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Sub președinta tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
joi, 17 octombrie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPORTUL 
PRIVIND REDUCEREA PONDERII CHELTUIELILOR 
DE TRANSPORT ÎN TOTALUL CHELTUIELILOR 
MATERIALE DE PRODUCȚIE PE ANSAMBLUL ECO
NOMIEI NAȚIONALE. S-a evidențiat faptul că 
ponderea cheltuielilor de transport în totalul 
cheltuielilor materiale de producție și în produsul 
social a scăzut an de an.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că Minis
terul Transporturilor și Telecomunicațiilor, precum 
și celelalte ministere și unități economice n-au 
luat măsurile necesare și de aceea cheltuielile 
de transport continuă să fie mari, să aibă o pon
dere ridicată in totalul cheltuielilor materiale de 
producție. S-a stabilit să fie luate, in continuare, 
măsuri ferme pentru reducerea substanțială a 
acestor cheltuieli in toate activitățile de transport 
și, îndeosebi, în transporturile auto ale căror 
costuri sînt mult mai mari decit în celelalte sec
toare de transport.

In legătură cu problemele privind îmbunătăți
rea, in continuare, a activității de transporturi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se pună 
un accent deosebit pe creșterea transportului pe 
căile ferate - care este mult mai ieftin față de 
transportul auto - și a cerut să se întocmească 
în acest scop un plan special de dotare cu noi 
vagoane - inclusiv cu vagoane de mare capa
citate pentru transportul cărbunelui și minereului 
- precum și cu toate mijloacele necesare în ve
derea creșterii ponderii acestuia în volumul total 
al activității de transport.

Secretarul general al partidului a stabilit să se 
la toate măsurile pentru creșterea gradului de 
folosire a Dunării pentru transport, precum și a 
unor ape interioare, care pot fi navigabile. S-a 
stabilit, totodată, să se ia măsuri corespunzătoare 
pentru folosirea Ia maximum a capacităților de 
care dispunem în transportul maritim.

In ce privește transportul auto, s-a apreciat că 
el este foarte scump și s-au stabilit măsuri pentru 
folosirea rațională și la capacitatea maximă a 
mijloacelor’auto, pentru a se asigura, pe această 
bază, reducerea substanțială a costurilor acestuia. 
De asemenea, s-a indicat să se ia măsuri pentru 
diminuarea continuă a costurilor transporturilor 
cu mijloace auto proprii ale întreprinderilor și 
altor unități economice, incit acestea să fie cu 
mult mai mici față de nivelul general al costu
rilor stabilite pentru transporturile efectuate cu 
mijloacele auto ale Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut Ministerului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor ca, împreună cu Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, 
să refacă de urgență, pînă la 20 noiembrie a.c., 
întregul program de măsuri privind transporturile 
și să-l prezinte spre dezbatere și aprobare Comi
tetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a exa
minat modul in care au fost înfăptuite prevederile 
PROGRAMULUI PENTRU REALIZAREA PRODUC
ȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ PREVĂZUTE PENTRU 
1985, adoptat in primăvara acestui an. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat ca total necorespunză
toare. activitatea desfășurată de Ministerul Ener
giei Electrice pentru transpunerea în viață a aces
tor măsuri și pentru asigurarea energiei electrice 
necesare economiei naționale, conform normelor 
stabilite. îndeosebi, s-a apreciat că centralele 
electrice pe cărbune au continuat să funcționeze 
necorespunzâtor, furnizind energie cu mult sub 
puterea instalată, ceea ce a creat o serie de 
greutăți în desfășurarea normală a activității pen
tru realizarea planului în celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale. S-a arătat că în acest sector au 
continuat să se manifeste serioase deficiențe în 
folosirea, repararea și buna întreținere a instalați
ilor energetice, au existat grave încălcări ale dis
ciplinei în muncă, o mare lipsă de răspundere în 
îndeplinirea obligațiilor de serviciu, a sarcinilor 
încredințate.

Pentru neîndeplinirea măsurilor stabilite de con
ducerea de partid și de stat în vederea înfăptuirii 
Programului pentru realizarea producției de ener
gie electrică prevăzute pentru 1985 și pentru lip
surile grave în organizarea, conducerea și contro

lul activității din sistemul energiei electrice, Comi
tetul Politic Executiv a hotărit destituirea minis
trului energiei electrice și a viceprim-ministrului 
guvernului care răspunde de sectorul energiei 
electrice.

în același timp, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru introducerea unei ordini și 
discipline stricte, urmind ca în întreg sistemul ener
getic să fie introdusă starea de necesitate și, în 
mod corespunzător, regimul de lucru militarizat.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, totodată, 
măsuri ca ministerele producătoare de utilaje și 
echipamente energetice să prezinte de urgența 
programe concrete de măsuri pentru realizarea 
integrală a tot ceea ce este necesar pentru ca 
fiecare unitate din sistemul energiei electrice, in 
primul rînd centralele pe cărbune, să lucreze la 
capacitatea planificată și să asigure in întregime 
energia electrică necesară economiei naționale.

Paralel cu măsurile de creștere a producției de 
energie electrică, secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea de a se intensifica, in toate 
ramurile economiei naționale, în toate unitățile 
producătoare, acțiunile pentru reducerea consu
murilor energetice, pentru recuperarea și refolosi- 
rea energiei.

In ce privește programul de creștere a extracției 
de cărbune, Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că, și in acest domeniu, sc mențin încă serioase 
deficiențe, ceea ce a făcut ca sarcinile stabilite 
privind producția de cărbune energetic, pentru 
cocs, precum și pentru consumul populației să nu 
fie realizate la nivelul stabilit. Pornind de la 
această situație, Comitetul Politic Executiv a ho
tărit o serie de măsuri pentru întărirea muncii de 
conducere a activității in acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a analizat apoi RA
PORTUL PRIVIND EFICIENTA ACTIVITĂȚII TURIS
TICE ÎN PERIOADA 1982-1985 Șl PROPUNERI 
PENTRU ANUL 1986. In raport se subliniază că 
volumul economic din activitatea turistică interna
țională a cunoscut o permanentă creștere. Cu 
toate acestea, avind in vedere baza materială 
creată, precum și importantele sarcini prevăzute 
în acest domeniu, Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că rezultatele obținute în acest an nu 
sint pe măsura posibilităților. în cadrul Ministeru
lui Turismului s-au manifestat deficiențe serioase, 
încălcări grave ale indicațiilor și măsurilor stabilite, 
ale hotărîrilor de partid, ceea ce s-a reflectat nega
tiv asupra eficienței activității turistice, a dus la 
diminuarea aportului valutar al acestei importante 
ramuri a economiei naționale. Pentru lipsurile 
grave care s-au manifestat in organizarea și con
ducerea acestui sector de activitate, Comitetul 
Politic Executiv a hotărit sancționarea pe linie de 
partid a ministrului turismului și a viceprim-minis
trului guvernului care răspunde de activitatea de 
turism. Totodată, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri in vederea extinderii și folosirii mai 
bune a bazei materiale a turismului, a creșterii 
eficienței sale, și a indicat să fie elaborat in cel 
mai scurt timp - și prezentat spre aprobare - 
programul de dezvoltare a activității turistice in 
anul 1986.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare privind VIZITA OFICIALA 
DE PRIETENIE PE CARE A EFECTUAT-O, ÎMPREU
NĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN PE
RIOADA 7-12 OCTOMBRIE, IN REPUBLICA POPU
LARĂ CHINEZĂ, la invitația tovarășului Hu 
Yaobang, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, și a tovarășului Li 
Xiannian, președintele Republicii Populare Chi
neze.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că vizita 
marchează, prin rezultatele sale deosebite, un 
eveniment de mare însemnătate în cronica bogată 
a relațiilor prietenești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, ea deschizînd o nouă perspec
tivă acestor bune raporturi.

Comitetul Politic Executiv a relevat, cu satisfac
ție, caracterul rodnic al convorbirilor pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a purtat cu tovară
șii Hu Yaobang, Deng Xiaoping, Li Xiannian și 
Zhao Ziyang, în cadrul cărora a fost reafirmată 
hotărirea comună de a face totul pentru ca re
lațiile de prietenie, solidaritate și colaborare din
tre cele două partide, țări și popoare să cunoas
că în continuare o puternică dezvoltare. In acest 
sens, a fost evidențiată importanța înțelegerilor 
convenite cu privire la creșterea mai intensă a
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schimburilor comerciale, extinderea cooperării in 
producție, pe baze stabile, de lungă durată și 
reciproc avantajoase, pornindu-se de la expe
riența acumulată in domeniul colaborării bilate
rale, de la potențialul ridicat, de la necesitățile 
și posibilitățile economiilor naționale ale Româ
niei și Chinei.

A fost manifestată convingerea că promovarea 
susținută a raporturilor româno-chineze pe tărîm 
economic, tehnico-științific și în alte domenii con
tribuie la accelerarea progresului material și spi
ritual al celor două țări și popoare, este în inte
resul construcției socialiste în România și China, 
al cauzei generale a socialismului și păcii în 
lume.

Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnă
tatea schimbului de păreri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și conducătorii de partid și 
de stat chinezi asupra situației internaționale', 
care a pus in evidență poziții identice sau foarte 
apropiate in principalele probleme ce confruntă 
omenirea.

Apreciind rezultatele vizitei, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat un program concret de mă
suri pentru realizarea în viață a înțelegerilor con
venite cu privire la dezvoltarea schimburilor co
merciale, a colaborării și cooperării româno-chi
neze în diferite sectoare economice, precum și in 
alte domenii de activitate.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 
EFECTUATĂ, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ DE
MOCRATĂ COREEANA, în perioada 12—15 oc
tombrie, la invitația tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor vizitei, care se inscrie ca un 
moment de mare însemnătate in dezvoltarea re
lațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre cele două partide, țări și popoare.

