestora după 
soluțiile universitarilor craioveni, se 
obțin circa 18 tone cu valoare nutri
tivă sporită, numărul optim al vite
lor introduse in pășunat puțind ast
fel crește de mai multe ori. Dar 
rezultatele acestor cercetări se in
troduc intr-un ritm încetinit în eco

In cadrul spectacolului de gală, ce 
a avut loc joi seara, a fost prezentat 
lung-metrajul artistic „Maria inimii 
mele", realizat de Jaime Humberto 
Hermosilio, după un scenariu la care 
a colaborat cu scriitorul Gabriel 
Garcia Marquez, laureat al premiu
lui Nobel pentru literatură.

Au luat parte membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Asociației cineaștilor, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au participat, de asemenea, Luis 
Wybo Alfaro, ambasadorul Mexicu
lui la București, și membri ai amba
sadei, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

socialistă o tabără de creație la 
care participă un mare număr de 
artiști plastici amatori, pictori și 
sculptori, evidențiați în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Lucrările realizate aici 
redau viața nouă a satului româ
nesc, mărețele transformări pe
trecute în ultimele două decenii pe 
meleagurile Bacăului. Ele vor fi 
reunite într-o expoziție ce va fi 
organizată la Galeriile complexului 
muzeal județean. (Gheorghe Baltă).

HUNEDOARA. Moderna casă 
de cultură din orașul Călan a găz
duit concursul interjudețean de sa
tiră și umor al brigăzilor artistice. 
Au participat formații din județele 
Argeș, Constanța, Iași, Bistrița- 
Năsăud, Mehedinți, Dolj, Brăila, 
Caraș-Severin și Hunedoara. (Sa
bin Cerbu).

nomia agrară : din cele 1 800 ha aco
perite în prezent cu cenușă în zona 
termocentralei Ișalnița, numai o mică 
parte a fost reintrodusă în cultură, 
deși tehnologiile sînt definitivate ; 
într-un procent și mai mic sînt recu
perate pajiștile degradate. Sigur, 
remediul nu depinde doar de iniția
tiva universitarilor, organele agricole 
au acum cuvîntul hotăritor, dar pro
fesorii și studenții pot impulsiona 
procesul inclusiv prin evaluarea pro
iectelor de diplomă nu numai ca 
etape de sinteză, de încheiere a unui 
ciclu de cercetare, dar și ca factori 
de cultivare a unei colaborări de du
rată și de largă perspectivă cu uni
tățile productive. „De la această ce
rință am și pornit — ne-a declarat 
conf. univ. dr. Nicu Marin, decanul 
Facultății de agricultură — cînd am 
hotărît ca asemenea teme de an
vergură să intre și în preocupările 
cercurilor științifice, frecventate de 
toți studenții, mai ales că în noul an 
universitar se extinde baza cimpului 
experimental pe cenușă, iar legătu
rile noastre cu unitățile produc
tive să se extindă inclusiv asu
pra acelora unde merg să lu
creze absolvenții. Aplicarea pro
iectelor lor de diplomă poate bene
ficia astfel în continuare de sprijinul 
facultății, iar aceasta include în 
sfera investigațiilor sale noi unități 
economice". Să reținem, totodată, că 
aici toate cadrele didactice îndrumă 
nemijlocit cite o unitate agricolă, în
deosebi C.A.P. și I.A.S., cu care pri
lej noile tehnologii pot fi de ase- 
.menea extinse.

O premisă importantă pentru apli
carea proiectului de diplomă este 
susținerea sa în climatul analizei 
profunde, ar dezbaterilor ample, pri
lejuite de reunirea, în acest scop, 
nu numai a cadrelor didactice, ci 
și a reprezentanților producției și 
cercetării. Tocmai de aceea, în ultimii 
ani a fost extinsă inițiativa ca sus
ținerea proiectelor să se facă in uni
tățile unde și la cererea cărora au 
fost elaborate. „Cu 12 milioane lei 
rezultați anual în facultatea noastră 
din activitatea de cercetare pe bază 
de contract economic și cu multe 
proiecte de diplomă concentrate pe 
asemenea contracte, este firesc ca și 
noi să fi organizat susținerea pro
iectelor în uzine. Dar nu acest aspect 
mi se pare hotărîtor — este de 
părere > prof. univ. dr. ing. Ion 
Dumitrache, decanul Facultății de 
automatică de la Politehnica bucu- 
reșteană. în uzine sau în facul- 

‘ tați, hotărîtoare în susținerea proiec
tului sînt exigența și .autoexigență. 
Și primul lor obiectiv se identifică, 
după opinia noastră, în stăvilirea ori
căror aspecte de superficialitate, de 
mediocritate. Cînd cea dintîi preocu
pare a învățămîntului este sporirea 
neîncetată a calității sale nu mai 
putem îngădui ca un proiect de di
plomă să fie „susținut" cu nota 6 ; 
cine obține nota 6 la proiect are, de 
regulă, media cinci și ceva în anii 
de studiu. Prea puțin pentru un 
viitor specialist. Exigențele socie
tății noastre impun ca nota minimă 
de „promovare" a proiectului să 
fie 7 !“.

Mihai IORDĂNESCU

Forța transformatoare a cunoașterii științifice
Făurirea societății socialiste multi

lateral dezvoltate înscrie între 
obiectivele sale esențiale formarea 
omului nou, cu o conștiință înain
tată, socialistă, înarmat cu cele măi 
noi cuceriri ale științei și culturii, 
cu o pregătire politico-ideologică 
avansată, apt să se manifeste ple
nar deopotrivă în planul activității 
productive, al vieții social-politice, 
spirituale și culturale. Acest co
mandament major al societății 
noastre îl avea în vedere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cînd spunea : 
„Pină Ia urmă, omul este forța 
hotărîtoare a tuturor transformări
lor revoluționare din societate, din 
lume. Omului trebuie să-i acordăm 
deci toată atenția, transformării 
lui. Trebuie să asigurăm crearea 
omului de tip nou, revoluționar, 
combativ, ferm, care să asigure 
făurirea noii orinduiri sociale".

în concepția partidului nostru, 
transformarea omului, făurirea con

BRĂILA. Pe Calea Călărașilor 
— arteră principală a municipiului 
Brăila, aflată în plin proces de 
modernizare — a fost dat în folo
sință un nou edificiu cultural. 
Este vorba de librăria ..Panait 
Istrati", cea mai mare unitate de 
acest fel din județul Brăila. Spa
țiile sînt destinate vînzării de 
carte, articolelor de papetărie, 
discurilor și jucăriilor. Tot aici 
funcționează și „Casa cărții", în 
cadrul căreia vor fi organizate în- 
tîlniri cu cititorii și dezbateri pe 
teme culturale. (Corneliu Ifrim).

SIBIU. La Casa de cultură a 
sindicatelor din Mediaș a fost 
deschisă o expoziție de caricaturi 
pe tema „Stop risipei !“. Expozi
ția reunește lucrări realizate de 
artiști plastici amatori de la 
întreprinderile „Automecanica", 
„Tîrnava", „Emailul roșu", „Vitro- 
metan", întreprinderea de relee, 
întreprinderea de geamuri și al
tele. (Nicolae Brujan).

„OEDIP" — operă de geniu
Opusul pe care Enescu 

l-a numerotat „23", înche- 
indu-1 la Tescani, pe va
lea Tazlăului, un loc de 
pămînt românesc fantastic 
prin simplitatea lui, gran
dios prin firescul lui, îm
pletind nimic mai mult 
decît aleile de plopi ne-' 
sfîrșiți cu dealurile care te 
duc, furîndu-ți ochii, în 
zare, spre Ceahlău — s-a 
numit „Oedip" — operă de 
geniu, capodoperă a lite
raturii universale, pagină 
care cu fiecare ascultare 
se lasă descoperită, cople
șește, învață generațiile ce 
înseamnă profunzime, su
blimul în artă. „Oedip", pe 
scena Operei Române — 
moment de vîrf al aces
tei prestigioase manifestări 
muzicale. Și nimeni alt
cineva nu putea fi inter
locutorul nostru pentru ca 
rîndurile de față să sur
prindă emoția momentului 
decit David Qhanezian.

— Ne-am obișnuit ca, la 
marile sărbători închinate 
lui Enescu, „Oedip" să fie 
prezent. Oare este corect 
spus „obișnuit" ?

— Intr-adevăr, „Oedip", 
acest pisc al culturii româ
nești și universale, nu a 
lipsit de la nici o ediție a 
Festivalului internațional 
„George Enescu". Știți 
cine era In sală la repe
tiția generală din 16 sep
tembrie 1958, cu prilejul 
primului festival ? Mari 
muzicieni români alături 
de celebrii : Sir John Bar
birolli, David Oistrah, 
Ivonne Astruc, Monique de 
la Brouchellerie... La toa
te edițiile s-a programat, 
la toate edițiile am fost 
prezent. Mă întorc insă la 
1958 : dirija Silves.tri, șe 
propunea audiția integrală 
in care erau luminate toa
te ;meandrele..partiturii, .ale 
conflictului încadrat clar 
în lumea sofocleeană. Și 
mai vreau să știți că nu 
sint de acord cu acei mu
zicieni — pentru că mă re
fer la opiniile muzicieni
lor — care se străduiesc 
să-l compare pe Enescu 
cu alți compozitori ai lu

Un
Pe podiumul Ateneului — con

certul orchestrei simfonice a Ra
diodifuziunii române, dirijată de 
bagheta experimentată a lui Iosif 
Conta, după tălmăcirea plină de 
noutate a Simfoniei a IlI-a de 
Enescu, in sensul reliefării, eviden
țierii datelor polifonice,, a drama
turgiei, a limpezimii acestei parti
turi, excelentă s-a dovedit, în ce
lebrul Concert pentru vioară și or
chestră de Ceaikovski, colaborarea 
cu celebrul violonist sovietic Vik
tor Tretiakov. Despre Tretiakov ?

științei socialiste a maselor consti
tuie un proces multilateral și com
plex, de amploare și perspectivă, 
leggt nemijlocit de dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de producție, 
de perfecționarea relațiilor de pro
ducție și sociale, desfășurarea unei 
permanente activități politico-ideo- 
logice și de educație materialist- 
științifică reprezentînd o necesitate 
obiectivă, o componentă esențială a 
procesului de edificare a socialis
mului și comunismului. în această 
ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia Ia ple
nara Comitetului Central și a ac
tivului central de partid că este ne
cesar să adoptăm o atitudine fermă 
față de diferite concepții străine ale 
vechii orînduiri, intre care se în
scriu și concepțiile mistice, irațio
naliste despre lume și viață, teoriile 
antiumaniste.

Avînd la bază concepția despre 
lume și viață a clasei muncitoare — 
materialismul dialectic și istoric — 
orientările cuprinse în documentele 
programatice ale partidului, în 
operele de inestimabilă valoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
educația materialist-științifică urmă
rește formarea unei conștiințe 
înaintate prin însușirea temeinică 
de cunoștințe teoretice în domeniul 
științei, tehnicii și culturii, formarea 
unor stări afective caracterizate 
prin optimism, încrederea în for
țele omului, promovarea atitudinii 
combative, militante, împotriva 
tuturor mentalităților înapoiate, în
vechite, mistico-religioase, a teo
riilor idealiste, retrograde, antiso- 
cialiste și antiumaniste, făurirea 
unei conștiințe politice și filozofice 
revoluționare în măsură să asigure 
interpretarea de pe poziții științi
fice a fenomenelor din natură și 
din societate.

în condițiile socialismului, în care 
omul este un participant activ la 
creația istorică, educația materia
list-științifică este o problemă a 
maselor, realizată cu participarea 
nemijlocită a întregului popor, in 
interesul întregului popor. „Educa
ția socialistă — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dezvoltarea 
culturii revoluționare constituie o 
problemă de cea mai mare impor-

Programul de joi al Festivalului 
Internațional „George Enescu" a 
cuprins recitaluri instrumentale, 
concerte simfonice, un spectacol 
de operă.

La Ateneul Român a avut loc 
concertul simfonic al Filarmonicii 
„George Enescu", avînd ca dirijor 
pe Jean Pdrisson, personalitate de 
prestigiu a vieții muzicale fran
ceze și internaționale. Concertul 
a avut ca solist pe artistul poporu
lui Ion Voicu, remarcabil repre
zentant al artei interpretative ro
mânești. Au fost interpretate 
„Rapsodia 1“ de George Enescu — 
încă un omagiu adus de cea de-a 
X-a ediție a festivalului marelui 
nostru muzician, precum și erbații 
din repertoriul universal : uvertu
ra „Benvenuto Cellini" de Berlioz, 
„Concertul pentru vioară și or
chestră în re minor" de Beethoven 
și „Marea" de Debussy.

Tot sub cupola Ateneului. Ru
dolf Innig din R.F.G., a cărui ca

mii, să facă ierarhizări, să 
calculeze cine, unde și pe 
ce treaptă se află (chiar 
dacă-1 așază pe Enescu pe 
podiumul cel mai înalt), 
din dorința de a atrage a- 
tenția' asupra opiniilor lor. 
Enescu nu poate fi compa
rat cu nimeni. E unic. Și 
nu este vorba numai de 
compozitorul de geniu, dar 
și de omul de mare cultu
ră, de știința lui muzicală. 
Cît privește cuvîntul „obiș
nuit"... greu de spus.

— Dar este firesc să as
cultăm „Oedip" doar la 
sărbători ?

— Prea puțin, într-ade
văr, să vezi pe afișul 
Operei „Oedip" de 2 ori 
pe an, mai ales că, așa 
cum se întîmplă pretutin
deni cu paginile reprezen
tative ale școlilor naționale 
respective, trebuie gin- 
.dită astfel programarea ca
podoperelor îneît să intre 
în conștiința spectatorilor.

— David Ohanezian, ați 
cucerit aplauze la Ham
burg, la Paris, Viena, Bar
celona... Ați fost conside
rat, la apogeul carierei, ca 
unul dintre cei mai mari 
Amonastro, Scarpia, Alfio, 
Iago, Telramund ; Tito 
Gobbi era in admirația dv., 
el, care ani la rind incin- 
tase o lume. Ați trăit in 
sute de reprezentații peste 
40 de roluri, traversind va
lorile creației lirice. Ce în
seamnă pentru dv. „Oedip"?

■— Chintesența vieții mele 
de artist liric. Rolul care 
m-a făcut să spun că sint 
fericit că m-am născut. 
Unul dintre cele mai com
plexe roluri. Cîntîndu-1, 
ascultîndu-1, rămîi copleșit 
de. forța muzicii și fan
tastica lume a inovațiilor 
muzicale enesciene (sfertu
rile de ton, declamația,..)., 
•■Este partitura, care cere 
neapărat o mare experien
ță. Altminteri te domină și 
riști să capotezi. Vedeți, 
poate s-a mai spus, dar a- 
ceasta-i și opinia mea : 
meseria noastră de sluji
tori ai scenei lirice, chiar 
dacă pornești la drum cu 
un bagaj serios, se preia

din mers, se învață din 
greu, ani și ani de zile și, 
pină să. ajungi la o astfel 
de partitură, urcușul nu-i 
tocmai simplu. Sălile de 
operă pretutindeni sînt 
arhipline, publicul aplau
dă muzica bună și noi, 
slujitorii muzicii, trebuie 
să recunoaștem că muzica 
bună este singura care 
rămîne, iar la căderea cor
tinei spectatorul trebuie să 
se simtă mai bogat sufle
tește, mai bogat spirituali
cește. Tot timpul trebuie 
să ne punem problema că 
există un public cultivat 
foarte exigent, dar că tre
buie să formăm și noi ge
nerații de spectatori cărora 
să le deschidem gustul, 
curiozitatea spre marile 
partituri românești și uni
versale, cum este și 
„Oedip",. și ca să mă refer 
la o altă creație de excep
ție, „O noapte furtunoasă" 
de Paul Constantinescu. în 
mari centre muzicale ale 
lumii, conducătorii unor 
celebre scene gîndesc în 
amănunt cum să „serveas
că" publicului premierele 
anului, astfel îneît să men
țină tot timpul interesul 
spectatorilor, să-i atragă 
tot timpul către sălile de 
spectacol.

— Am văzut sală arhipli
nă la „Dama de pică" de 
Ceaikovski, partitură din 
repertoriul permanent al 
Teatrului Mare din Mos
cova, o excepțională mon
tare clasică. Dar sală arhi
plină era și la Wileki 
Teatr din Varșovia, unde 
se prezenta, intr-o montare 
ultramodernă, bineînțeles, 
„Diavolul din Ludun" de 
Penderecki... Aveți drepta
te, opera este mai tîhără 
ca orieînd. Dar publicul 
credeți că acceptă într-ade- 
văr toate convenționalis- 
mele ?

— Opera clasică trăiește 
prin interpreți. Prin stră
lucirea vooii lor, a artei lor. 
Se propun bineînțeles peste 
tot în lume versiuni mo
deme... „Traviate" . în 
blugi... Eu cred că este o 
exagerare. Se pot stiliza

virfuoz al viorii
O concepție foarte originală asupra 
opusului respectiv pe care consider 
că l-a dezbărat de romanțiozitate, 
păstrind un romantism de o cali
tate deosebită. A accentuat elemen
tele lirice epurind ingroșările frec
vent apărute in tălmăciri celebre 
— aș da exemplu modul in care 
a privit tema principală din par
tea I ; aceeași remarcă generală și 
despre partea a II-a, iar in cea 
de-a IlI-a a reliefat umorul popu
lar, mizînd pe elemente de contrast, 
pe care nu le-a exagerat deloc.

tanță pentru întreaga societate și ea 
nu poate fi soluționată decit cu par
ticiparea activă a maselor populare, 
a întregului popor".

în epoca contemporană, cînd 
știința și-a cucerit un loc de primă 
însemnătate în viața socială, for
marea concepției materialist-științi- 
fice a devenit o dimensiune funda
mentală a conștiinței socialiste. 
Pornind de la adevărul că în epoca 

• marilor cuceriri ale cunoașterii 
umane persistă în gîndirea unor oa
meni concepții mistice, retrograde, 
care limitează afirmarea lor crea
toare în viața socială, partidul nos
tru stabilește drept o sarcină de pri
mă importanță a factorilor educa
ționali cultivarea convingerilor 
materiallst-științifice, educarea tu
turor membrilor societății in spiri
tul ateismului.

Considerînd omul ca ființă su
premă, subiect al realității, „divi
nitate supremă" — cum spunea 
Marx — și nu ca ceva creat de o 
forță supranaturală, considerînd 
apariția și afirmarea omului în lume 
ca rezultat al muncii, considerînd 
deci că omul este propriul său crea
tor, ateismul marxist promovează 
un umanism prometeic, de revoltă 
împotriva oricărei forțe care tinde 
să-l înlănțuie pe om, să-1 mutileze, 
considerîndu-1 element creat, do
minat și dirijat de o „ființă supre
mă".

Combaterea misticismului, larga 
răspîndire a filozofiei materialist
dialectice, a științei presupun o 
acțiune cultural-educativă multila
terală continuă, desfășurată pe o 
perioadă lungă de timp ; succesul 
activității de formare și dezvoltare 
a concepției și convingerilor mate- 
rialist-științifice este determinat de 
conținutul calitativ, bogat și con
vingător pe care trebuie să-l aibă 
aceasta, avînd drept scop stimu
larea interesului și pasiunii revolu
ționare pentru descoperirea cauze
lor reale ale evenimentelor, pentru 
promovarea noului în gîndirea și în 
acțiunile sociale, pentru autoeduca- 
ție și autoperfecționare prin adîn- 
cirea procesului cunoașterii științi
fice.

Pătrunderea concepțiilor materialist- 
științifice în conștiința maselor 

rieră artistică însumează o bogată 
activitate concertistică în țară și 
străinătate, a susținut un recital 
de orgă, care a cuprins lucrări de 
Bach, Mendelssohn Bartholdy, Liszt, 
Creuzburg și Reger.

Studioul de concerte al Radiote- 
leviziunii a găzduit un recital in
strumental, realizat cu concursul 
pianiștilor Aurora lenei, Ilinca 
Dumitrescu, Adrian Tomescu, Fer
dinand Weiss și Dragoș Mihăiles- 
cu, violonistului Andrei Agoston, 
violoncelistei Alexandra Guțu și 
trompetistului Iancu Văduva.

Un spectacol cu capodopera 
„Faust" de Gounod, avînd ca diri
jor pe Carol Litvin, iar ca soliști 
cunoscute personalități ale vieții 
noastre muzicale — Eugenia Mol- 
doveanu, Florin Diaconescu, Dan 
Zancu, Emil Iurașcu — s-a desfă
șurat în aceeași zi pe scena Ope
rei Române.

(Agerpres)

decorurile* se pot aprofun
da rolurile, dar a denatura 
sensul — e prea mult ! Re
vin la „Oedip". După pă
rerea mea, spectacolul Ope
rei Române va dura pen
tru că respectă legile. tea
trului antic, care înseamnă 
esență, concizie, profunzi
me..., adică date ale' unui 
spectacol modern.

— Discuția noastră are, 
pare-mi-se, un discret fond 
muzical: Monserat Caballe 
în „Luiza"... De ce această 
voce ?

— Vedeți, noi, cîntăreții, 
trebuie neapărat să debu
tăm între 20 și 25 de ani, 
adică la minunata vîrstă a 
elanurilor, în care nu cal
culezi riscurile. De-abia 
după aceea îți dai seama 
pe ce povîmișuri abrupte 
te afli. l-am auzit fluierați, 
da, fluierați pe Ana Moffo, 
Luigi Alba..., mari voci care 
n-au convenit, în serile 
respective, publicului ! ? 
Toată viața înveți. Și azi 
sint fericit cînd ascult 
celebre înregistrări, sunete 
controlate, cultivate, voci 
care știu a cînta inteligent, 
precum cea pe care o 
auziți, sau Callas, sau Pa
varotti, sau Herlea, Maria 
Slătinaru, Mariana Stoica, 
Victoria Bezetti...

— V-ați gindit la un 
viitor „Oedip" ?

— Dan Zancu, Eduard 
Tumageanian, Dan Ser- 
bac... Așa cum mă gîndesc 
că la premiera din 1958 
eram alături de Silvestri, 
Secăreanu, Mircea Buciu, 
Valentin Loghin, Elena 
Cemei, Valentina Crețoiu, 
Jean Bănescu, Valentin 
Teodorian, George Mircea... 
Am mai cîntat sub bagheta 
unui mare dirijor : Ion 
Baciu și vă rog să notați : 
îmi, doresc să. cînt și în
tr-un spectacol dirijat de 
Cristian Mandeal. Dacă 
vorbim de tinerețea operei, 
de tinerețea Operei Româ
ne, atunci să deschidem 
larg porțile marilor valori, 
marilor talente. Și Mandeal 
nu este singurul exemplu.