A fost reliefată însemnătatea înțelegerilor con
venite în timpul convorbirilor din,tre tovarășii 
Nicolae’ Ceaușescu și Kim fit Sen, firiviricf' înche
ierea Acordului de lungă durată de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-științifică pînă in 
anul 2000, care conferă o nouă și largă perspec
tivă conlucrării româno-coreene, pe baze reciproc 
avantajoase. S-a apreciat că extinderea și diver
sificarea in continuare a relațiilor economice și 
tehnico-științifice sînt în interesul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al cauzei generale a so
cialismului, colaborării și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă apre
ciere poziției consecvente, reafirmată și cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind so
lidaritatea activă a Partidului Comunist Român, a 
României socialiste și a întregului popor român 
cu lupta dreaptă a poporului coreean pentru 
reunificarea pașnică și independentă a patriei, 
fără nici un amestec din afară, subliniind spriji
nul față de inițiativele și propunerile Partidului 
Muncii din Coreea, ale tovarășului Kim Ir Sen, in 
legătură cu reducerea tensiunii in Peninsula Co
reeană, cu organizarea \unui dialog, sub diferite 
forme, intre cele două părți ale Coreei.

Comitetul Politic Executiv a relevat că schimbul 
de păreri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen in legătură cu aspecte fundamentale 
ale vieții internaționale a pus in evidență hotă- 
rîrea celor două țări - care au poziții identice 
sau foarte apropiate - de a întări conlucrarea pe 
arena mondială, pentru a-și aduce o contribuție 
activă la soluționarea marilor probleme ale lumii 
contemporane, la triumful cauzei socialismului, 
păcii și progresului in lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, în unani
mitate, rezultatele acestei vizite și a stabilit un 
program de măsuri concrete pentru realizarea, in 
cele mai bune condiții, a acordurilor și înțele
gerilor convenite, pentru înfăptuirea exemplară a 
acțiunilor de colaborare și cooperare prevăzute, 
pentru dezvoltarea mai intensă a conlucrării din
tre România și R.P.D. Coreeană, in folosul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

Foto : Gh. Vințilă

ADUNĂRILE ANUALE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ
- moment important in viața organizațiilor de partid

Potrivit prevederilor Statutului 
Partidului Comunist Român si ale 
hotărîrii Secretariatului Comitetului 
Central, in perioada octombrie — no
iembrie a.c.. toate organizațiile de 
partid, de la organizațiile de bază 
pînă la cele municipale inclusiv, pre
cum și la nivelul birourilor de coor
donare a activității politico-organi- 
zatorice de partid din cadrul con
siliilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste au loc. în mod eșa
lonat. adunările anuale pentru dări 
de seamă. De asemenea, la nivelul 
grupelor de partid. se tin adunări 
de dări de seamă si alegere a orga
nizatorilor grupelor de partid și ad- 
juncților acestora.

în toată tara adunările pen
tru dări de seamă se desfă
șoară anul acesta în atmosfera 
de puternică activitate creatoare ge
nerată de împlinirea a două decenii 
de la istoricul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, cînd în 
funcția supremă de conducere 
în partid a fost ales cel mai 
iubit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. perioadă în care 
România a parcurs epoca cea mai 
rodnică din istoria sa, denumită cu 
justificată mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". în acești ani 
glerioși, sub conducerea cutezătoare 
a partidului, centrul vital al națiu
nii noastre, a secretarului său gene
ral. poporul român a înfăptuit o 
măreață operă constructivă de trans
formare radicală a întregii societăți, 
asigurînd progresul neîntrerupt al e- 
conomiei naționale, științei. învătă- 
mîntului, artei și culturii, creșterea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al tuturor oameni
lor muncii.

Drumul străbătut a fost un drum 
de muncă plină de abnegație, de 
inaltă și nobilă dăruire. Dialectica 
dezvoltării noastre, devenită mai am

plă. mal complexă. Impune conti
nuarea acestor strădanii pe o 
treaptă nouă, calitativ superioară. 
Istoricele hotărîri adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui, magistralul Raport prezentat ma
relui forum al comuniștilor de to
varășul Nicolae Ceaușescu funda
mentează cu clarviziune. în mod ști
ințific. direcțiile principale spre care 
trebuie concentrate prioritar. în cin
cinalul 1986—1990, eforturile partidu
lui. ale întregului popor — creșterea 
puternică a forțelor de producție, 
perfecționarea relațiilor de producție 
și sociale, continuarea cu fermitate 
a procesului de transformare revo
luționară a societății. Un accent deo
sebit este pus pe dezvoltarea inten
sivă a industriei, a tuturor ramu
rilor economiei naționale, pe asigu
rarea unui echilibru mai bun între 
diferite sectoare, pe realizarea pro
gramelor prioritare de lărgire a ba
zei de materii prime și energetice, 
pe promovarea mai puternică a pro
gresului tehnico-știintific modern, pe 
creșterea mal accentuată, pe toate 
căile, a eficientei economice.

în spiritul documentelor adoptate 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
al orientărilor, indicațiilor si sarci
nilor cuprinse în cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, dările de sea
mă și dezbaterile din adunările a- 
nuale ale organizațiilor de partid vor 
trebui să asigure o analiză aprofun
dată. pătrunsă de înaltă exigentă și 
responsabilitate, a întregii activități 
desfășurate de organele și organi
zațiile de partid. în perioada care a 
trecut de la adunările de dări de 
seamă și alegeri ce au avut loc în 
toamna anului 1984.

Desigur, dezbaterile din adunările 
cu activul și din adunările genera
le ale organizațiilor de bază de dări 
de seamă anuale vor purta ampren

ta condițiilor specifice in care își 
desfășoară activitatea organele și or
ganizațiile de partid respective, a 
problemelor cu care acestea se con
fruntă. Desfășurîndu-se în perioada 
premergătoare adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, dările de sea
mă si dezbaterile din organizațiile 
de partid din unitățile industriale 
de construcții și transporturi etc, 
vor fi axate, in mod firesc. în prin
cipal. pe activitatea politico-organi- 
zatorică și educativă pentru îndepli
nirea prevederilor planului de stat 
pe acest an. vor contura cu clari
tate căile și direcțiile concrete da 
-acțiune în vederea încheierii in bune 
condiții a planului pe 1985 si pre
gătirii temeinice a activității din 
anul viitor — primul an al noului 
cincinal.

Cu cea mai mare răspundere și e- 
xigență se vor analiza. în adunările 
din unitățile industriei extractive și 
energetice, problemele legate de rea
lizarea producției de cărbune, pe
trol. gaze, minereuri si energie e- 
lectrică. de creșterea resurselor da 
materii prime și energetice ale tă
rii. Un accent deosebit se va pune 
în întreprinderile din industria pre
lucrătoare pe modul în care se ac
ționează pentru realizarea producției 
fizice la toate sortimentele planifi
cate si, cu prioritate, a producției 
destinate exportului. în domeniul in
vestițiilor și construcțiilor, atenția 
principală trebuie îndreptată spre e- 
xaminarea modalităților de acțiune 
pentru accelerarea ritmului de lucru 
pe șantiere, pentru punerea in func
țiune. în termenele stabilite, a o- 
biectivelor prevăzute în plan șl rea
lizarea noilor investiții cu costuri 
mult mai reduse, pentru atingerea 
mai rapidă a parametrilor proiectat!
(Continuare în pag. a V-a)

PORUMBUL

Potrivit 
Ministerul 
triei Alimentare, pînă în seara zi- , 
lei de 16 octombrie porumbul a 
fost strins de pe 86 la sută 
din suprafața cultivată. Au în
cheiat această lucrare județele 
Olt, Mehedinți, Iași, Botoșani, Su
ceava, și sectorul agricol Ilfov. Sînt 
necesare eforturi susținute în ve
derea intensificării 
unitățile agricole 
Bihor, Caraș-Severin, 
reș, Covasnă și 
această lucrare

' urmă.
Dar recoltarea i 

derată încheiată 
toate produsele i 
portate și puse Ia adăpost. Or, din 
acest punct. de vedere, situația 
existentă nu poate fi socotită sa
tisfăcătoare. deoarece, dacă ne re
ferim la porumb, la aceeași dată 
erau netransportate cantități apre
ciabile de 
lucrare se 
mari intre 
unitățile 
Prahova, V xxveei, wuij țu cuueie, 
unde, dâtorită bunei organizări a 
muncii,. înire recoltare și transport 
a. existat o bună corelare, întreaga 
producție adunată pină acum aflîn- 
du-se la adăpost, in cele din jude
țele Constanta, Ialomița, Tulcea, 
Brăila, Timiș, Maramureș, Suceava 
și Botoșani'sint mări cantități de 
porumb cules și netransporta't.

în această perioadă, cînd recol
tarea porumbului a intrat în sta
diul final, cea mai urgentă sarcină 
a oamenilor muncii din agricultu
ră este intensificarea la maximum 
a transportului, spre a se depo
zita în oele mai bune condiții în
treaga cantitate de produse aflată 
în cîmp. Hotărîtoare în acest sens 

^este asigurarea forței de muncă la

datelor furnizate de 
Agriculturii și Indus-
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recoltării in 
din județele 

Sălaj, Mu- 
Harghita, unde 

este^ rămasă in

nu poate fi consi- 
decît atunci cînd 

culese sînt trans-

BacăuImagine a Combinatului de îngrășăminte chimice din

produse. Și la această 
înregistrează diferențe 

: județe. în timp ce in 
agricole din județele 

Vilcea, Gorj și altele.

încărcarea și descărcarea rapidă a 
mijloacelor de transport, in ve
derea evitării staționărilor înde
lungate a acestora. Pentru inten
sificarea transportului este absolut 
necesar să fie folosite toate ate
lajele unităților agricole și din

Echipa de reporteri a „Scînteii“ 
transmite din județul Dîmbovița

IN PAGINA A ll-A

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI — în procente pe județe — în seara 
zilei de 16 octombrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare)

gospodăriile populației. Concomi- 
■ tent cu grăbirea recoltării porum
bului și a transportării producției 
din cîmp, o atenție deosebită tre
buie acordată livrării tuturor can
tităților de produse contractate la 
fondul de stat.
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_ _ _ _ _ _ _ _ CMIPANIA HSM DE TOAMNA - NBNTIRZIAT ÎNCHEIATA I_ _ _ _ _ _ _ _ _
ZILE DE MUNCA INTENSA PENTRU PORUMBUL

STRINGEREA Șl DEPOZITAREA FRUCTELOR
SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE

® Pină în seara zilei de 16 octombrie, porumbul a fost re
coltat de pe 98 la sută din suprafața cultivată, cartofii - de 
pe 97 la sută, sfecla de zahăr — de pe 71 la sută, iar fruc
tele _ de pe 75 la sută din suprafața ocupată de livezi. 
® La aceeași dată culturile de toamnă au fost însămînțate pe 
întreaga suprafață planificată © Cel mai mare volum de 
muncă solicită acum eliberarea de resturi vegetale a terenu
rilor și executarea arăturilor adinei de toamnă, lucrări efec
tuate pe 72 la sută și, respectiv, numai pe 10 la sută din 

suprafețele planificate

Zile de sfirșit de campanie in 
agricultura județului Dîmbovița. 
Aceasta este concluzia ce se impu
ne din analiza stadiului lucrărilor 
„la zi". De altfel, ne spunea tova
rășul Ion Bucur, președintele uniu
nii județene a cooperativelor agri
cole de producție, caracteristic 
pentru campania agricolă din aceas
tă toamnă este desfășurarea in ritm 
intens a executării tuturor lucrărilor. 
Și aceasta ca urmare firească a mă
surilor întreprinse de comitetul ju
dețean de partid pentru mobilizarea 
și participarea la munca in cimp a 
tuturor locuitorilor de la sate, dar 
și a unui mare număr de elevi și 
de oameni ai ntuncii din unitățile 
industriale. Iată o situație sintetică, 
cit se poate de edificatoare , despre 
starea de mobilizare la muncă. In 
nouă luni și jumătate, cite au trecut 
din acest an, pe ansamblul județu
lui, membrii cooperatori au efectuat 
mai mult de 90 la sută din volumul 
minim de norme stabilit pentru fie
care de adunările generale din coo
perativele agricole.

Deși principalele lucrări agricole 
s-au încheiat sau sînt intr-un stadiu 
avansat, activitatea in cimp se des
fășoară cu aceeași intensitate. înche
ierea recoltării pe ultimele supra
fețe, transportul și depozitarea pro
duselor, stringerea tuturor resurselor 
de furaje, eliberarea de resturile 
vegetale a terenurilor și executarea 
arăturilor adinei sint acțiunile la 
care sint mobilizate in aceste zile 
principalele 
județului.

forte din agricultura

Se recoltează, de ase-cu livezi.
menea. în ritm intens tomatele si 
ardeii de pe ultimele suprafețe la 
cooperativele agricole Petrești de Gă- 
ești, Crovu, Tîrgoviște și în fermele 
I.P.I.L.F. Pucioasa. De săptămina 
viitoare începem recoltarea verzei de

spune președintele cooperativei. Toți 
cooperatorii au fost mobilizați la cu
les. Acum nu există pentru noi altă 
sarcină mai importantă. Vrem ca 
pină sîmbătă să încheiem recol
tarea fructelor. La noi, timpul nefa
vorabil vine mai repede și, atunci, 
este greu să mai recuperăm ceva". 
Și într-adevăr. in acest spirit se ac
ționează. în ziua documentării noas
tre, la cules se aflau peste 1 000 de 
cooperatori. „Dar e bine să rețineți 
— ne-a precizat primarul comunei, 
tovarășul Virgil Vlăducă — că nu 
doar membrii cooperatori sint la cu
les. Practic, toți cetățenii din co
mună, indiferent de locul unde lu
crează, participă la strinsul fructe
lor. Și aceasta deoarece în sat la noi 
nu există locuitori, începind cu pri
marul, președintele cooperativei și 
celelalte cadre de la primărie sau 
din alte sectoare de activitate, care 
să nu lucreze în acord global o anu
mită suprafață de livadă. Așa se și 
explică faptul că la noi mobilizarea 
oamenilor la muncă este o noțiune 
depășită. Este suficient să dăm sem-

Echipa de reporteri a „Scinteii" 
transmite din județul Dîmbovița

cooperativele agricole 
Tirgoviște și Brezoaiele". 
traseu în cel mai re- 
bazin pomicol din județ, 

ne-am convins

In livezi 
muncii

— „temperatura" 
este în creștere
„fierbinți" ale muncii 

județului sînt acum
Sectoarele 

In agricultura 
pomicultura șl legumicultura. Adică 
acolo unde este nevoie de un efort 
maxim pentru a se încheia cit mal 
repede stringerea și depozitarea tu
turor produselor, întrucît timpul ne
favorabil poate veni de la o zi la 
alta. Despre stadiul lucrărilor in 
aceste sectoare ne-a vorbit tovarășul 
Gheorghe Georgescu, directorul trus
tului județean al horticulturii : „Cele 
mal importante forțe sint reparti
zate în aceste zile la recoltarea fruc
telor, lucrare ce s-a efectuat pe 
73 la sută din suprafața ocupată

toamnă la 
Lungulețu,

Pe un 
prezentativ 
cel de la Voinești, 
de eforturile ce se depun pentru în
cheierea grabnică a recoltării și de
pozitării fructelor. La Mănești, 
Voinești, Malu cu Flori sau Văleni- 
Dîmbovița, un mare număr de oa
meni sînt concentrați 
livezi. Poate mai mult 
în oricare altă parte, 
sie puternică îți lasă 
care este organizată și 
fășoară activitatea la cooperativa 
agricolă din Văleni-Dîmbovița. Și 
aceasta poate și pentru faptul că po
micultura acestei unități, situată la o 
altitudine de 820 metri, are un spe
cific aparte, livezile fiind amplasate 
în circa 1 400 de parceluțe „agățate" 
pe dealuri. Și totuși, cu toată dificul
tatea ce-o presupune cuprinderea 
unei asemenea „livezi", Gheorghe 
Marcu, președintele cooperativei, ne 
prezintă foarte exact atît nivelul 
producțiilor, cit și stadiul lucrărilor.

Le vom prezenta in această ordine 
întrucît, lucru esențial, chiar în con
dițiile climatice dificile din acest an, 
C.A.P. Văleni-Dîmbovița realizează 
o producție foarte bună de fructe.

La prune și pere, bunăoară, r- 
apreciază că sarcinile de plan vor fi 
substanțial depășite, iar la mere se 
va realiza o producție apropiată de 
cea planificată. Dar despre modul in 
care se acționează în această unitate, 
ca de altfel și la C.A.P. Mănești, 
pentru obținerea de recolte de fruc
te ridicate, chiar în condiții clima
tice mai puțin favorabile, merită 
discutat mai pe larg, aceste unități 
avind o valoroasă experiență.

Care este stadiul lucrărilor ? „Mal 
avem de strîns o anumită cantitate 
de prune. Totodată, adunăm ultimele 
cantități de mere și de pere — ne

naiul începerii unei lucrări că fiecare 
om știe unde și ce are de făcut".

Cu gindul la producția 
anului viitor

acum în 
însă decît 
o impre- 
modul în 

se des-

De o deosebită actualitate sînt lu
crările ce trebuie efectuate in aceas
tă perioadă în pomicultură pentru 
pregătirea temeinică a producției da 
fructe din anul viitor. Este o proble
mă ce se pune cu atît mai mult cu 
cit temperaturile foarte scăzute din 
Iarna trecută, la care se adaugă se
ceta prelungită din vară, au afectat 
plantațiile de pomi pe întinse supra
fețe. Tocmai de aceea, acum este ne
cesară executarea unor lucrări speci
fice în scopul refacerii potențialului 
productiv al livezilor. Și, se cuvine 
subliniat, pomicultorii dîmbovițeni 
acționează energic în această privință.

La C.A.P. Mănești, unitate cunos
cută pentru producțiile mari de fruc
te obținute ani de-a rîndul, recolta
rea fructelor s-a încheiat. Dar 
în livadă activitatea continuă cu 
intensitate. Aici discutăm cu Gheor
ghe Stoian, președintele cooperati
vei 'agricole. „întotdeauna, pentru 
pomicultori greul urmează abia după 
strinsul fructelor — ne spune pre
ședintele cooperativei. Și aceasta de- 
oarece pregătirea producției din anul 
următor cere multă muncă. Iar in 
toamna aceasta — și mai multă, pen
tru că livada a fost afectată de ger și 
grindină. Acum aplicăm un complex 
de lucrări pentru a aduce plantația 
la nivelul productiv dinainte. Și vom 
reuși, intrucit avem pregătit totul la-> 
modul superlativ". Ce înseamnă „la 
modul superlativ" ? Aflăm că întrea
ga suprafață cu pomi va fi fertilizată 
cu îngrășăminte chimice, lucrare a- 
flată in plină desfășurare. Dar. mai 
ales, că un accent deosebit se pune 
pe fertilizarea cu îngrășăminte or
ganice. Se vor administra peste 1 000 
tone de gunoi bine fermentat. Apoi

urmează tăierile, care, făcute cu mă
iestrie, trebuie să asigure încărcătura 
de rod strict corelată cu potențialul 
fiecărui pom. Desigur, o deosebită 
important^ o are și efectuarea la 
timp a stropirilor de iarnă. în plus, 
pentru anul viitor s-a hotărît ca pe 
întreaga suprafață cu pomi să se facă 
rărirea manuală a fructelor în scopul 
obținerii unei producții de calitate 
superioară, dar și a protejării pomi
lor, pentru a nu se epuiza. 
„Prin toate aceste lucrări — con
tinuă președintele cooperativei — 
pregătim pentru anul viitor o recoltă 
superioară de fructe la hectar. Și cel 
mai 
reuși 
ție a 
dată, 
noi, pomicultorii, acesta este 
că pomii vor forma multi muguri de 
rod și că la anul vom avea o recoltă 
bogată".

într-adevăr, la Mănești pomii sînt 
încărcați cu muguri de rod. Este ro
dul muncii tenace, fără răgaz, pen
tru a îngriji exemplar livezile.