Smaranda OTEANU

Intr-un cuvînt, a fost extraordi
nar ! Și dacă in pagina enesciană 
am aplaudat o interpretare foarte 
curată din punct de vedere stilis
tic, cu o participare atit a dirijo
rului, cît și a orchestrei cu totul 
deosebite, la care aș adăuga pre
zența corului — impecabilă, „Till 
Eulenspiegel" a demonstrat verva 
ansamblului într-o piesă de rezis
tență din repertoriul maestrului 
Iosif Conta.

Dan BUCIU

poate triumfa numai pe calea ac
tivității politico-educative, de con
vingere prin argumente raționale și 
științifice, prin experiență. în con
dițiile contemporane, cînd religia 
nu mai este alcătuită numai din re
prezentări naive asupra fenomene
lor naturale și sociale, ci încearcă 
să se adapteze științei, pe lingă fo
losirea argumentelor științifice se 
cere și o temeinică educație filozo
fică. însușirea concepției științifice, 
transformarea ideilor ateiste în con
vingeri se bazează însă pe opțiune, 
pe aderarea de bună voie a oame
nilor la acestea. A munci cu tact 
și cu răbdare în activitatea de 
educație materialist-științifică nu 
înseamnă însă a lăsa lucrurile să 
se desfășoare de la sine, în mod 
spontan.

Statul nostru socialist respectă li
bertatea de conștiință a omului. Li
bertatea de conștiință nu înseamnă 
însă numai libertatea credinței re
ligioase, ci și libertatea de a nv 
crede, de a fi ateu, libertatea ș‘ 
obligativitatea statului, a instituții
lor de cultură și știință de a asi 
gura dezvoltarea conștiinței înain 
tate, bazată pe însușirea cuceririlo 
științei și culturii, a ideologiei ma 
terialist-dialectice. - • • • 
dalistă oferă prin 
condițiile necesare 
înalte conștiințe socialiste a oam< 
nilor muncii.

Formarea și dezvoltarea unei coi 
științe științifice depind de efort' 
rile și acțiunile conjugate, într 
prinse, sub conducerea organizații 
de partid, de către întreg sisten 
educativ, de la școală și organizați 
de tineret la cele obștești, de la 
stituțiile științifice la cele cultur 
și, în același timp, de capacita 
fiecărui cetățean în parte de a fo 
din plin condițiile create de so, 
lism pentru ca ideile înaintate s< 
transforme într-o uriașă forță 
terială, pentru ca pe temeiul val 
ficării cunoștințelor asimilate, 
transpunerii lor în practică, in v 
cotidiană și personală, în toate 
prejurările și situațiile, cunoașt 
științifică să fie transformată ir 
acțiune utilă societății, omului.

Societatea sc 
aceasta cadru 
realizării un.

Cornelia COST
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po- 
in

transformări care au loc în lumea 
contemporană, relevînd că la baza' 
acestora se află afirmarea tot mai 
puternică a voinței tuturor 
poarelor și tarilor de a trăi
libertate și de a fi independente, 
a hotăririi lor de a pune capăt po
liticii colonialiste, in toate formele 
sale de manifestare, ca și oricărei 
alte forme de dominație străină, 
a dorinfei lor de a fi stăpine pe 
propriile destine și pe bogățiile 
lor naționale, de a-și alege in 
mod liber calea dezvoltării so
ciale, de a conviețui și conlucra 

condiții de pace, 
bază de deplină

între ele in 
securitate, pe 
egalitate.

In _ acest ____ __ ,___ ...
României și Indoneziei au reliefat 
necesitatea așezării relațiilor 
state pe principiile deplinei 
tăti in drepturi, respectului 
pendentei și suveranității 
nale, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forfa, respectării drep
tului fiecărei națiuni de a-și alege 
calea dezvoltării sale libere și in
dependente, fără nici un fel de 
amestec din afară.

Cei doi președinți au apreciat că 
in situația internațională se mențin 
Încordarea și pericolul de noi 
conflicte și războaie, inclusiv peri
colul unui nou război mondial, 
care s-ar transforma inevitabil în- 
tr-un război nuclear ce ar duce la 
distrugerea a inseși vieții pe pla
neta noastră.

în aceste împrejurări deosebit de 
grave pentru destinele omenirii, 
cei doi șefi de stat au reliefat că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, îndeosebi a 
înarmărilor nucleare, trecerea Ia 
dezarmare, înlăturarea tuturor ar
melor nucleare de pe Pămint și o- 
prirea oricăror acțiuni de militari
zare a Cosmosului.

Președintele Nicolae Ccaușescu a 
relevat situația deosebit de gravă 
creată în Europa prin amplasarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
de către Statele Unite ale Americii 
in unele țări vest-europene și tre
cerea la coniramăsuri nucleare de 
către Uniunea Sovietică. Cei doi 
președinți au subliniat necesitatea 
de a se acționa pentru oprirea am
plasării de noi arme nucleare în 
Europa, pentru a se trece la retra
gerea celor existente, pină la eli
minarea completă a oricăror arme 
nucleare din întreaga lume, pentru 
încetarea experiențelor cu astfel de 
arme și renunțarea la militarizarea 
Cosmosului, evidențiind 
nea măsuri ar avea o 
deosebită pentru pacea 
tuturor popoarelor.

Pornind de la faptul 
prezent convorbirile sovieto-ameri- 
cane de la Geneva pe problemele 
armelor nucleare și cosmice nu au 
dus la nici un rezultat, cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea ca 
guvernele din Europa, toate po
poarele lumii să-și asume o răs
pundere mai mare și să-și unească tuturor 
eforturile — peste orice deosebiri ’-iiuss .. 
de orînduire socială, de concepții 
politice, filozofice sau religioase — 
pentru a acționa în vederea opririi 
cursului periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă nucleară, pentru a 
salva omenirea de la distrugere și a 
asigura tuturor popoarelor, întregii 
omeniri dreptul la dezvoltare libe
ră, la bunăstare și progres. Totoda
tă, s-a reliefat că trebuie intensifi
cate eforturile in cadrul Conferin
ței de dezarmare de la Geneva 
pentru realizarea unor acorduri 
reale privind dezarmarea generală

cadru, președinții
dintre 
egali- 
inde- 

natio-

că aseme- 
iniportantă 
și liniștea

că pină în

și completă, sub un control inter
national eficace, și în primul rind 
dezarmarea nucleară.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
în favoarea realizării unor zone lip
site de arme nucleare in Balcani, 
in nordul și centrul Europei, în 
Asia de Sud-Est, in Oceanul Indian 
și în alte regiuni ale lumii.

Relcvind interdependenta strînsă 
existentă între dezarmare și dezvol
tare, președinții României și Indo
neziei au subliniat că în procesul 
dezarmării pot fi eliberate impor
tante resurse umane și materiale 
care ar putea fi folosite pentru 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale a tuturor statelor, îndeosebi 
a țârilor in curs de dezvoltare, ceea 
ce ar exercita o influentă pozitivă 
atit asupra stabilității politice in 
lume, cit și asupra întregii econo
mii mondiale.

III.
Cei doi președinți și-au manifes

tat preocuparea fată de multipli
carea focarelor de tensiune în lume 
și s-au pronunțat cu hotărîre pen
tru eliminarea forței și a amenin
țării cu forța din viata internațio
nală, pentru rezolvarea tuturor 
conflictelor și problemelor litigioase 
numai pe calea tratativelor, prin 
soluții politice, în interesul tuturor 
popoarelor, al cauzei păcii, securi
tății și cooperării în întreaga lume.

Pornind de la menținerea stării 
de încordare în Orientul Mijlociu, 
cei doi președinți s-au pronunțat 
în favoarea unei păci globale, jus
te și trainice in această regiune, 
bazată pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și pe solutiona
rea problemei poporului palestinian 
prin exercitarea drepturilor sale 
inalienabile, inclusiv a dreptului la 
autodeterminare și Ia crearea unui 
stat propriu, independent. în acest 
scop, ambii șefi de stat au apre
ciat că este necesar să se treacă la 
organizarea unei conferințe inter
naționale, în cadrul O.N.U., la care 
să participe toate tarile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, precum și Uniu
nea Sovietică și S.U.A., ca și alte 
state care pot aduce o contribuție 
pozitivă la solutionarea probleme
lor din Orientul Mijlociu.

Șefii celor două state s-au pro
nunțat pentru încetarea neîntîrzia- 
tă a războiului dintre Irak și Iran, 
pentru retragerea trupelor, și de o 
parte și de cealaltă, în interiorul 
granițelor recunoscute pe plan in
ternational, pentru trecerea la tra
tative în vederea soluționării paș
nice a problemelor dintre cele două 
țări, a asigurării dezvoltării lor e- 
conomice și sociale in condiții de 
pace și bună vecinătate.

Procedînd Ia un schimb de vederi 
privind evoluția evenimentelor din 
Asia de Sud-Est, cei doi președinți 
s-au pronunțat pentru o soluție po
litică a situației din Kampuchia, 
prin retragerea trupelor străine din 
această tară și realizarea unei largi 
reconcilieri naționale, în interesul 

țărilor și popoarelor din 
zonă, al cauzei păcii și înțelegerii 
în regiune și în întreaga lume.

Analizînd 
doi șefi de 
daritatea și 
lor lor fată 
porului namibian, sub

situația din Africa, cei 
stat au reafirmat soli- 
sprijinul ferm al tări
ile lupta dreaptă a po- 

conducerea
S.W.A.P.O., pentru cucerirea inde
pendentei naționale și au relevat 
necesitatea continuării eforturilor 
pe plan international pentru apli
carea urgentă a prevederilor rezo
luției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Președintele Republicii Socialiste

România și președintele Republicii 
Indonezia au condamnat cu toată 
fermitatea politica de apartheid 
din Africa de Sud și au exprimat 
solidaritatea țărilor lor cu lupta 
maselor largi populare din această 
țară pentru a-și asigura drepturile 
vitale, de participare, in condiții de 
deplină egalitate, la conducerea 
statului.

Avînd în vedere numeroasele 
conflicte existente în lume, care 
mențin și agravează situația inter
națională, cei doi președinți au 
subliniat că toate statele implicate 
In conflicte trebuie să oprească de 
urgență ostilitățile militare și să 
treacă la solutionarea problemelor 
In dispută pe calea tratativelor, 
evidențiind, totodată, necesitatea ca 
toate statele să se angajeze să nu 
recurgă Ia forță și să nu se ames
tece, sub nici o formă, în treburile 
interne ale vreunei țări. în acest 
sens, președintele Suharto a dat o 
înaltă apreciere noii inițiative a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind adoptarea de către Organi
zația Națiunilor Unite a unui Apel 
solemn adresat tuturor statelor în 
conflict.

IV.
Președinții României și Indone

ziei au subliniat faptul că situația 
economică internațională continuă 
să se înrăutățească, iar criza eco
nomică mondială se reflectă, prac
tic, în toate statele lumii. S-a re
levat că, în mod deosebit, s-a agra
vat fără precedent situația țărilor 
in curs de dezvoltare, ca urmare a 
politicii inechitabile promovate in 
comerțul internațional, a politicii 
financiare și, in special, a dobinzi- 
lor excesiv de mari. în această 
privință, președintele Suharto a 
explicat semnificația pe care o pre
zintă pentru economia indoneziană 
intrarea în vigoare a Acordului 
pentru Fondul Comun încheiat în 
cadrul U.N.C.T.A.D., ca și realiza
rea Programului integrat pentru 
produsele de bază.