în legătură cu modul concret în 
care trebuie să fie executate lucră
rile din livezi, în condițiile specifi
ce ale acestei toamne, am solicitat 
cîteva precizări tovarășului Ion Achi- 
mescu, directorul Stațiunii de cerce
tări pomicole din Voinești : „Din- 
tr-un început este de subliniat că 
întregul complex de lucrări de toam
nă din livezi se impune a fi reali
zat in termenele optime stabilite și la 
un nivel calitativ superior, pentru a 
avea ca efect refacerea și chiar spo
rirea potențialului productiv al live
zilor. Desigur, fiecare acțiune iși are 
importanța sa bine definită. Totuși, 
este nevoie să se acorde o atenție 
sporită tăierilor de toamnă. Această 
lucrare trebuie să înceapă, in con
dițiile județului Dîmbovița, in jurul 
datei de 1 noiembrie. Pornind de 
la, adevărul că fiecare pom reprezin
tă un caz aparte, implicit și soluțiile 
de tăiere trebuie stabilite diferen

de la caz la caz".
Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii"

convingător argument că vom 
este starea actuală de 
livezilor. Priviți ! Și la 
toți pomii sint verzi.

vegeta- 
această 
Pentru 
semnul

• recoltat grabnic de pe toate suprafețele! 
® transportat și adăpostit în cele mai bune condiții!

importantă cantități de porumb. Pen
tru că. deși vremea s-a 
iar in cîmp mai este de 
rumbul de pe o mare 
care alimentează în

Această săptămînă este hotărîtoa- 
re pentru stringerea și depozitarea 
roadelor toamnei și, de aceea, în JU- 
~ ' comandamentul

noi măsuri și

de la ora 7 dimineața și

Ca urmare a decalajului mare care 
s-a creat intre recoltare și transport, 
în unitățile agricole din JUDEȚUL 
CONSTANȚA se află în cîmp o mare 
cantitate de porumb. O asemenea 
situație s-a făcut simțită si in uni
tățile din consiliul agroindustrial Co- 
gealac. 'restanțele la transport avînd 
la bază și unele cauze obiective, dar 
mai ales deficiențele care s-au ma
nifestat pină la începutul acestei săp- 
tămîni. începind de duminică însă, 
zilnic,
pină la ora 19 seara, există o bună și 
constantă ăfluire a mijloacelor de 
transport la bază, făcîndu-se eforturi 
ca mașinile să nu depășească la des
cărcare timpul de 15 minute.

„într-adevăr. ne confirmă tovară
șul Valentin Gheorghiu, președinte
le consiliului agroindustrial, ca ur
mare a sprijinului primit din par
tea comandamentului județean pen
tru agricultură, transportul porumbu
lui a fost reorganizat, capacitatea to
tală de transport fiind. împărțită pe 
formații de cite 10—12 autovehicule, 
care acționează pe unități. Fiecare 
mijloc mecanic de încărcare . serveș
te cite trei autocamioane. Ca urma
re a acestui program, am reușit să 
realizăm, o medie de 3,5 și chiar pa
tru drumuri pe zi pentru fiecare au
tovehicul. iar cantitățile de porumb 
transportate să sporească mult în ul
timele zile".

Am consemnat amănuntele referi
toare la acest sistem de organizare 
care garantează lichidarea, iri cel mai 
scurt timp, 'a stocurilor de porumb 
din cîmp, în consiliul agroindustriali 
Cogealac, cu intenția ca. ele să fie 
preluate și de vecinii din consiliul 
agroindustrial Mihai Viteazul, unde, 
la aceeași dată, se aflau în cîmp

înrăutățit, 
cules po- 
suprafață, 
continuare

grămezile de știuleți, transportul nu 
înregistrează nici un reviriment. 
Drept argument, semnalăm faptul că 
în ziua de 15 octombrie, socotită vîrf 
de lucru, se efectuaseră, in medie 2,1 
drumuri cu fiecare autovehicul, în 
condițiile în care bazele de recepție 
sînt la distanțe de 7—8 — maximum 
15 km de solele cultivate cu porumb. 
O oglindă a modului cum se derulea
ză transportul în acest consiliu o in- 
registrăm la baza de recepție Mihai 
Viteazul, la data de 15 octombrie, la 
orele de început și de sfîrșit ale zilei, 
prin comparație 
de la Cogealac, 
unde activitatea

„Primirile din
că șeful bazei din Mihai 
Nicolae Postole. deși mai bune față 
de zilele precedente, sînt totuși de
parte de prevederile graficului".

„Pentru lichidarea urgentă a unor 
situații similare și ținind seama de 
faptul că vremea s-a înrăutățit, ne 
spune tovarășul Ion Crețu, secretar 
al comitetului județean 
acționind in consecință, 
me.ntul județean pentru 
gricole a luat măsura ca
sîmbătă 19 și duminică 20 octombrie 
să fie suplimentată capacitatea de 
transport la porumb, mobilizîndu-se 
în 
în

cu baza de recepție 
din consiliul vecin, 

este bine organizată, 
această zi, ne expli- 

Viteazul,

de partid, 
comanda- 

lucrările a- 
în zilele de

acest scop toate mijloacele aflate 
dotarea unităților economice și 
mare număr de oameni ai mun- 
de la orașe".

Georqe MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii"

țiat.

Importante forțe umane sint mobilizate în aceste zile la recoltarea merelor in bazinul pomicol din )/alea Dîmboviței 
Foto ; Gheorghe Safta

DEȚUL VASLUI 
agricol a întreprins 
acțiuni de natură a grăbi și impul
siona și mai mult 
acestea, pe lîngă repartizarea și pre
zența în fiecare unitate a specialiș
tilor, a activiștilor de partid și de 
stat, a unor forțe umane suplimen
tare — oameni ai muncii din între
prinderi și elevi — un rol impor
tant îl au acum buna organizare a 
muncii, utilizarea la maximum a 
timpului de lucru si controlul per
manent și eficient pe teren.

Largă participare și 
ganizare a muncii — 
concluzia pe care am 
mărind la fața locului 
se desfășoară recoltarea in mai mul
te unități din consiliul agroindustrial 
Dimitrie Cantemir. Iată cîteva sec
vențe. Pe una din solele fermei din 
Gușiței a cooperativei agricole Di
mitrie Cantemir îl intilnim pe tova
rășul Alecu Bujoreanu. vicepreședin
te al uniunii județene a cooperati
velor agricole. împreună cu primarul 
comunei, Grigore Ghiban. controla 
felul în care se aplicau măsurile de 
organizare a muncii luate cu o seară 
înainte. Practic, in cele trei ferme ale 
cooperativei lucrau în echipe com
pacte peste 800 de cooperatori. La 
fiecare punct de lucru era intre oa
meni, lucrînd cot la cot cu ei, cite 
un membru al consiliului de condu
cere al cooperativei. Porumbul se 
recolta manual, se încărca imediat 
în căruțe și se transporta la baza de 
recepție, iar din urmă erau tăiați 
cocenii care se transportau la mar
ginea solei. Președintele cooperati
vei, Nicolae Tolontan, ne spune că 
recolta a fost în mare parte strînsă, 
producția rezultată fiind livrată la 
fondul de stat.

Consemnăm o largă participare la 
muncă și la Hoceni și Pădureni. 
„Rezultatele la recolta'rea porumbu
lui in aceste comune ar putea fi mai 
bune dacă toți locuitorii ar partici
pa la muncă, așa cum se procedează 
in comuna Dimitrie Cantemir — ne 
spune Aurel Blaj, președintele con
siliului agroindustrial. Iată de ce 
vom acționa ca, o dată cu sporirea 
ritmului recoltării, să intensificăm 
transportul porumbului și livrările 
la fondul de stat".

Este o cerință îndreptățită. Pentru 
că. dacă in foarte multe alte unități, 
cu deosebire din consiliile Huși, Fal- 
ciu, Birlad. Negrești. Banca. Murgeni 
și Vaslui, culesul se desfășoară in 
ritm susținut, transportul porumbu
lui din cimo este rămas mult iu 
urmă. O dată cu sporirea vitezei zil
nice la recoltat, in special in unită
țile din consiliile agroindustriale Pu- 
iești. Crasna. Zorleni si'altele, este 
necesar să fie intensificat transpor
tul din cimp. între cantitățile re
coltate și cele transportate există, 
pe ansamblul județului, un decalaj 
important. De aceea trebuie folosi
te mai bine camioanele, remorcile, 
dar in mai mare măsură si atela
jele pentru transportul și livrarea 
porumbului la fondul de stat.

lucrările. între

judicioasă or- 
aceasta este 

desprins-o ur- 
modul in care

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii

Pentru realizarea integrală a producției fizice planificate
FUNCTIONAREA RIGUROASA A MECANISMULUI

APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE
în numărul precedent al ziarului a fost prezentată o interesantă 

experiență' privind preluarea de către B.J.A.T.M. Prahova a aprovizionă
rii directe cu metal și alte materiale a întreprinderii de mecanică fină din 
Sinaia. în articol era relevat faptul că acest sistem este de natură să 
garanteze aprovizionarea ritmică a secțiilor de producție, independent 
de volumul cantităților de materiale necesare, în condițiile reducerii 
stocurilor de materiale, accelerării vitezei de rotație a mijloacelor circu
lante, diminuării cheltuielilor de circulație și sporirii productivității mun

cii în această fază a procesului economic. De această dată ne propunem 
să prezentăm citeva puncte de vedere ale unor factori de conducere din 
alte întreprinderi care practică acest sistem de colaborare cu bazele din 
rețeaua teritorială a Ministerului Aprovizionării, atît în ce privește 
aprovizionarea tehnieo-materială, cît șl desfacerea producției. Opiniile au 
fost consemnate de Neculai Amihulesei, Ioan Laza, Marin Oprea și Ion 
Stanciu, corespondenții „Scinteii" din județele Tulcea, Bihor, Cluj și 
Vîlcea.

Mai multă răspundere 
și competență în perfectarea 

și urmărirea contractelor 
economice

Ing. Iustinian Cincă, director ad
junct la întreprinderea mecanică 
Oradea :

„întreprinderea noastră se apro
vizionează prin B.J.A.T.M. Bihor cu 
o mare parte din necesarul de 
laminate și cu toate organele de 
asamblare, materialele neferoase, ma
terialele electrice, anvelopele și ca
merele, curelele trapezoidale, mate
rialele chimice, lacurile și vopselele 
de care are nevoie. Eficienta acestui 
sistem este evidentă în special pen
tru materialele nevagonabile a căror 
aprovizionare- directă de la furnizori 
s-ar face cu mare cheltuială si nera- 
tional din punctul de vedere al utili
zării mijloacelor de transport. De 
asemenea, prin B.J.A.T.M. putem 
asigura unele materiale necontrac
tate initial si care se găsesc in 
stocurile bazei. Pozitiv este si faptul 
că se pot preda prin B.J.A.T.M. unele 
materiale care au devenit disponibile 
in întreprindere în urma modificării 
structurii fabricației sau a sarcinilor 
de plan.

Extinderea volumului de aprovi
zionare prin B.J.A.T.M. este strîns 
legată de eliminarea unor neajunsuri 
ce se semnalează in prezent. Astfel, 
sînt poziții de materiale specificate 
și contractate cu B.J.A.T.M., în ca
drul cotelor alocate de centrală și 
pentru care baza nu primește re
partiție. în această situație sîntem 
nevoiți să utilizăm laminate de di
mensiuni mai mari sau materiale cu 
calități superioare, ceea ce se reper
cutează asupra consumului de metal.

O greutate deosebită se întîmpină 
»1 datorită faptului că B.J.A.T.M.- 
urile nu sînt considerate unități cu 
prioritate în aprovizionarea cu unele 
materiale. Consecința : furnizorii le 
livrează materiale abia după ce au 
rezolvat obligațiile față de unitățile 
ce sînt trecute în listele de priori- 

j. tăți. Așa s-a ajuns ca B.J.A.T.M.
? Bihor să aibă față de noi restanțe
>'■ mari în asigurarea unor sortimente 
£ de tablă".

Ing. Traian Șimon, director ad
junct tehnic al Combinatului de pre
lucrare a lemnului Oradea :

„Deși B.J.A.T.M. asigură o bună 
parte din materialele necesare la 
timp și de bună calitate, totuși, pro
blema ritmicității în aprovizionarea 
cu unele materiale nu este încă pe 
deplin soluționată. Aceste materiale 
nefiind asigurate în întregime la ni
velul contractului și întrucît avem 
sarcini de export, sîntem obligați ca 
prin eforturi proprii să le procurăm 
direct, cu mijloacele auto și delegații 
noștri, de la furnizorii cu care baza 
are contract. Precizez că producția de 

„Scînteia" supune atenției sistemul 
de aprovizionare și desfacere a producției 

prin intermediu! bazelor județene dl)

mobilă pentru export solicită ritmic 
aceste materiale, iar livrările cu va
goane sau conteinere durează foarte 
mult și în majoritatea cazurilor nici 
nu este nevoie de cantități atît de 
mari, vagonabile. Propunem. deci,- 
ca B.J.A.T.M. să fie înzestrată cu 
mijloace de transport de capacitate 
mică, cu care să aducă operativ de 
la furnizori materialele necesare în 
loturi mici, nevagonabile".

Ing. Gheorghe Ioța, directorul 
B.J.A.T.M. Bihor :

„într-adevăr. în perioada care a 
trecut din acest an am întîmpinat 
dificultăți în aprovizionarea cu anu
mite sortimente de metal și produse 
chimice. Astfel, Ministerul Industriei 
Metalurgice nu a emis repartiții 
pentru anumite sortimente de metal 
solicitate prin specificațiile depuse, 
motivînd că nu ar exista suficientă 
capacitate pentru a le fabrica. în 
același timp, unii producători de 
metal și produse chimice nu și-au 
onorat integral și la vreme obliga
țiile contractuale. Avantajul relații
lor nemijlocite cu baza noastră s-a 
dovedit tocmai in aceste împreju

rări, întrucît am reușit să procurăm 
o parte din materialele necesare, 
neasigurate de furnizori, din stocu
rile disponibile sau de intervenție 
existente in rețeaua de baze jude
țene a Ministerului Aprovizionării, 

în ce ne privește, nu îmbrățișăm 
propunerea de a aproviziona direct 
materialele nevagonabile. Aceasta 
ar genera cheltuieli mai mari, ar 
presupune transporturi neraționale. 
Dacă producătorii își respectă toate 
obligațiile contractuale, atunci, prin 
sistemul de baze, sîntem în măsură 
să asigurăm la timp toate materia
lele necesare, fie ele în cantități va

gonabile sau nevagonabile. Datoria 
noastră este să ne intensificăm 
eforturile, să insistăm ca prevederile 
contractuale să fie respectate de că
tre toți furnizorii".

Ing. Ștefan Brașoveanu, director 
comercial al întreprinderii de utilaj 
chimic și forjă Rîmnicu Vîlcea :

„In principiu, sistemul aplicat da 
B.J.A.T.M. Vîlcea in legătură cu 
aprovizionarea și gestionarea mate
rialelor de bază necesare I.U.C.F. 
Rîmnicu Vilcea pare eficient și 
avantajos. Lucrurile ar fi bune 
dacă B.J.A.T.M. s-ar implica cu răs
pundere în buna aprovizionare a 
materialelor necesare. De multe ori 
însă, pentru a evita perturbațiile în 
desfășurarea normală a producției, 
tot noi, prin personalul de specia
litate. ne ocupăm de asigurarea ma
terialelor. baza județeană multumin- 
du-se ca și pină acum să figureze ca 
intermediar, cu drepturile care-i re
vin de aici. De exemplu, pentru 
executarea unor utilaje contractate 
cu diferite unități petroliere am 
avut nevoie de anumite cantități de 
ventile. Toate aceste echipamente a 
trebuit să ni le procurăm singuri".

Produsele finite - 
pe drumul cel mai scurt 

la beneficiari
Sint situații in care, de comun 

acord, bazele județene au preluat 
desfacerea producției unor între
prinderi, degrevîndu-le pe acestea 
din urmă de grija contractării cu 
beneficiarii, ambalării mărfii, asigu
rării mijloacelor de transport și ex
pedierii pe rute optimizate. în acest 
mod se asigură și un control al bâze
lor asupra producției, care este o- 
rientată spre necesitățile reale, ma
jore ale economiei.

Radu Licea, șeful serviciului des
facere din Centrala industrială de 
produse anorganice diu Rîmnicu 
Vîlcea :

„Combinatul chimic Rîmnicu Vîl
cea — pe care este grefată centrala 
— întîmpină serioase greutăți în 
desfacerea unor produse, mal ales 
a acelora de mic tonaj și deci neva
gonabile. B.J.A.T.M. Vîlcea și-a 
asumat sarcina de a se ocupa direct 
de desfacerea unor asemenea pro
duse. Evident, pe această cale 
compartimentul de desfacere din com
binatul vîlcean a fost degrevat de 
multe sarcini, oferindu-i-se posibili
tatea să se ocupe mal atent &i mal 
îndeaproape de livrarea produselor 
pentru export, precum și de optimi
zarea pregătirii, încărcării și expe
dierii vagoanelor. Pentru buna func
ționare a acestui sistem, precum și 
pentru extinderea gamei de produse 
livrate prin B.J.A.T.M. Vilcea, este 
nevoie ca această bază să-și rezolve 
.cît mai repede problema asigurării 
rezervoarelor și a celorlalte spatii 
de depozitare".

Ing. Gheorghe Borac, directorul 
B.J.A.T.M. Vîlcea :

„în colaborarea noastră cu între
prinderea de utilaj chimic si forjă 
din Rîmnicu Vîlcea există unele 
neajunsuri. Conducerea acestei în
treprinderi ar dori să avem în per
manență, din belșug, stocuri în 

curtea sa, chiar dacă acestea depă
șesc normativele sau nu au mișcare. 
Or. noi urmărim să reducem stocu
rile, să accelerăm viteza de ro
tație a mijloacelor circulante. De 
aceea, am stabilit să se respecte 
riguros plafonul de stocuri și să se 
asigure introducerea în fabricație a 
metalului in maximum 70—100 de 
zile de la procurare, așa cum pre
vede legea. întreprinderea iși mo
tivează atitudinea prin faptul că nu 
de puține ori are de executat co
menzi noi, cu termene scurte, care 
nu au fost avute in vedere la pla
nificarea necesarului de materiale, 
în ce ne privește, fără a renunța la 
o strategie judicioasă a gospodăririi 
stocurilor de materiale, va trebui să 
fim mai activi, mobilizîndu-ne mai 
intens pentru asigurarea materiale
lor necesare execuției unor comenzi 
urgente, cu caracter prioritar.

De asemenea, precizez că avem 
aprobate fonduri de investiții, iar 
documentația se află intr-un stadiu 
avansat de execuție la Centrul ju
dețean de proiectări pentru a reali
za in anul viitor depozitele de care 
avem nevoie pentru activitatea de 
desfacere a producției Combinatului 
chimic din Rimnicu Vîlcea".

Ing. Ion Ocheșel, director comer
cial al Combinatului metalurgic Tul
cea :

„De aproximativ doi ani, produc
ția noastră de feroaliaje, cu excep
ția celei pe care o expediem com
binatelor siderurgice, se livrează 
prin intermediul B.J.A.T.M. Tulcea. 
Direct, din halele de producție, fe
roaliajele sînt preluate de bază, în
cărcate in conteinere si expediate în 
vagoane. Eficiența acestui sistem 
constă in faptul că se pot efectua, 
operativ conteinerizarea si oaletiza- 
rea producției, optimizîndu-se trans
portul acestora. De asemenea, 
este evitată o bună parte din 
evidenta pe care eram nevoiți să o 
întocmim, aceasta fiind preluată de 
o unitate de aprovizionare speciali
zată. Au dispărut, totodată, solicită
rile din partea beneficiarilor pentru 
aprovizionarea preferențiată. Esta 
un sistem bun, pe care-1 recoman
dăm și altor întreprinderi".

Unele întreprinderi practică acest 
sistem de relații cu bazele atît in 
privința aprovizionării tehnico-ma- 
teriaîe, cit și a desfacerii producției. 
Este cazul întreprinderii „Sinterom" 
din Cluj-Napoca.