Cei doi șefi de stat s-au pronun
țat în favoarea unei soluționări 
globale a problemelor subdezvoltă
rii și a soluționării urgente a dato
riilor țărilor în curs de dezvoltare. 
In acest scop, s-a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor in 
cadrul Organizației Națiunilor Uni
te în vederea realizării unui acord 
corespunzător între țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare, pen
tru realizarea noii ordini economico 
internaționale.

Ambii președinți au subliniat că 
este necesar ca toate statele să în
țeleagă că nu se poate realiza o 
depășire a crizei economice și că 
nu se poate asigura stabilitatea 
dezvoltării economice mondiale fără 
soluționarea problemelor subdez
voltării în toată complexitatea lor. 
Tocmai de aceea, este în interesul 
tuturor statelor, inclusiv al celor 
dezvoltate, să se ajungă la soluții 
pe calea tratativelor și la realiza
rea unor, relații noi, de colaborare 
internațională,, pe baza egalității, 
echității și avantajului reciproc și, 
in acest context, cei doi președinți 
au evidențiat necesitatea promovă
rii unui dialog constructiv între 
țările în curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate.

V.
Avînd în vedere complexitatea Șl 

gravitatea problemelor internațio
nale, România și Indonezia se pro
nunță pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale in solu

ționarea democratică a tuturor 
acestor probleme, in interesul po
poarelor, al asigurării colaborării 
și păcii mondiale.

Cei doi președinți au reliefat ne
cesitatea asigurării participării tu
turor statelor și, îndeosebi, a țări
lor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, la 
soluționarea problemelor vieții con
temporane. în acest cadru, a fost 
subliniată marea însemnătate acor
dată de România și Indonezia miș
cării țărilor nealiniate și colabo
rării dintre țările in curs de dez
voltare. Cei doi președinți consi
deră că trebuie făcut totul pentru 
depășirea unor divergențe și con
flicte între aceste țări, pentru întă
rirea solidarității și colaborării lor, 
pentru ca ele să-și poată concen
tra forțele pentru a participa activ 
la soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale, ca 
și pentru a-și asigura dezvoltarea 
cconomico-socială, întărirea inde
pendenței și suveranității lor na
ționale.

Președintele Republicii Indone
zia, Suharto, a explicat rolul im
portant pe care ii joacă Asociația 
Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.) în promovarea coope
rării dintre țările în curs de dez
voltare membre și a făcut o pre
zentare a preocupărilor actuale ale 
acestui organism, inclusiv a efortu
rilor pentru instaurarea în regiune 
a unei zone a păcii, libertății și 
neutralității. Ambii președinți și-au 
exprimat convingerea că activita
tea desfășurată în cadrul A.S.E.A.N. 
contribuie la menținerea păcii și 
stabilității în regiune, la promo
vai ea progresului și prosperității.

Cei doi președinți au căzut de 
acord să' fie intensificată, in con
tinuare, conlucrarea dintre repre
zentanții țărilor lor în diferite or
ganizații și organisme internaționa
le, în cadrul O.N.U., in Grupul celor 
77 al țărilor în curs de dezvbltare 
și în cadrul mișcării țărilor neali
niate.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Indonezia, 
Suharto, și-au exprimat deplina 
satisfacție pentru noul dialog la 
nivel înalt româno-indonezian, pen
tru convorbirile și înțelegerile la 
care s-a ajuns, fiind încredințați 
că acestea reprezintă o nouă și 
deosebit de însemnată contribuție 
la aprofundarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, în interesul și spre bi
nele popoarelor român și indone
zian, al cauzei păcii, dezvoltării 
independente, progresului și coope
rării internaționale.

Președintele Suharto și doamna 
Tien Suharto au exprimat, in nu
mele lor și al persoanelor care 
i-au însoțit, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cordiale mulțu
miri pentru primirea caldă și ospi
talitatea generoasă de care s-au 
bucurat în timpul vizitei oficiale 
de prietenie efectuate în România. 
Șeful statului indonezian și doam
na Tien Suharto au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu invitația de a 
efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Indonezia. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită 
ulterior, pe canale diplomatice.

București, 19 septembrie 1985.

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la cel de-al lll-lea Congres 

al consiliilor populare

Cuvîntare la încheierea lucrărilor 
congresului

10-11 septembrie 1985

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe Milos Sindjic, director gene
ral al Institutului federal de planifi
care socială al R.S.F. Iugoslavia, care 
a efectuat o vizită în țara noastră.

în spiritul hotăririlor și orientări
lor stabilite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor româno-iugoslave la 
nivel înalt. în cadrul întrevederii a 
fost evidențiată evoluția mereu cres- 
cîndă a raporturilor economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, care se înscriu în ansamblul 
relațiilor de strînsă și rodnică co

laborare dintre România si Iugosla
via. țări socialiste vecine și prietene. 
Totodată, au fost analizate posibili
tățile de aprofundare a cooperării 
economice bilaterale, de sporire a 
acțiunilor de conlucrare reciproc 
avantajoasă, de intensificare a 
schimburilor comerciale în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

La întrevedere a participat Ștefan 
Bîrlea, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost prezent Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

În județul Olt s-a încheiat însămînțatul orzului
Puternic mobilizați de indicațiile 

și orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, tutu
ror lucrătorilor ogoarelor de la 
înalta tribună a Congresului consi
liilor populare, oamenii muncii din 
agricultura județului Olt raportează 
că au încheiat însămînțatul orzului 
pe întreaga suprafață de 26 380 ha.

în telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean Olt al P.C.R. se arată că

în prezent se acționează cu toate 
forțele la semănatul griului, la re
coltarea porumbului, a sfeclei de 
zahăr, legumelor, la strinsul și de
pozitatul furajelor.

Vă asigurăm pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu — se 
spune in încheierea telegramei — 
că producția ce o vom obține va 
ajunge cit mai grabnic în hamba
rele țării, că vom pune baze temei
nice recoltei anului viitor, contri
buind astfel la creșterea bunăstării 
și fericirii poporului nostru.

(Agerpres)

TURNU MĂGURELE : Noi construcții de locuințe
La Turnu Măgurele, în noul an

samblu de locuințe din zona de 
vest a tnunicipiului, constrictorii 
au încheiat lucrările la un noii bloc 
cu 32 de apartamente. Cu acestea, 
numărul apartamentelor construite 
in străvechiul oraș de pe malul 
Dunării, în perioada ce a trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu

lui, se ridică la 6 000. în același 
timp cu pregătirea frontului de lu
cru al primului an din viitorul cin
cinal, constructorii de aici au în 
stadii avansate de execuție alte 
blocuri, cu încă 100 de apartamen
te, pe care le vor pune Ia dispo
ziția oamenilor muncii din muni
cipiu în trimestrul IV al acestui an. 
(Stan Ștefan).

Concurs de afișe pe tema economisirii

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie. Amplă 

mobilizare pentru înfăptuirea ho- 
tărîrllor forumului consiliilor 
populare

20.35 Cadran mondial • România șl 
problemele lumii contemporane

20,55 Agenda Festivalului internațional 
„G. Enescu“ (color)

21,05 Serial științific : Planeta vie — 
episodul 11 (color)

21.35 Efigii ale muncii. Epoca Ceaușescu 
• Un simbol al triumfului. Re
portaj pe șantierul 'liniei ferate 
Vîlcele — Rîmnicu Vîleea

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 septembrie, ora 20 — 23 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi frumoasă și caldă îndeosebi în 
regiunile din sudul țării, cu cerul va

riabil mai mult senin. în a doua parte 
a intervalului. în nordul țării, se vor 
produce unele înnorări și, izolat, va 
ploua slab. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, mai coborîte în 
depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar maximele vor oscila între 20 și 30 
de grade, mai scăzute spre sfîrșitul 
intervalului în nordul țării. Pe alocuri, 
dimineața se va produce ceață.

în scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru 
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii Ia C.E.C. cit mai sugestive, 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
în colaborare cu Uniunea artiștilor 
plastici, organizează, cu prilejul 
„Săptămînii economiei" — 1985, 
cea de-a XVII-a ediție a con
cursului de afișe cu tema: „Avan
tajele economisirii la C.E.C.".

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70X100 cin, 
numai cașerate și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea în 
maximum șase culori.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni acordă pentru cele mai bune 
afișe următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobîndă cu o depunere de 
5 000 de lei ;

— Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 3 500 de lei ;

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu dobîndă cu o depunere 
de 2 000 de lei ;

— Două mențiuni constînd in li
brete de economii cu dobîndă cu o 
depunere de 1 500 de lei fiecare.

Pentru acordarea premiilor, afi
șele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna
țiuni.

Casa de Economii și Consemna
țiuni își rezervă dreptul de a mul

tiplica unele dintre afișele primite,
Pentru lucrările prezentate la 

concurs pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna
țiuni se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor 
expedia pînă la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa: 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, serviciul economii. Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Afișele 
se vor preda împreună cu un plic 
închis pe care se va menționa 
același moto înscris și pe spatele 
afișului. în plic se va introduce o 
coală de hîrtie pe care se va men
tion?, de asemenea, motoul înscris 
pe spatele afișului, precum și nu
mele, prenumele și adresa exactă 
a autorului.

Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza cu prilejul „Săp
tămînii economiei" — 25—31 oc
tombrie 1985 — o expoziție în care 
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selec
ționate pentru expoziție pot fi ri
dicate de autori de la Centrala 
C.E.C. în maximum 15 zile de la 
deschiderea expoziției.

Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările netidicate în limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185.

Cronica zilei
Joi a fost semnat la București 

Protocolul privind dezvoltarea co
laborării economice dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia pe 
perioada 1986—1990.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Ștefan Bîrlea. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. iar din partea iugoslavă de 
Milos Sindjic, director general al 
Institutului federal de planificare so
cială.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Tuni
siei la București. Mohamed El Mokh- 
tar Zannad, a oferit, joi. o recepție.

Au participat Gheorghe Cazan, 
ministru-secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, repre
zentanți ai altor ministere și insti
tuții ■ centrale, oameni de cultură si 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

BACĂU

Ample lucrări 
edilitar-gospodăreștl 

prin contribuția 
cetățenilor

în orașele și satele județului Ba
cău zeci și zeci de mii de cetățeni, 
avîndu-i în frunte pe deputați, 
participă la numeroase acțiuni de 
înfrumusețare edilitară, la înălța
rea unor importante obiective so- 
cial-culturale. Tovarășul loan 
Ichim, vicepreședinte al consiliu
lui popular județean, ne-a infor
mat că numai în perioada care a 
trecut din acest an, prin participa
rea directă a cetățenilor, au fost 
ridicate un mare număr de săli de 
clasă, dispensare, apartamente 
pentru specialiștii satelor și alte 
obiective de larg interes social. în 
orașele Moinești, Comănești, Tg. 
Ocna și Buhuși au fost redate a- 
griculturii aproape 200 de hectare 
de teren intravilan, au fost ame
najate circa 3 milioane metri pă- 
trați spații verzi, au fost plantați 
500 000 de pomi și arbuști orna
mentali. De asemenea, au fost re
parate 9 400 de poduri și podețe, 
au fost colectate peste II 200 tone 
de metale, feroase și neferoase, 
aproape 800 tone de hîrtie și alte 
materiale recuperabile. Valoarea 
totală a lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică în acest an se 
ridică la peste 546 milioane lei, cu 
21 milioane lei mai mult decît era 
prevăzut. S-au evidențiat în a- 
ceastă activitate cetățenii și consi
liile populare ale orașelor Slănic 
Moldova, Comănești, Tg. Ocna, 
precum și cele din comunele Ar- 
deoani, Tîrgu Trotuș, Zemeș, Ște
fan cel Mțare șl Hemeiuși. (Gheor
ghe Baltă).