Ing. Ștefan Man, director adjunct 
al întreprinderii clujene :

„Pină In anul 1984, întreprinderea 
„Sinterom", care realizează o gamă 
largă de piese auto și pentru indus
tria electrotehnică, se aproviziona 
cu materii prime și materiale prin 
baza specializată a centralei de au
toturisme din Pitești. Desfacerea 
produselor o făceam noi singuri. Și 
într-un caz și in altul intîmpinam 
unele greutăți. Astfel, trimiteam de
seori delegați peste delegați la Pi

tești, pentru a asigura materialele de 
care aveam nevoie. Prin preluarea 
directă a aprovizionării prin 
B.J.A.T.M. Cluj, toate problemele de 
aprovizionare și desfacere le rezol
văm mai operativ, mai economicos. 
Asumîndu-și aceste răspunderi, baza 
se implică direct în realizarea sarci
nilor noastre de plan și este nemij
locit interesată atît in asigurarea ne- 
stînjenită a materialelor de care a- 
vem nevoie, cît și în desfacerea rit
mică a produselor. Și. firește, fiind 
o unitate specializată, baza rezolvă 
mult mai bine decit noi aceste pro
bleme. Chiar și în situația in care, ca 
urmare a modificărilor ce se aduc pe 
parcurs structurii de producție, avem 
nevoie de anumite materiale pe care 
nu le-am putut prevedea de la inceput 
că ne vor fi necesare, baza ne apro
vizionează mai bine decît reușeam 
să ne descurcăm noi. >

Și desfacerea produselor finite prin 
acest sistem prezintă unele avantaje. 
Magazia pentru preluarea produse
lor întreprinderii este in vecinătatea 
magaziei noastre de produse finite. 
Noi le ambalăm, in miniconteinere, 
apoi sînt trecute in magazia bazei 
județene de unde sînt expediate be
neficiarilor. înainte, noi ne ocupam 
și de asigurarea mijloacelor de trans
port și de expedierea produselor, fă- 
cind o seamă de cheltuieli. De ase
menea, de cind a preluat magazia 
pentru expedierea produselor, con
ducerea bazei a introdus aici o sea
mă de perfecționări, cum ar fi mo
dernizarea evidentei, aplicarea unor 
tehnologii noi de depozitare și ex
pediție a produselor. Desigur, în 
relațiile noastre cu baza jude
țeană mai sînt și unele lucruri 
de Îmbunătățit. Și în primul rînd 
cele privind partea scriptică, evi
dența materialelor, a stocurilor, 
care trebuie să țină pasul cu dina
mica activității din întreprindere. 
Am în vedere o mai bună, mal 
exactă și operativă informare cu si
tuația materialelor aflate în stoc, di
rijarea anumitor materiale de la o 
unitate la alta prin introducerea și 
extinderea tehnicii de calcul și altor 
metode moderne".

Precizări 
ale organelor financiare

Una din condițiile esențiale, prevă
zute în lege.» pentru ca acest sistem 
să poată fi practicat este ca prin pre

Din cele prezentate se desprinde o primă concluzie, și anume că 
sistemul de preluare dc către baze a aprovizionării și desfacerii produc
ției prezintă o scrie dc avantaje care il recomandă spre extindere și 
generalizare.

Firește, așa cum s-a desprins din relatările de față, esențial este ca, 
In practicarea acestui sistem, atît baza, cit și întreprinderea să dove
dească spirit de răspundere și colaborare, să acționeze ferm pentru solu
ționarea practică, operativă a problemelor, nu puține si deloc ușoare, care 
apar in procesul de aprovizionare tehnieo-materială și de desfacere a 
producției.

Corneliu CÂRIAN
și corespondenții „Scinteii"

luarea aprovizionării tehnico-mate- 
riale si desfacerii producției să se 
asigure o eficientă economică supe
rioară. în legătură cu acest aspect 
am solicitat . precizări tovarășului 
Ion Alfiri, director in Ministerul Fi
nanțelor.

— în virtutea obligațiilor legale 
care le revin, organele de speciali
tate ale Ministerului Finanțelor tre
buie să ateste eficienta preluării de 
către baze a aprovizionării si desfa
cerii producției întreprinderilor. Ce 
concluzii s-au desprins în acest sens?

— în general vorbind, dacă siste
mul es’te pus la punct, el este fără 
îndoială eficient. Exigențele care 
trebuie respectate în fiecare caz în 
parte sînt, succint, următoarele : să 
se asigure reducerea personalului 
ocupat în această sferă de activitate, 
eliminîndu-se orice paralelisme ; să 
se preia de către baze normativul 
mijloacelor circulante pentru activi
tatea respectivă de Ia întreprinderi, 
pc ansamblu redueîndu-se volumul 
stocurilor materiale si asigjrîndu-se 
o economie la cheltuielile dc circu
lație. Și. în fine, se mai ridică un 
aspect legat de disciplina decontă
rilor materiilor prime și materiale
lor aprovizionate. In această privin
ță se constată că unele mtreor'nderi 
nu-și achită la timp resursele mate
riale aprovizionate de baze si Intro
duse în procesul de producție, ceea 
ce. în esență. înseamnă o creditare 
neplanificată si nelegală. Or. numai 
prin introducerea unei discipline fer
me în această privință se poate real
mente asigura accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante. O so
luție. îndeosebi în cazul aprovizio
nărilor ritmice cu materiale, ar pu
tea fi introducerea unui sistem de 
plăti planificate, cu regularizări pe
riodice.

In privința preluării de către baze 
a desfacerii produselor întreprinde
rile:1. apreciem că este un lucru bun. 
mai ales in cazul sortimentelor care 
trebuie judicios și sever drămuite si 
repartizate, cum sînt metalul, anve
lopele. diferite produse chimice, hîrtie 
și cartoane ș.a. De asemenea, trebuie 
găsite soluții ca interpunerea bazei 
în relația de aprovizionare să nu 
întrerună contactele dintre furnizor 
Si beneficiar în privința asigurării 
calității si perfecționării tehnice si 
funcționale a produselor.
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Vă rugăm să ne permiteți să ne 

exprimăm deplina satisfacție și bucu- 
, rie că și acest nou dialog la nivel 

înalt, care ridică pe o treaptă nouă 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele noastre, s-a în
cheiat cu rezultate deosebit de rod
nice pentru continua dezvoltare a 
raporturilor româno-chineze și româ
no-coreene, a colaborării multilatera
le și cooperării in toate domeniile de 
activitate și conlucrare activă in asi
gurarea victoriei socialismului, în ri
dicarea bunăstării și fericirii po
poarelor, pentru afirmarea cu tot 
mai multă putere a superiorității so
cialismului în lume — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. Urmind 
minunatul dumneavoastră exemplu 
și exprimîndu-va încă o dată ne
țărmurita dragoste și recunoștință pe 
care v-o purtăm pentru tot. ce faceți 
spre binele și fericirea poporului, 
vă asigurăm că argeșenii, în frunte 
cu comuniștii, se vor mobiliza și 
mai energic, vor munci cu pasiune 
și abnegație pentru înfăptuirea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor.

Dăm cea mai înaltă apreciere con
vorbirilor purtate și înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitelor 
în R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
conștienți că ele slujesc aspirațiilor 
fundamentale ale națiunii române, 
reprezintă o nouă și strălucită con
tribuție la dezvoltarea și întărirea 
relațiilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare între țările și parti
dele noastre, adaugă o pagină me
morabilă in cronica politicii consa
crate întăririi păcii și înțelegerii in
tre popoare — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R.

Raportindu-vă, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii clin industrie acțio
nează cu fermitate pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe 1985 și pregă
tirea temeinică a producției anului 
viitor, iar lucrătorii ogoarelor fina
lizează în aceste zile 
crări din 
toamnă, ne 
timp deplina adeziune 
științifică

LUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.
— sînt dovada înaltei aprecieri de 
care vă bucurați în conștiința și 
ipima popoarelor, în calitatea dum
neavoastră de conducător al unei 
națiuni care iubește munca, liberta
tea și independența, de revoluționar 
care v-ați dăruit întreaga viață 
luptei pentru triumful socialismului, 
de personalitate proeminentă a lumii 
contemporane. Animați de cele mai 
alese sentimente de dragoste fier
binte, admirație și recunoștință fără 
margini pe care vi le purtăm, cu 
toată puterea conștiinței revoluționa
re ne angajăm să acționăm în mo- 
tlul cel mai hotărît pentru a în
făptui obiectivele mărețe stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BACĂU AL 
P.C.R. se spune : Itinerar politic de 
o deosebită însemnătate, vizita în 
cele două țări socialiste prietene re
prezintă o nouă și pregnantă ilustra
re a clarviziunii și realismului poli
ticii partidului și statului, un semni
ficativ moment în întărirea priete
niei și colaborării multilaterale, re
ciproc avantajoase, intre partidele, 
țările și popoarele noastre, pentru 
promovarea ideilor nobile ale socia
lismului, păcii și progresului in 
întreaga lume. Puternic mobilizați 
de însuflețitorul exemplu revoluțio
nar pe care ni-1 oferiți prin tot 

binele

ultimele lu- 
campania agricolă de 

reafirmăm in același 
la politica 

partidului și statului 
și ne angajăm să ne consacram

toate eforturile pentru transpu
nerea neabătută în viață a istorice
lor , hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

a

pe care ni-1 oferiți 
ceea ce întreprindeți, spre 
și fericirea întregului nostru popor, 
adresîndu-vă strămoșeasca 
„Bine ați venit" pe pămîntul1 scump 
al patriei, vă asigurăm că vom ac
ționa cu toată hotărirea. cu întreaga 
noastră capacitate și energie pentru 
îndeplinirea sarcinilor economico-so- 
ciale ce ne revin în acest an, avînd 
toate premisele trecerii la înfăptui
rea exemplară a obiectivelor cinci
nalului 1986—1990.

urare

tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spu
ne : Oamenii muncii bihoreni, 
fără deosebire de naționalitate, dau 
o înaltă apreciere rezultatelor aces
tei istorice vizite...înțelegerilor la care 
s-ă convenit cu prilejul convorbiri
lor oficiale pe care le-ați avut în 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană și 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar generai, că vom face totul 
pentru ca tot ceea ce s-a stabilit 
să fie tradus neabătut în viață. în 
aceste momente de vibrantă dragos
te si stimă pe care întregul popor 
le nutrește ' fată de dumneavoastră, 
vă asigurăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că lo
cuitorii acestui minunat colt de tară, 
se simt plenar angajați în rodnica 
întrecere socialistă. înzecindu-și 
eforturile pentru desfășurarea exem
plară a lucrărilor din campania agri
colă de toamnă. îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul in curs și 
pregătirea temeinică a condițiilor în 
vederea înfăptuirii obiectivelor ce 
ne revin din cincinalul 1986—1990. 
Vă încredințăm că nu vom, precu
peți nici un efort pentru sporirea 
contribuției județului nostru la dez
voltarea multilaterală a patriei.