Informații sportive
FOTBAL. Ieri, la Timișoara, a 

avut loc meciul restant din divizia 
A între echipa locală Politehnica și 
Rapid București. întîlnirea s-a în
cheiat cu scorul de 3—1 (1—0) jîn fa
voarea jucătorilor bucureșteni.

AUTOMOBILISM. La 21 septem
brie, se va desfășura o competiție 
deosebită : „Raliul automobilelor de 
.epocă București — Sinaia". Vor avea 
drept de participare autoturismele 
fabricate pînă în anul 1940. Raliul 
este dotat cu „Trofeul orașului Si
naia".

RUGBI. în ultima etapă a campio
natului național al diviziei A : Farul 
— Universitatea Timișoara 150—0 
(76—0) ! Știm că Farul e o echipă 
tare, dar este greu să ne imaginăm 
cit de slabă poate fi echipa timișo-i 
reană.
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Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din dome
niul circulației mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele opt luni care au trecut din 
acest an și a punctajului stabilit pe baza realizării indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii 
august *) pe primele locuri se situează :
IN DOMENIUL PRODUCERII 

ENERGIEI ELECTRICE 
PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocen- 

trale Mureș cu 460,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,4 Ia sută la pro
ducția de energie electrică la bornele 
generatoarelor și la graficul de pu
tere la dispoziția sistemului energe
tic național : unitatea s-a încadrat 
in prevederile de plan privind pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile rea
lizate au fost mai mici decît cele 
planificate, iar consumurile de com
bustibil pentru producerea energiei 
electrice și termice, precum și cel 
propriu tehnologic de energie elec
trică au fost sub cele normate.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Timișoara cu 392,3 puncte.

Loeul III : întreprinderea electro- 
centrale Iași cu 295 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră Baia 

Sprie, județul Maramureș, cu 989 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la pro
ducția fizică, 5,8 la sută la producția 
marfă vindută și încasată. 5.3 la sută 
la productivitatea muncii ; • depășiri 
de plan au mai fost obținute la pro
ducția netă, volumul de pregătiri și 
deschideri miniere ; consumurile da 
materiale de bază au fost sub cele 
normate cu 42,7 la sută, iar cele de 
energie eldctrică si combustibil cu 
15,5 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră Ilba. 
județul Maramureș, cu 982,3 puncte.

») Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție 
șl beneficiile sint calculați pe 
șapte luni.

Locul III : Exploatarea minieră 
Vețel, județul Hunedoara, cu 967,6 
puncte.
ÎN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 499,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la volu
mul lucrărilor geologice. 8,1 la sută 
la volumul fizic la lucrările miniere,
9,9 la sută la volumul fizic Ia forajul 
cu sondeze, 4,1 la sută la viteza me
die de lucru la forajul cu sondeze. 
5 la sută la volumul producției nor
mate ce revine pe o persoană ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii, consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 13 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibil cu 
0,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Olte
nia cu 421,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Cluj 
cu 371,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE UTILAJ ENERGETIC. 

PETROLIER 
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE, 

CHIMIE ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea „Ncptun"- 

Cimpina, județul Prahova, cu 885,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția fizică. 12 la sută la producția 
netă. 3,3 la sută la producția marfă 
vindută și încasată. 1,5 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la export 

și la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 15,9 la sută, iar cele 
de energie electrică si combustibil 
cu 5,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița Roșie“-București cu 
750,8 puncte.REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE OPT LUNI
J

Locul III : întreprinderea de ma
șini grele București cu 637,6 puncte.

IN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE 
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de ferite 

Urziceni, județul Ialomița, cu 748,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,9 la sută la pro
ducția fizică și la producția netă, 9,4 
la sută la export. 6.7 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată.
2.9 la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obținu
te la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 33,8 la sută, iar cele 
de energie electrică si combustibil cu 
16.6 la sută.

Locul II : întreprinderea „Electro- 
aparataj“-București cu 714,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de piese 
radio și semiconductori Băneasa- 
București cu 679,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : întreprinderea de arti

cole tehnice din cauciuc Brașov cu
802.9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,7 la sută la pro
ducția fizică. 2 la sută la producția 
netă. 5,3 la sută la producția marfă 
vindută și încasată. 2,5 la sută la 
productivitatea muncii, 7,4 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
depășiri de plan au mai fost obținute 

la export șl beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 2,2 la sută.

Locul II : Fabrica de anvelope Lu
duș, județul Mureș, cu 780,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Ener- 
gia“-Constanta cu 621,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
EXPLOATAREA 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea „Marmu- 
ra“-București cu 1 080,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,7 la sută la pro
ducția fizică, 13,2 la sută Ia pro
ducția netă. 6,8 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export si la be
neficii : consumurile de materii pri
me și materiale au fost sub cele nor
mate cu 10,2 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu 
22,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de mate
riale izolatoare Vaslui cu 851,7 
puncte.

Locul III : Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 625,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(LÎNA, MATASE, IN. CÎNEPA)
Locul I : întreprinderea „Libcrta- 

tea“-Sibiu cu 787,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 30 la sută la export, 
0,8 la sută la producția fizică. 0,4 la 

sută la producția netă. 2,8 Ia sută Ia 
producția marfă vindută și încasată, 
0,6 la sută la productivitatea muncii; 
depășiri de plan au mai fost obținute 
la livrări de mărfuri la fondul pieței 
și beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 0,5 la 
sută, iar cele de materiale cu 1 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de stofe 
„Dorobantul“-Ploiești cu 679,5 puncte.

Locul III : întreprinderea filatura 
de mătase naturală Lugoj, județul 
Timiș, cu 144,2 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de indus

trializarea laptelui Timiș cu 424,6 
puncte.

Principalii indicatori de plăn au 
fost depășiți cu : 5.9 la sută Ia pro
ducția fizică. 10,6 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată. 2,5 la 
sută la productivitatea muncii, 1,5 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; consumurile de energie elec
trică si combustibil au fost sub cele 
normate cu 0.8 la sută.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : Întreprinderea avicolă de 

stat Bacău cu 1 301 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,6 la sută Ia pro
ducția și la livrările de carne la 
fondul de stat, 21,1 la sută la bene
ficii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția și la livrările 
de ouă la fondul de stat, precum și 
la efectivele de păsări la sfîrșitul 
perioadei.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Galați cu 1 011,1 puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Constanța cu 667,6 puncte.

ÎN ACTIVITATEA 
DE CONSTRUCȚH-MONTAJ 

- ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea dc mon

taj și service pentru automatizări și 
telecomunicații București — Minis
terul Industriei Electrotehnice — 
— cu 999,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,2 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată, 23,2 la sută la producția netă ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la numărul locuințelor date în 
folosință și la beneficii ; consumu
rile de ciment, metal, combustibil 
și carburanți au fost sub cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea antre
priză de construcții și montaje mi
niere Jilț, județul Gorj — Ministe
rul Minelor — cu 863,9 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză de montaj șl reparații centrale 
termice București — M.I.C.M. — cu 
781,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : Compania Tarom — 

M.T.Tc. — cu 465,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,8 la sută la vo
lumul activității, 23,4 la Sută la 
producția netă, 2,3 la sută la veni
turi brute, 4,2 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; con
sumurile de combustibil și energie

electrică au fost sub cele normate 
cu 23,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de tran
sport naval și auto „Delta Dunării" 
— Tulcea — M.A.I.A. — cu 427,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta — 
M.T.Tc. — cu 264,2 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALH
Locul,I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare cu 828,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,8 la sută la volu
mul de desfacere prin depozit, 37,5 
la sută la preluarea stocurilor dispo
nibile, 30,5 la sută la valorificarea 
stocurilor disponibile, 30 la sută la 
mărfuri încărcate paletizat și pache- 
tizat ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici 
decît cele planificate cu 3,7 la sută.

Locul II : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Vilcea 
cu 766,7 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Ma
ramureș cu 697 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI LOCAL

Locul I : întreprinderea județeană 
de transport local Timiș cu 1251,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 32 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 29,9 la sută la numărul de 
călători transportați, 28,3 la sută la 
prestări de servicii către populație ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; consumurile de 
combustibil și energie electrică au 
fost sub cele normate cu 21,9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Bacău cu 1 227 
puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea cu 
1 031 puncte.

(Agerpres) .



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Biroul Adunării a recomandat înscrierea

pe ordinea de zi a noii inițiative românești 

Apelul solemn si angajamentul privind 
so mionarea prin tratative a conflictelor

NAȚIUNILE UNITE 19 - Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : Biroul 
Adunării Generale a O.N.U. o recomandat, miercuri, înscrierea pe ordinea 
de zi a celei de-a 40-a sesiuni a Adunării a punctului intitulat APEL 
SOLEMN către statele aflate în conflict de încetare fără întirziere a acțiu
nilor armate și de soluționare a problemelor dintre ele pe calea tratative
lor și angajamentul statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stările de 
încordare și conflict, diferendele existente, pe cale politică, de a se 
abține de la folosirea forței și amenințarea cu forța, de la orice inter
venție in treburile interne ale altor state" — o nouă și importantă pro
punere prezentată de România, din inițiativa personală a conducătoru
lui partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Noua inițiativă românească, ce 
poartă amprenta gîndirii realiste, 
novatoare, profund umaniste a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. se fun
damentează pe ideea că examinarea 
acestei chestiuni în cadrul actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
este impusă de însăși situația inter
națională contemporană, de cerin
țele presante ale menținerii și con
solidării păcii și securității mondia
le. lichidării focarelor de tensiune, 
rezolvării oricărui conflict sau ori
cărei dispute exclusiv prin mijloace 
pașnice.

Noua inițiativă românească dobîn- 
dește semnificații sporite prin fap
tul că este supusă sesiunii care mar

MOSCOVA

Convorbiri sovieto - finlandeze
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Per

spectivele extinderii în continuare a 
relațiilor sovieto-finlandeze, precum 
și o serie de probleme majore ale 
vieții internaționale au stat in cen
trul convorbirilor de la Moscova 
dintre Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto, 
aflat într-o vizită în Uniunea Sovie
tică, la invitația Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., transmite 
agenția T.A.S.S. în cadrul schimbu
lui de vederi asupra situației inter
naționale, precizează T.A.S.S., păr
țile au reliefat necesitatea eliminării

Rezultatele definitive ale alegerilor 
din Suedia

Partidele de stingă dețin
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — Po

trivit rezultatelor oficiale definitive 
ale alegerilor parlamentare desfășu
rate în Suedia. Partidul Muncitoresc 
Social-Democrat a obținut 159 de 
mandate în noul Riksdag, ceea ce re
prezintă 45 la sută din totalul votu
rilor. Partidul de Stînga — Comu
niștii a obținut 19 locuri. Statisticile 
oficiale relevă astfel că raportul de 
■forte în parlament nu s-a modificat, 
comparativ cu situația anterioară 
scrutinului de duminică si luni, de
oarece partidele stîngii au cu 7 man
date mai mult decît formațiunile po
etice de opoziție, din cele 349. de 
locuri ale Riksdagului.

„Datoriile externe — obstacol in calea dezvoltării"
Declarația președintelui Argentinei

PARIS 19 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Paris, unde se 
află într-o vizită oficială, președin
tele Argentinei, Raul Alfonsin, a lan
sat țărilor creditoare apelul de a 
colabora cu cele debitoare pentru so
luționarea problemei datoriei exter
ne — relatează agenția Reuter și 
France Presse. Referindu-se la ne
cesitatea unei abordări constructive 
a acestei grave probleme, șeful sta
tului argentinian a apreciat că apli
carea așa-numitelor remedii tradițio
nale nu este suficientă pentru regle
mentarea ei. El a condamnat creș
terea constantă a ratelor dobînzii și 
restricțiile impuse în cadrul comer
țului internațional, subliniind că ase
menea fenomene au agravat proble
ma datoriilor externe ale țărilor in

Relansarea economică mondială implică și impune
sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare

„Lumea se compune din cinci 
părți : Europa, Asia, America, Afri
ca și... Geneva 1“ — spunea, acum un 
secol și jumătate, Talleyrand in fața 
Congresului de la Viena. Cu toate că 
de atunci a trecut atîta timp, buta
da vestitului diplomat francez nu 
și-a pierdut nici savoarea, nici ac
tualitatea. Geneva continuă și- astăzi 
sa fie un centru distinct, parcă de 
sine stătător în ansamblul lumii poli
tice și cu o veche tradiție în istoria 
colaborării internaționale.

In fiecare dimineață, șiruri nesfîr- 
șite de automobile înmatriculate în 
diverse țări ale lumii se îndreaptă 
spre Palatul Națiunilor — o clădire 
uriașă, din marmură și beton, situa
tă pe colinele dinspre Pregny. Aici 
este sediul european-al Organizației 
Națiunilor Unite unde, in aceste zile, 
în marea sală de consiliu, iși desfă
șoară lucrările Conferința pentru de
zarmare. Tot în acest palat funcțio
nează Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), Con
ferința Națiunilor Unite pentru Co
rneli și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
precum și o serie de multe alte in
stituții specializate ale organizației 
mondiale.

Nici una dintre cele 20 de săli de 
conferințe, nici unul dintre cele 850 
de birouri din acest imens palat nu 
sint aproape niciodată goale. Reu
niunile politice, economice, științi
fice și culturale, care asociază mereu 
participanți din toate țările lumii, 
au transformat Palatul Națiunilor 
într-un vast laborator, unde se cris
talizează, în focul dialogului nu pu
ține idei valoroase, destinate să a- 
propie popoarele, să facă posibilă 
cooperarea între oameni de pe toate 
continentele, în scopul promovării 
păcii și al unei mai drepte așezări a 
lumii. Idei valoroase, dar a căror 
transpunere în practică e adeseori 
atît de tergiversată...

O asemenea reuniune are loc în 

chează cea de-a 40-a aniversare a 
creării Organizației Națiunilor Unite, 
prilej pentru ca toate statele să-și 
reafirme solemn adeziunea față de 
scopurile și principiile Cartei O.N.U. 
Ea reprezintă o expresie a înaltei 
responsabilități istorice pe care 
România, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o manifestă față 
de destinele păcii, bunul suprem al 
tuturor oamenilor de pe planetă.

Biroul Adunării Generale a reco
mandat includerea pe ordinea de zi 
definitivă a actualei sesiuni a unui 
număr de 146 de puncte.

Adunarea Generală se va întruni 
vineri. 20 septembrie, pentru defi
nitivarea și aprobarea ordinii de zi.

pericolului de război, opririi cursei 
înarmărilor, în primul rind a înar
mărilor nucleare, nemilitarizării spa
țiului cosmic, revenirii relațiilor in
terstatale pe făgașul destinderii și 
înțelegerii reciproce. S-a subliniat 
că în interesul'păcii și securității po
poarelor europene se impune inten
sificarea eforturilor tuturor statelor 
în vederea extinderii colaborării atît 
pe plan bilateral, cit și multilateral. 
S-a relevat, de asemenea, actualita
tea propunerii privind declararea 
nordului Europei ca zonă liberă de 
arme nucleare, menționează T.A.S.S.

majoritatea in parlament
Observatorii politici apreciază că 

liderul Partidului Muncitoresc Social- 
Democrat, Olof Palme, va forma un 
nou cabinet, chiar dacă nu dispune 
de majoritatea absolută în forul su
prem legislativ.

Alegerea făcută de suedezi, men
ționează observatorii, este o mărturie 
a sprijinului acordat de majoritatea 
populației tării politicii externe a 
guvernului de la Stockholm, care ac
ționează in favoarea destinderii, stă
vilirii cursei aberante a înarmărilor, 
cu precădere a celor nucleare, pen
tru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei, ceea ce cores
punde intereselor vitale ale poporu
lui suedez.

curs de dezvoltare, afectînd eforturi
le lor de progres economic si social. 
Statele Americii Latine, a menționat 
președintele Alfonsin. au o datorie 
externă globală de aproximativ 
360 miliarde dolari, iar aceasta a 
fost determinată, în principal, de 
ratele înalte ale dobînzii. de in
versarea fluxurilor financiare (din 
statele în curs de dezvoltare spre 
cele industrializate — n.r.). precum 
și de restricțiile impuse în comerțul 
internațional.

Pentru noi. problema datoriei ex
terne reprezintă un obstacol extrem 
pe calea dezvoltării și bunăstării, a 
spus șeful statului argentinian, pro- 
nunțîndu-se, în context, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice 
mondiale.

prezent sub auspiciile CONSILIULUI 
PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTA
RE, organism permanent al
U.N.C.T.A.D., din care fac parte 127 
de state, inclusiv România. Este 
vorba de sesiunea de toamnă a con
siliului, care analizează procesele și 
tendințele din economia mondială, 
îndeosebi efectele lor asupra țărilor 
în curs de dezvoltare.

Adoptarea unor măsuri ferme si 
urgente, capabile să stopeze deterio
rarea situației din economia mon
dială, să ducă la schimbări profunde 
în structura și mecanismele relații
lor dintre state și, în cele din urmă, 
la edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale — iată obiective
le apelului lansat de secretarul gene
ral în exercițiu al U.N.C.T.A.D., 
Alister McIntyre, în cuvintarea ros
tită la deschiderea lucrărilor sesiunii. 
El a apreciat că anii ’80 pot fi consi
derați „un deceniu pierdut" pentru 
țările în curs de dezvoltare dacă 
statele avansate economic nu vor lua, 
cît mai curind posibil, măsuri pentru 
soluționarea problemelor financiare 
și comerciale internaționale.

în acest sens, „Raportul asupra 
comerțului și dezvoltării, 1985“ 
— elaborat de Secretariatul 
U.N.C.T.A.D. in vederea pregătirii 
actualei reuniuni a consiliului — a- 
preciază că deși criza economică a- 
fectează, într-o măsură sau alta, toa
te statele lumii, ea se răsfringe deo
sebit de negativ asupra țărilor în 
curs de dezvoltare, al căror proces 
de creștere a fost grav compromis in 
cele mai multe cazuri. De altfel, ra
portul amintit relevă faptul că rit
murile de creștere ale producției 
mondiale (3,9 la sută) și comerțu
lui internațional (9 Ia sută), înregis
trate în 1984, au scăzut in 1985, iar 
pentru 1986 se prevede o nouă în
cetinire.

Din dezbaterile de pînă acum ale 
consiliului a rezultat că actuala con

GENEVA

Reluarea tratativelor sovietd-americane
cu privire la armele
GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge

neva a început cea de-a treia rundă 
a tratativelor sovieto-americane cu 
privire la armele nucleare și cosmi-

Conferința pentru evaluarea aplicării Tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare

GENEVA 19 (Agerpres). — în ca
drul conferinței pentru evaluarea 
aplicării Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare, ale cărei lucrări 
continuă la Geneva, țările neutre și 
nealiniate au prezentat trei proiecte 
de rezoluție referitoare la temele 
aflate in dezbatere. în documente se 
cere Statelor Unite și Marii Britanii 
să răspundă prin măsuri similare 
moratoriului anunțat . de Uniunea 
Sovietică privind suspendarea expe
riențelor nucleare pînă la sfîrșitul 
acestui an. „Una dintre măsurile cele 
mai eficiente pentru întărirea Trata
tului de neproliferare ar consta in 
începerea negocierilor pentru inter

„Asigurarea păcii — sarcina cea mai 
urgentă a contemporaneității" 

încheierea vizitei in R.D. Germană a președintelui P.S.D. 
din R.F. Germania

BERLIN 19 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la înche
ierea vizitei în R. D. Germană a 
președintelui Partidului Social-De
mocrat din R. F. Germania, Willy 
Brandt, se relevă că, în cursul con
vorbirii cu secretarul general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., Erich Honecker, 
cei doi conducători de partid au 
fost de acord că asigurarea păcii 
este sarcina cea mai urgentă a con
temporaneității și au apreciat că tre
buie făcut totul pentru a împiedica 
extinderea cursei înarmărilor in spa
țiul cosmic, pentru încetarea aces
teia pe Pămint. și pentru îmbunătă
țirea situației internaționale.

Erich Honecker a arătat că în in
teresul preîntîmpinării pericolului 
unei catastrofe nucleare, R.D.G. este 
gata să conlucreze cu toate forțele 
rațiunii și realismului astfel incit 
pacea, destinderea și dezarmarea să 
fie precumpănitoare.

La rîndul său, Willy Brandt a sub
liniat că stabilitatea securității am
belor părți trebuie să fie realizată la

În sprijinul creării unei zone fără arme 
chimice în Europa

BONN 19 (Agerpres). — Inițiativa 
comună a Partidului Social-Democrat 
din R.F.G. și Partidului Socialist Unit 
din Germania (R.D.G.) de a elabora 
un „proiect de acord privind crearea 
unei zone libere de arma chimică în 
Europa" și propunerile guvernelor 
R.D.G. și R.S. Cehoslovace adresate 
R.F.G. privind crearea unei astfel de 
zone în Europa centrală constituie 
evenimente de mare importantă in
ternațională. a declarat Egon Bahr,

Pentru încetarea tuturor experiențelor atomice !
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Cerem ca și S.U.A. să pună capăt 
experiențelor cu arma nucleară — 
se spune intr-un document difuzat 
la Washington de organizația ob
ștească „Femeile in apărarea păcii" 
și alte organizații antirăzboinice 
americane. Dorim să înceteze pen
tru. totdeauna experiențele atomice, 
pentru a se preveni acumularea 
armelor de distrugere in masă — 
subliniază petiția.

QUITO 19 (Anerpres). — Secre
tarul general al Comisiei Perma
nente a Pacificului de Sud, Hugo 
Llanos, și-a exprimat din nou pro
testul. față de continuarea expe
riențelor nucleare in zona respecti
vă. Țările membre ale comisiei — 
Chile, Columbia, Ecuador, Panama

junctură economică este marcată, de 
asemenea, de o serie de dezechilibre 
și evoluții contradictorii. Astfel, în 
timp ce inflația s-a mai redus în ță
rile dezvoltate, ea s-a întețit în sta
tele in curs de dezvoltare, îndeosebi 
in cele din America Latină. Pe de 
altă parte, prețul produselor de bază 
n-a reacționat la înviorarea activi
tății economice în unele țări dezvol
tate, nivelul real al dobînzilor a ră
mas neobișnuit de ridicat, iar dola-

Corespondență 
de la trimisul „Scinteii" 
la sesiunea Consiliului 

U.N.C.T.A.D.

tul, în ciuda puternicei degradări a 
balanței comerciale a S.U.A., s-a 
scumpit — ceea ce a sporit și mai 
mult povara datoriei externe a țări
lor in curs de dezvoltare, care, după 
unele estimări, se va apropia în 1985 
de fantastica sumă de 1900 miliarde 
de dolari.