Manifestările entuziaste, de caldă 
prietenie., atmosfera sărbătorească 
cu care ați fost intîmpinat pretu
tindeni pe parcursul vizitelor — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R. 
— se constituie într-o semnificati
vă ilustrare a prestigiului de care 
se bucură astăzi țara noastră pe 
arena internațională, într-o puterni
că expresie a prețuirii și admirației 
față de ilustra dumneavoastră 
personalitate, ctitor al României so
cialiste, pildă de dăruire patriotică 
și revoluționară, eminent militant al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, erou al păcii, luptă
tor neînfricat pentru dezarmare, 
destindere și cooperare, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte. Vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort, că vom munci 
cu profundă dăruire revoluționară 
pentru a traduce exemplar în viață 
hotăririle Congresului al XIII-lea 
al partidului, contribuind la triumful 
cauzei socialismului și comunismului 
în România. într-o lume a păcii, a 
destinderii și colaborării.

împreună cu întregul ponor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană din tara noastră au urmărit 
cu viu interes si profundă satisfacție 
desfășurarea vizitelor oficiale de 
prietenie pe care le-ați întreprins, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
stimata tovărășă Elena Ceausescu. în 
R.P. Chineză si R.P.D. Coreeană, 
se arată in telegrama CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE GERMANA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Această nouă acțiune de politică 
externă românească. desfășurată 
sub semnul bunelor și tradiționalelor 
relații româno-chineze și româno-co
reene, a pus din nou în 
realismul 
partidului 
de pace a 
du-se ca 
mare însemnătate, menit să dea noi 
dimensiuni cooperării și 
multilaterale. în folosul și 
le țărilor, partidelor și 
noastre, al cauzei păcii și 
în întreaga lume — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R. Vă încredin
țăm. mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că toti cei ce 
trăim si muncim pe meleagu
rile ialomițene vom acționa cu toată 
fermitatea pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ne acest an și pe 
întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului.

evidență 
politicii internaționale a 
și statului nostru, vocația 
poporului nostru. înscriin- 
un eveniment politic de

efectuat, împreună 
Ceaușescu. în R.P. 
Coreeană, cu care 
vechi și statornice 

colaborare

conlucrării 
spre bine- 
popoarelor 
înțelegerii

Oamenii muncii maramureșeni, tn 
frunte cu comuniștii, asemeni între
gului nostru popor, au urmărit cu 
viu interes și legitimă mîndrie pa
triotică vizitele întreprinse de dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună

nie pe care le-atl 
cu tovarășa Elena 
Chineză și R.p.D. 
România întreține . ..... 
raporturi de prietenie și 
multilaterală, bazate pe stimă și res
pect reciproc, au reprezentat o nouă 
și strălucită confirmare a dorinței 
nestrămutate a partidului și statului 
nostru de a dezvolta continuu rela
țiile cu toate țările socialiste, de a 
milita cu toată hotărirea pentru în
tărirea unității, cooperării și solida
rității dintre ele.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
asigura, mult 
rășe Nicolae 
muncii din 
Externe sînt 
precupețească 
îndeplinirea exemplară a 
ce le revin în vederea transpunerii în 
viață a importantelor hotărîri și în
țelegeri convenite in timpul acestor 
vizite, care deschid noi orizonturi în 
cronica relațiilor de prietenie și co
laborare rodnică româno-chineze și 
româno-coreene. In raporturile poli
tice generale, pentru o conlucrare tot 
mai strinsă intre țările noastre, ceea 
ce corespunde pe deplin cauzei păcii 
și socialismului în lume.

iubite și stimate tova- 
Ceaușescu. că oamenii 
Ministerul Afacerilor 
ferm angajați să nu 
nici un efort pentru' 

sarcinilor

Prin atmosfera de prietenie caldă, 
frățească ce a caracterizat-o. prin în-

• Puternică expresie a relațiilor prietenești dintre 
România și țările vizitate, a politicii principiale 
și consecvente a partidului și statului nostru de 
strinsă conlucrare și solidaritate internațională cu 
toate țările socialiste

totul recunoscă- 
stimate tovarășe 
pentru noile in
ia care ați ajuns 
partid și de stat

Vă sîntem întru 
tori, mult iubite și 
Nicolae Ceaușescu, 
țelegeri și acorduri 
cu conducătorii de . 
âi celor două țări prietene, fiind pe 
deplin convinși că acestea vor con
duce nemijlocit la dezvoltarea și 
aprofundarea tradiționalelor rela
ții de prietenie și colaborare bilate
rală, pe multiple planuri, la o con
lucrare tot mai fructuoasă pe plan 
internațional, pentru soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane — se menționează in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R. Vă încredin
țăm. și cu acest prilej, că vom ac
ționa cu toată răspunderea și ener
gia pentru a ridica pe trepte tot mai 
înalte, superioare, activitatea de 
mobilizare a organelor și organiza
țiilor de partid, capacitatea lor de 
cuprindere și conducere, ampla în
trecere socialistă prin care âm o- 
magiat și continuăm să oma
giem cei 20 de ani ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

în telegrama adresată de CON
SILIUL OAMENILOR MUNCII I)E 
NAȚIONALITATE MAGHIARĂ DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA se spune : Oamenii muncii de 
naționalitate maghiară din Româ
nia, împreună cu toți fiii țării, au 
urmărit cu mare interes și vie sa
tisfacție vizitele oficiale de prietenie 
pe care le-ati efectuat. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană și își 
exprimă totala adeziune față de re
zultatele fructuoase înregistrate. Căl
dura tovărășească și afecțiunea cor
dială cu care a fost primită cea mai 
reprezentativă solie a poporului nos
tru constituie o nouă confirmare a 
înaltului prestigiu de care vâ bucu
rați. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe arena inter
națională, ca personalitate proemi
nentă a contemporaneității, ca emi
nent conducător de partid și țară, 
ca luptător revoluționar, clarvăză
tor și neînfricat pentru triumful 
ideilor socialismului și comunismu
lui. ale păcii și colaborării. 
Exprimînd încă o dată adeziunea 
deplină față de rezultatele fruc
tuoase ale acestor vizite prietenești, 
oamenii muncii de naționalitate ma
ghiară din România își reafirmă 
hotărirea și se angajează să mun
cească cu toată energia, in strinsă 
unitate cu întregul popor, pentru a 
înfăptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului nos- 

, tru, al cărei strălucit arhitect și 
. promotor sinteți.

înalta solie de pace-, prietenie și 
colaborare a poporului român in 
cele doua'țări socialiste 'din Asia, 
primită pretutindeni într-o atmo- 

. sferă sărbătorească, cu deosebită 
dragoste și căldură — se mențio
nează. în telegrama COMISIEI CEN
TRALE DE REVIZIE A P.C.R. 
— constituie totodată o expresie a 
voinței nestrămutate a României 

. socialiste de a conlucra tot mai 
strîns pe arena mondială, de a mi
lita activ, împreună cu forțele înain
tate, progresiste din toate țările, 
pentru instaurarea unui climat de 
pace, pentru dezarmare, destindere, 
înțelegere și largă cooperare. Ex- 
primîndu-ne și cu acest prilej totala 
adeziune la întreaga politică inter
nă și internațională a partidului și 
statului nostru, ne angajăm să ac
ționăm cu toate forțele pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor și 
obiectivelor trasate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, con
tribuind astfel la ridicarea pe noi 
culmi de civilizație și 
scumpei noastre patrii — 
Socialistă România.

progres , a 
Republica

români și
se

Toți oamenii muncii, 
maghiari, din județul nostru 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R. 
— au urmărit cu cel mai viu inte
res și profundă satisfacție patrioti
că vizitele oficiale de prietenie pe 
care le-ați întreprins, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. îrî Repu
blica Populară Chineză și Republica 
Populară Democrată Coreeană, noi 
solii ale păcii și prieteniei, strălu
cite expresii ale largii deschideri a 
politicii externe românești. Rezul
tatele rodnice ale acestor vizite în 
cele două ’țări prietene constituie 
momente de amplă referință în evo
luția. mereu ascendentă a conlucră
rii multilaterale reciproce. Ne ex
primăm încă o dată sentimentele de 
profundă venerație și admirație, ce 
vi le purtăm, pentru aportul dum
neavoastră decisiv la elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, consacrată înfăptuirii aspi
rațiilor supreme ale națiunii noas
tre, socialiste, ale tuturor 
lor,' de progres, bunăstare, 
re și colaborare în lume.

popoare- 
înțelege-

patrioticăCu nețărmurită mîndrie
și profundă satisfacție pentru re
zultatele remarcabile cu care s-a 
încheiat noua și strălucita solie de 

. prietenie, colaborare și pace pe care 
ați purtat-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe pămîntul 
R. P. Chineze și R.P.D. Coreene, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — își ex
primă cele mai calde sentimente de 
dragoste, prețuire și recunoștință 
pentru activitatea prodigioasă pe 
care o desfășurați In fruntea parti
dului și statului nostru, pentru con
tribuția inestimabilă pe care o adu
ceți la împlinirea mărețelor idea
luri ale păcii, colaborării și secu
rității pe planeta noastră. Reafir
măm cu putere, și cu acest prilej, 
totala noastră adeziune la politica 
internă si internațională promovată 
de partidul și statul nostru, fiind 
convinși că aceasta corespunde în 
cel mai înalt grad intereselor fun
damentale ale poporului român, 
cauzei socialismului și comunismu
lui, promovării idealurilor nobile ale 
păcii și înțelegerii între popoare.

Primirea sărbătorească, manifestă
rile entuziaste, prietenești cu care 
ați fost intîmpinat pretutindeni pe 
itinerarele acestor istorice vizite — 
se spune în telegrama COMITETU-

• Noi și grăitoare mărturii ale stimei și 
considerației de care se bucură in lume tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prestigioasă personalitate 
politică a vremurilor noastre, militant dirz și neobosit 
pentru afirmarea aspirațiilor de pace, înțelegere 
și progres ale tuturor popoarelor

• Hotărire unanimă a oamenilor muncii de pe 
tot cuprinsul patriei de a nu precupeți nici un efort 
pentru traducerea in viață a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidului

Primirea sărbătorească, manifestările 
entuziaste cu care ati fost înconjurat 
pretutindeni, ca vechi și sincer prie
ten ăl popoarelor chinez si coreean, 
convorbirile oficiale pe care le-ati 
purtat. într-o ambiantă de cordiali
tate. stimă si înțelegere reciprocă, 
sint dovezi elocvente ale deosebitei 
considerații și prestigiului de care vă 
bucurați, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, ca strălucit mili
tant al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, ca proemi
nentă personalitate politică si de stat 
a lumii contemporane. Vă asi
gurăm. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. de hotă
rirea fermă a oamenilor muncii de 
naționalitate germană din țara noas
tră de a-si aduce din plin contribu
ția. alături de întregul ponor, la în
făptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al partidului, 
la ridicarea patriei noastre scumpe. 
România socialistă, pe noi culmi de 
progres si civilizație.