Efectele conjugate ale recesiunii 
din țările dezvoltate cu economie de 
piață și ale dobînzilor înalte — s-a 
arătat în cursul dezbaterilor — au 
adus statelor in curs de dezvoltate 
pierderi, în medie, de 10 la sută din 
produsul lor național brut, iar în 
cazul unor țări (Jamaica, Sri Lanka), 
ele au fost de o treime și chiar de 
Aiai mult. Asemenea pierderi au di
minuat veniturile din exporturi ale 
țărilor respective, fapt ce a determi
nat reducerea importurilor, care a 
fost atît de severă îneît ritmul de 
creștere a produsului național brut 
a scăzut continuu după 1979 și a de
venit negativ în 1983. Dacă între 
1976—1979 nivelul producției era in

nucleare și cosmice
ce. Delegația sovietică este condusă 
de Viktor Karpov, iar cea americană 
de Max Kampelman, informează a- 
gențiile T.A.S.S. și U.P.I.

zicerea experiențelor nucleare" — 
subliniază proiectele rezoluției, cerînd 
celor trei puteri nucleare semnatare 
ale Tratatului (U.R.S.S.. S.U.A. și 
Marea Britanie) să înceapă negocieri 
în acest sens, pînă la sfîrșitul anului.

în documente se reclamă, de ase
menea. înghețarea experimentării, 
producerii și amplasării de arme nu
cleare. ca o primă măsură eficientă 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
cele trei țări fiind invitate să încea
pă de urgență negocieri vizînd redu
cerea substanțială a arsenalelor nu
cleare existente — relatează agenția 
Associated Press.

cel mai redus nivel militar posibil. 
S-a apreciat de comun acord că nu 
există nici o justificare pentru o nouă 
spirală a cursei înarmărilor. E. Ho
necker și W. Brandt s-au pronunțat 
în favoarea încheierii unui acord în
tre statele Tratatului de la Varșovia 
și cele ale N.A.T.O. cu privire la re
nunțarea folosirii forței militare — 
atît convenționale, cît și nucleare — 
și la întreținerea de relații pașnice 
și au cerut ferm încetarea completă 
a tuturor experiențelor nucleare, în
cetarea staționării de noi arme nu
cleare în Europa și eliberarea ome
nirii de mijloacele chimice și nuclea
re de nimicire în masă.

Erich Honecker și Willy Brandt au 
opinat că „în relațiile dintre Repu
blica Democrată Germană și Repu
blica Federală Germania trebuie să 
se plece de la faptul că este vorba 
de două state suverane, independen
te, cu orînduiri sociale diferite". Cei 
doi interlocutori au fost de acord că 
este timpul să fie stabilite contacte 
oficiale intre Bundestag și Camera 
Populară a R.D.G.

membru al Prezidiului P.S.D. din 
R.F.G. După cum relatează agenția
T.A.S.S., el a arătat că, astfel, se va 
crea posibilitatea ridicării acestei 
probleme la un nou nivel calitativ — 
cel guvernamental. Acceptarea de 
către guvernul R.F.G. a propunerii 
celor două țări socialiste vecine ar 
contribui la întărirea securității ță
rilor europene, stabilității pe conti
nentul nostru — a apreciat Bahr.

și Peru — au convenit să prezinte 
organismelor internaționale compe
tente cererea de încetare imediată 
a acestor teste.

TOKIO 19 (Agerpres). — La 
Tokio a avut loc ședința conduce
rii organizației de militanți pentru 
pace și dezarmare „Nu rachetelor 
Tomahawk !“, relatează agenția 
T.A.S.S. A fost adoptat programul 
manifestărilor din cadrul așa-nu- 
mitei „ofensive de -toamnă", care 
se va desfășura sub semnul luptei 
împotriva pătrunderii de nave ame
ricane cu rachete nucleare la bord 
in apele Japoniei. In legătură cu 
aceasta s-a hotărît să se organi
zeze, la 6 octombrie, în fața por
tului militar Yokosuka, o demon
strație antirăzboinică.

declin în una din nouă țări în curs 
de dezvoltare, între 1978—1981 pro
porția era de una din patru, iar între 
1982—1983 — de una din două.

Sînt evoluții cu atît mai regretabi
le cu cît, așa cum s-a arătat și la 
reuniunea consiliului U.N.C.T.A.D., 
deteriorarea situației economice a 
țărilor în curs de dezvoltare nu poa
te să nu se repercuteze prin mani
festări de destabilizare generală. în
tr-o lume tot mai interdependentă, 
cum este cea de astăzi, consecințele 
sociale și politice provocate de sără
cie nu pot ti menținute ușor în fron
tierele naționale. Mai mult, țările 
rămase in urmă nu mai pot fi consi
derate o „periferie" izolată a econo
miei mondiale : aproape un sfert din 
volumul produselor manufacturate 
exportate de țările industrializate se 
desface in statele in curs de dezvol
tare.

Astfel, creșterea veniturilor din ex
porturi ale statelor rămase în urmă 
a impulsionat cererea de produse din 
statele avansate, fapt care a contri
buit la lărgirea producției și, impli
cit, la crearea de noi locuri de mun
că în aceste din urmă state. După 
cum, în prezent, reducerea puterii 
de cumpărare a țărilor sărace nu 
face decît să împiedice relansarea 
economică în statele bogate. Și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît pie
țele țărilor dezvoltate nu mai pot 
absorbi noi sporuri de producție. In 
raportul U.N.C.T.A.D. pe marginea 
căruia se poartă discuțiile se arată 
că diminuarea exporturilor către ță
rile in curs de dezvoltare a însemnat 
pentru țările avansate o pierdere de 
circa 2—3 milioane de locuri de 
muncă.

Ce altceva decît noul rol al țări
lor lumii a treia în dezvoltarea ge
nerală îl reflectă faptul că edonomia 
mondială nu mai poate reveni la o 
evoluție stabilă și dinamică atît 
timp cît situația țărilor sărace con

ORIENTUL 
MIJLOCIU

® Noi ciocniri in Liban • 
Convorbiri anglo-iordaniene
BEIRUT 19 (Agerpres). — în ora

șul Tripoli, din nordul Libanului, au 
continuat să se înregistreze joi, pen
tru a cincea zi consecutiv, lupte 
violente între milițiile rivale. Due
lurile de artilerie, salvele de rachete 
și tirurile de mortiere au afectat 
însemnate zone ale orașului, provo- 
cind potrivit unui bilanț preliminar 
al securității libaneze moartea a 77 
de persoane și rănirea a peste 320, 
de la declanșarea ostilităților.

Noi ciocniri sporadice intre mili
țiile rivale s-au semnalat și la Bei
rut, de-a lungul „liniei verzi" ce 
separă sectoarele de est și de vest 
ale capitalei libaneze, precum și în 
suburbiile acesteia. Potrivit unor 
prime informații, o persoană a fost 
ucisă și alte trei rănite.

Din pricina schimburilor de focuri, 
punctele de trecere între estul și 
vestul Beirutului continuă să fie 
închise.

AMMAN 19 (Agerpres). — La 
Amman a avut loc o primă rundă 
de convorbiri între regele Iordaniei, 
Hussein, și primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher, ce în
treprinde o vizită oficială în capi
tala iordaniană. Problemele princi
pale abordate cu acest prilej s-au 
referit la aspecte ale relațiilor bila
terale, precum și la situația din Ori
entul Mijlociu. în legătură cu aceas
ta, suveranul hașemit a reafirmat 
necesitatea organizării unei confe
rințe internaționale consacrate edifi
cării păcii în zonă, la care să parti
cipe toate părțile interesate, precum 
și membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

La rîndul său, premierul, britanic 
a evidențiat necesitatea unei regle
mentări politice a situației din zonă, 
„care să țină seama de drepturile 
legitime ale tuturor popoarelor din 
regiune, inclusiv ale poporului pa
lestinian".

Convorbirile economice 
dintre Nordul si Sudul 

Coreei
PANMUNJON 19 (Agerpres). — 

La Panmunjon s-a încheiat cea de-a 
patra sesiune a convorbirilor econo
mice dintre Nordul și Sudul Coreei, 
în cadrul căreia au fost discutate 
probleme privind realizarea cooperă
rii și schimburilor economice între 
Nord și Sud — informează agenția 
A.C.T.C. La o conferință de presă, 
șeful delegației R.P.D. Coreene a 
declarat că. în pofida deosebirilor de 
vederi evidențiate la runda prece
dentă. au fost identificate puncte co
mune și similare asupra cîtorva pro
bleme importante. Astfel, cele două 
părți sînt de acord în privința opor
tunității creării unei comisii mixte 
nord-sud pentru cooperare economi
că la nivel de viceprim-ministru. 
Șeful delegației R.P.D. Coreene a 
propus continuarea contactelor la ni
vel de experți. în vederea elaboră
rii unei convenții pentru colaborarea 
economică și schimburile de măr
furi. S-a căzut de acord ca cea de-a 
cincea sesiune a convorbirilor econo
mice dintre Nordul și Sudul Coreei 
să se desfășoare la 29 noiembrie — 
precizează agenția A.C.T.C.

SALVADOR
Intensificarea 

acțiunilor 
forțelor insurgente

SAN SALVADOR 19 (Agerpres). — ‘ 
Forțele insurgente și-au intensificat 
acțiunile de luptă împotriva unități
lor guvernamentale în provincia 
Morazan din Salvador, anunță postul 
de radio „Venceremos" al Frontului 
Farabundo Marti de Eliberare .Națio
nală, citat de agenția United Press 
International. Au "fost scoși din luptă 
46 de soldați și au fost doborîte trei 
elicoptere ale forțelor guvernamen
tale, adaugă postul de radio.

tinuă să se agraveze ? In aceste con
diții, se dovedește a fi tot mai dău
nătoare pentru ansamblul economiei 
mondiale recurgerea de către unele 
state dezvoltate la metodele folosite 
în trecut — ingerințe, presiuni, ra
port defavorabil al prețurilor etc. — 
pentru a soluționa problemele cu 
care sint confruntate in prezent și a 
orienta evoluțiile in viitor. De aceea, 
reprezentanții unor țări în curs de 
dezvoltare au arătat in dezbateri că 

'o strategie a ieșirii din criză va da 
rezultatele scontate numai dacă va 
avea în vedere caracterul interde
pendent al problemelor care confrun
tă astăzi omenirea.

Dezbaterile din cadrul consiliului 
U.N.C.T.A.D. confirmă, astfel, pe de
plin justețea poziției României so
cialiste, a președintelui țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, privind nece
sitatea soluționării globale a proble
melor economice și financiare, edifi
cării unei noi ordini economice mon
diale, de natură să asigure progresul 
general. în acest sens, în cuvintarea 
rostită la recentul Congres al 
consiliilor populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că trebuie 
să se înțeleagă de către toate state
le, și în primul rînd de cele dezvol
tate, că nu se poate realiza o 
depășire a crizei economice și 
nu se poate asigura stabilitatea 
dezvoltării economice mondiale fără 
soluționarea problemelor subdezvol
tării, în toată complexitatea lor. 
De aceea, așa cum sublinia președin
tele României, este în interesul tu
turor statelor, inclusiv al celor dez
voltate, de a se ajunge Ia o soluție 
pe calea tratativelor și la realizarea 
unor relații noi de colaborare inter
națională, pe baza egalității, echității 
și avantajului reciproc.

Gh. CERCELESCU 
Geneva

Rasiștii sud-africani continuă acțiunile agresive 
împotriva Angolei

LUANDA 19 (Agerpres). — Con- 
tinuînd acțiunile sale agresive la 
adresa Republicii Populare Angola, 
stat suveran și independent, Repu
blica Sud-Africană și-a trimis tru- 
pe.le armate în adincime pe terito
riul național angolez. Un comunicat 
al Ministerului Apărării din R.P. An
gola, dat publicității la Luanda, 
menționează că forțele agresoare au 
înaintat in regiunea de sud-est a 
țării pe o distanță de 250 km. Aceas
ta face iminentă o ciocnire directă 
cu forțele angoleze — se precizează 
in comunicat.

Fermă condamnare internațională
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al Suediei. Len
nart Bodstroem, a condamnat, în
tr-o telegramă trimisă omologului 
său angolez, invazia sud-africană în 
R.P. Angola. Potrivit agenției A.D.N., 
in telegramă se arată că Africa de 
Sud utilizează ocuparea ilegală a 
Namibiei pentru a ataca țări vecine, 
ceea ce este in contradicție flagran
tă cu principiile dreptului interna
țional. Suedia va acționa și în Con
siliul de Securitate al O.N.U. pentru 
instituirea cît mai rapid posibil a 
unor sancțiuni 'obligatorii împotriva 
regimului de la Pretoria și totodată 
va intensifica sprijinul acordat Con
gresului Național African și Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), afirmă L. Bod
stroem.

LISABONA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Ramalho 
Eanes, a trimis șefului statului an
golez, Jose Eduardo dos Santos, un 
mesaj prin care condamnă energic 
invadarea teritoriului Angolei de 
trupe sud-africane. Acest act agre
siv al guvernului minoritar de la 
Pretoria reprezintă o gravă încăl
care a suveranității R.P. Angola, se 
arată in mesaj.

Totodată. Partidul Comunist Por
tughez a dat publicității o declara
ție prin care denunță noul act agre
siv al R.S.A., menționează agenția 
China Nouă.

Acțiunile militante
ale populației de culoare din R.S.A. 
au cunoscut o deosebită intensificare

— interviu al unui lider de culoare sud-airican
BERLIN 19 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Neues 
Deutschland", John Nkadimeng, se
cretar general al Congresului Sindi
catelor din Africa de Sud, a apreciat 
că acțiunile militante ce au cunoscut 
o deosebită intensificare în ultimul 
timp în țara sa constituie un indiciu 
al „începutului sfîrșitului regimului 
rasist". El a caracterizat situația ac
tuală din Africa de Sud drept „ex
trem de explozivă". Liderui de cu
loare sud-african a arătat că efortu
rile vizînd înlăturarea oprimării na
ționale și exploatării brutale au

Evoluția conflictului
TEHERAN 19 (Agerpres). — Agen

ția iraniană de presă IRNA. citată 
de agenția United Press Internatio
nal. menționează că Irakul a violat 
din nou „angajamentul său de a nu 
ataca zonele civile". In legătură cu 
aceasta, agenția France Presse in
formează că un purtător de cuvînt 
iranian a declarat că dacă Irakul 
reia bombardamentele asupra regiu
nilor civile. Iranul „este gata să re
acționeze cu toate mijloacele aflate 
la dispoziția sa“.

r
^ggAGEIUȚIILE DE PRESA 
CSKgW - ve scurt

' INTÎLNIRE. Președintele Argen
tinei. Râul Alfonsin. s-a întilnit la 
Paris, unde efectuează o vizită 

| oficială, cu Neil Kinnock, liderul 
Partidului Laburist britanic, de opo- 

Iziție. într-un comunicat dat publi
cității la încheierea convorbirilor 
se subliniază că Argentina și Parti- 
dul Laburist din Marea Britanie se 

I pronunță pentru inițierea de ne- 
I gocieri in vederea examinării mij

loacelor de soluționare, sub toate 
I aspectele, a problemelor în sus

pensie dintre cele două țări, refe
ritoare la viitorul insulelor Malvine 

i (Falkland). Potrivit agenției Asso
ciated Press, guvernul britanic al

I premierului Margaret Thatcher a 
dezavuat aceste convorbiri.

ÎN BOLIVIA SITUAȚIA S-A 
ÎNRĂUTĂȚIT în cursul zilei de 

Ijoi, eînd. în virtutea decretării de 
către guvern a stării de urgentă și 
impunerii unor restricții de circu- 

. lație pe întreg teritoriul national, 
armata a ocupat poziții în punctele 

| cheie ale capitalei și în alte re
giuni ale tării. Reuniunile au fost 

| interzise și greva generală declan
șată de Centrala Muncitorească 

• Boliviană (C.O.B.) declarată ilegală.
I MASURILE PROTECȚIONISTE
I anunțate de Statele Unite împo

triva produselor japoneze vor con-
| tribui la degradarea generală a 
| relațiilor comerciale internaționale, 

a afirmat ambasadorul! Japoniei la

I Washington. în context, el a subli
niat că măsurile americane vor 
submina nu numai relațiile comer
ciale dintre S.U.A. și Japonia, dar

I și dintre celelalte state. O dată apli- 
| cate, aceste măsuri vor avea efec

tele „rostogolirii bulgărelui de ză- 
Ipadă", care crește continuu, a spus 

Nobuo Matsunaga într-o conferință 
de presă.

ORGANIZAȚIA MONDIALA A
| SĂNĂTĂȚII (O.M.S.) apreciază că 

puține țări africane au posibilita-
I tea efectivă de a acționa pentru

ACTIVITATEA LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL SOVIETIC. I 
După cum relatează agenția T.A.S.S., nava cosmică sovietică „Soiuz T-14"

I s-a cuplat, conform programului, cu complexul orbital „Saliut-7" — „So- I 
| iuz T-13", pilotat de cosmonauții Vladimir Djanibekov și Viktor Savinih. I 

După verificarea etanșeității ecluzei, cosmonauții Vladimir Vasiutin,
I Gheorghi Greciko și Aleksandr Volkov au trecut la bordul complexului i 
| spațial, care are astfel in prezent un echipaj format din cinci persoane. I 

In cadrul zborului comun, care va dura opt zile, membrii echipajului • 
Ivor efectua o serie de experimente și cercetări. In continuare, la bordul 

lui „Saliut-1“ vor rămine Vladimir Vasiutin, Viktor Savinih și Aleksandr I 
Volkov, iar Vladimir Djanibekov va reveni, împreună cu Gheorghi Gre- | 
ciko, pe Pămint.

L ____ ____ ______ _ ______ ____ i

Aviația sud-africană a bombardat 
totodată, poziții ale armatei angole- 

7 ze cu scopul de a sprijini operațiu
nile contrarevoluționare ale forțelor 
insurgente — se arată în comunicat.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Reprezentantul angolez la O.N.U. 
a cerut convocarea unei reuniuni de 
urgență a Consiliului de Securitate 
pentru a examina noua agresiune 
militară a forțelor sud-africane îm
potriva țării sale, informează agenția 
France Presse.

LUXEMBURG 19 (Agerpres). — 
Intr-o declarație dată publicității la 
Luxemburg, cele zece state membre 
ale C.E.E., precum și Spania și Por
tugalia, care urmează să adere la 
Piața comună, și-au exprimat, po
trivit agenției France Presse, „opo
ziția profundă față de noile acțiuni 
agresive ale forțelor sud-africane in 
Angola". Apreciind că asemenea ac
țiuni „afectează suveranitatea Re
publicii Populare Angola", cele 12 
state vest-europene iși reafirmă 
„sprijinul politic și economic" față 
de „statele din prima linie" — si
tuate in imediata vecinătate a R.S.A. 
— precum și față de poporul nami- 
bian. Ele își exprimă, totodată, preo
cuparea determinată de „persisten
ța situației conflictuale în zonă, pre
cum și de existența gravelor ame
nințări la adresa suveranității șl 
dezvoltării țărilor Independente din 
Africa australă.

LONDRA 19 (Agerpres). — Marea 
Britanie a condamnat ferm incursiu
nea militară a forțelor sud-africa
ne in Angola și a cerut retragerea 
„imediată" a acestora, informează 
agenția Associated Press. într-o de
clarație a Ministerului de Externe 
britanic se relevă că acțiunile de 
genul atacului sud-african „nu pot 
face altceva decît să submineze sta
bilitatea în regiune și să prejudi
cieze eforturile vizînd accesul Na
mibiei la independență". ' 

dobîndit în prezent o nouă calitate 
care se exprimă in faptul că „acțiu
nile actuale au obiective mult mai 
largi decît cererile de ridicare a sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de viață". Este vorba de „o luptă po
litică, care dă naștere la un veritabil 
front al întregului popor", a apreciat 
John Nkadimeng. El a relevat în 
context : „Niciodată pînă acum in 
istoria apartheidului nu a existat in 
Africa de Sud o asemenea opoziție, 
care să reunească oameni indepen
dent de originea socială, poziția poli
tică sau convingerile religioase".

dintre Iran și Irak
BAGDAD 19 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint militar al Iraku
lui a declarat agenției INA. citată 
de France Presse. Reuter și Associa
ted Press, că aviația irakiană a efec
tuat joi raiduri de bombardament 
asupra terminalului petrolier iranian 
din insula Kharg, distrugînd o serie 
de instalații ale acestuia. Alte avioa
ne irakiene au atacat și avariat o 
centrală de distribuire a curentului 
electric, situată in teritoriul iranian.

. înfăptuirea obiectivului O.M.S. 
„Sănătate pentru toți pînă în anii 
2000“. informează agenția Z.A.N.A. 

i într-un raport prezentat în cadrul 
conferinței regionale pentru Africa
a O.M.S. se menționează că reali- i 
zarea programelor naționale elabo- i 
rate în acest domeniu de statele I 
continentului nu pot fi realizate din 
pricina absenței fondurilor ne- I 
cesare. a personalului calificat, pre- | 
cum și a celorlalte facilități ne
cesare. I

ACCIDENT LA O BAZA I 
N.A.T.O. Un elicopter de tip . 
„Hueycobra" al marinei militare I 
americane s-a prăbușit în mare, in | 
zona poligonului de la Capo Teu- 
lada (Sardinia sud-occidentală). I 
Accidentul s-a produs in cursul I 
unor exerciții ale forțelor armate 
ale N.A.T.O.. informează agenția . 
A.N.S.A. Pilotul a fost dat dis- I 
părut. I

PROCURORUL FEDERAL AL I 
ARGENTINEI, Julio Strassera. a I 
cerut pedepse mergînd pînă la în- 1 
chisoarea pe viață in procesul in- ■ 
tentat celor trei junte militare care I 
s-au succedat la conducerea tării I 
între 1976 și 1982. Membrii acestora 
sint considerați răspunzători de I 
excesele comise în timpul așa-nu- j 
mitei „lupte antisubversive", infor
mează agențiile Reuter. France i 
Presse și Associated Press.

In timpul unor teste la , 
UN SUPERORDINATOR, cercetă
torii americani au format, din | 
întimplare, cel mai mare număr 
prim cunoscut, a anunțat ziarul I 
„Los Angeles Times". Acest număr I 
reprezintă cifra 2 la puterea 216 091, ' 
minus 1 și este format din 65 050 . 
cifre. Pentru scrierea acestui nu- I 
măr ar fi necesare două pagini ale I 
unui ziar de format mare. Pentru 
aflarea numărului sînt necesare I 
trei ore de calcule la un ordinator I 
care execută 400 milioane de ope
rațiuni pe secundă. ■
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