însuflețiți de cele mai profunde 
sentimente de vibrantă mîndrie pa
triotică, de fierbinte dragoste și. re
cunoștință față de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii române, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Giurgiu vă 
adresează, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. din adin- 
cul inimii, câle mai calde felicitări 
pentru rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitelor oficiale de prie
tenie pe care le-ați efectuat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Populară Chineză și in Re
publica Populară Democrată Coreea
nă — se arată în telegramă adresată . 
de COMITETUL JUDEȚEAN GIUR
GIU AL P.C.R.

Avem deplina convingere că aceas
ta va contribui la întărirea legături
lor de strinsă solidaritate cu po
poarele chinez și coreean, care, deși 
geografic se află la mare distanță de 
noi, ne sînt apropiate prin idealuri 
comune de luptă, prin preocupări și 
aspirații. Vă încredințăm și cu acest 
prilej de întreaga noastră adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului și vă asigurăm că 
toți locuitorii -județului își consa
cră forțele cu devotament revoluțio
nar pentru înfăptuirea în ^condiții 
tot mai bune a sarcinilor din indus
trie și agricultură, a obiectivelor 
le revin din documentele istorice 
dbptate de Congresul al XIII-lea 
partidului.

ce 
a- 
al

stimata tovarășă Elena 
în. Republica Populară

cu mult 
Ceaușescu,
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană — se arată in tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
Exprimindu-ne și cu acest prilej de
plina adeziune la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, aprobăm cu deplină 
satisfacție rezultatele noii dumnea
voastră solii de pace, prietenie și co
laborare, și vă încredințăm că, 
urmind .însuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de slujire devotată, revolu
ționară a patriei, partidului și po
porului, vom milita cu întreaga 
noastră energie și forță creatoare 
pentru înfăptuirea neabătută, a hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe 1985, 
contribuind astfel la neîntrerupta în
florire a patriei, la triumful idealu
rilor socialismului si comunismului 
pe pămîntul României.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
locuitorii județului Mureș, fără deo
sebire de naționalitate, cu aceeași 
caldă iubire și aleasă stimă pe care 
vi le purtăm dintotdeauna. am trăit 
la cea mai inaltă tensiune, alături de 
dumneavoastră, fiecare moment înăl
țător al soliei ce ati întreprins-o, 
văzind in aceasta o nouă si eloc
ventă expresie a clarviziunii. con
secventei și spiritului dinamic, 
profund novator ce caracterizează 
tot ceea ce întreprindeți pentru 
transpunerea neabătută în viată a 
politicii internaționale a partidului și 
statului nostru — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P.C.R. Exorimîn- 
du-ne încă o dată recunoștința pen
tru tot ceea ce întreprindeți
înălțarea socialistă și comunistă 
patriei, 
stimate 
Nicolae 
muncii
neclintită unitate moral-politică 
întregul nostru popor, vor acționa cu 
dăruire patriotică si spirit revoluțio
nar pentru traducerea tn viată a 
tuturor obiectivelor și sarcinilor ce 
ne revin din documentele celui de-al 
>XIII-lea Congres al partidului.

tîlnirile si convorbirile fructuoase pe 
care le-ați avut cu conducătorii R.P. 
Chineze și R.P.D. Coreene, prin im
portantele înțelegeri și acorduri con
venite cu acest 
portanta vizită 
prins-o In cele 
de pe pămîntul 
cronica relațiilor bilaterale ca 
eveniment de excepțională însemnă
tate pentru dezvoltarea și consoli? 
darea colaborării dintre țările, parti
dele si popoarele noastre, ca o pre
țioasă contribuție la întărirea pres
tigiului cauzei socialismului in lume, 
la triumful nobilelor idealuri ale pă
cii. dezarmării și securității pe pla
neta noastră — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT 
AL P.C.R. Vă adresăm. mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. urarea fierbinte, 
izvorîtă din inimă, a tuturor locui
torilor județului Olt. de viată înde
lungată, cu multă sănătate și nese
cată putere de muncă, spre a ne 
conduce pe drumul luminos al în
făptuirii mărețelor planuri de înflo
rire necontenită a patriei, de înăl
țare a ei pe piscurile de aur 
socialismului si comunismului. '

prilej, noua și im- 
pe care ati între- 
două tari socialiste 
Asiei se înscrie in 

un

ale

de

spre 
a 

dorim să vă asigurăm, mult 
și Iubite tovarășa 

Ceaușescu. că toți oamenii 
din județul Mureș. într-o 

cu

în telegrama adresată de CONSI
LIUL DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI AFACERILOR EXTERNE 
se arată : Prin întreaga lor desfășu
rare, prin rezultatele eu care . s-au 
încheiat, vizitele oficiale de priete-

Desfășurat tntr-o atmosferă 
caldă prietenie, de stimă și înțele
gere reciprocă, noul dialog purtat 
cu conducătorii de partid si de stat 
din R.P. Chineză și R.P.D. Coreea
nă se înscrie ca un eveniment de 
cea mai mare însemnătate în rela
țiile noastre, deschide perspective și 
mai ample conlucrării prietenești 
dintre partidele, tarile si popoarele 
noastre, in interesul reciproc, al cau
zei generale a socialismului, păcii, 
independenței și progresului — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R. Avînd vii în inimi îndemnu
rile înflăcărate pe care ni le adre
sați zi de zi. spre a ne spori con
tribuția la înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, comuniștii, toti oame
nii muncii de pe cuprinsul județu
lui își reînnoiesc legămintul de a-și 
strînge și mai puternic rîndurile în 
jurul partidului și al dumneavoas
tră. asigurînd prin muncă si dăruire 
revoluționară împlinirea mărețelor 
programe de înflorire multilaterală a 
patriei socialiste.

Alături de întregul nostru ponor, 
comuniștii. toti lucrătorii din 
DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII 
STATULUI au urmărit cu viu inte-

rea si nețărmurită satisfacție noul 
itinerar de pace, prietenie si colabo
rare întreprins de dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. in 
Republica Populară Chineză si Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. Vizitele oficiale de prietenie pe 
care le-ati efectuat. întîlnirile si 
convorbirile avute cu înaltele perso
nalități ale celor două țări prietene 
au pus în evidentă trăinicia relațiilor 
noastre de colaborare si. solidaritate 
în continuă dezvoltare, voința unani
mă de a le conferi noi dimensiuni. 
Cu însufletitoare vibrație patriotică, 
cu cele mai profunde sentimente de 
dragoste, stimă si respect, vă rugăm 
să ne permiteți, mult stimate tova
rășe comandant suprem, să ne ex
primăm și cu acest prilej. în numele 
Consiliului de conducere si Consi
liului politic ale Departamentului 
Securității Statului, al întregului a- 
parat de securitate, profunda noastră 
recunoștință fată de prodigioasa si 
neobosita activitate ce o desfăsurati 
cu clarviziune științifică si cutezanță 
revoluționară, sore binele si fericirea 
poporului nostru, al cauzei păcii, 
securității si Înțelegerii între națiuni.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
MINISTERUL COMERȚULUI EX
TERIOR ȘI COOPERĂRII ECONO
MICE INTERNAȚIONALE. se spu
ne într-o altă telegramă. îsi ex
primă. alături de întregul nostru po
por, profunda satisfacție față de re
zultatele de o deosebită însemnăta
te care au încununat vizitele între
prinse de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană.

Vă exprimăm, și cu acest prilej. 
Înaltă noastră considerație și pro
funde mulțumiri pentru aportul ho- 
tărîtor pe care-1 aduceți la dezvol
tarea relațiilor comerciale, de coo
perare economică, științifică și teh
nică ale României cu țările socialis
te, cu toate țările lumii, care își re
găsesc o deplină confirmare în fruc
tuoasele rezultate ale recentei vizite 
în cele două țări prietene de pe con
tinentul asiatic. Mobilizați de per
spectivele tot mai largi deschise de 
fructuoasele dumneavoastră vizite, 
ne angajăm să facem totul pentru 
transpunerea în practică a acorduri
lor semnate și înțelegerilor conveni
te și • să vă 'urmăm neabătut. în tot 
ce gîndiți și întreprindeți pentru Vii
torul luminos al. patriei noastre 
dragi, pentru adincirea colaborării 
economice cu alte țări, pentru creș
terea prestigiului României socialiste 
in lume.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. 
se arată : Noi. sucevenii, la fel 
ca întregul popor, trăim senti
mente de aleasă și vibrantă mîndrie 
patriotică prilejuite de revenirea 
dumneavoastră în patrie. mult 
stimate si iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. din vi
zita oficială pe care. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. ati efec
tuat-o în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană — un nou prilej de afir
mare a politicii noastre externe, de 
largă deschidere spre întărirea co
laborării. înțelegerii și păcii între 
popoare. Angajîndu-ne ferm, și cu 
acest prilej de deosebită sărbătoare 
pentru noi. că vom face totul pen
tru popularizarea. însușirea si apli
carea în viată a întregii politici in
terne si externe pe care o conce- 
peti si o promovați cu atîta clar
viziune și fermitate, ne reînnoim le
gămintul de a depune toate efortu
rile pentru a încheia în cele mai 
bune condiții acest an si actualul 
plan cincinal — garanția aplicării 
neabătute în practică a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

. In telegrama adresată de oamenii 
muncii de la ICECHIM - BUCU
REȘTI se arată: Convorbirile pur
tate cu înaltele oficialități din țările 
prietene. înțelegerile convenite vor 
asigura o bază tot mai largă pentru 
întărirea în continuare a prieteniei 
și colaborării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, ridicarea la un 
nivel superior a relațiilor româno- 
chineze si româno-coreene in toate 
domeniile de activitate. Aceste rela
ții se vor afirma tot mai mult în 
interesul si spre binele popoarelor 
lor. al cauzei socialismului. pro
gresului și păcii în lume. Ca oameni 
ai muncii care ne desfășurăm acti
vitatea pe tărîmul cercetării științi
fice. am luat cunoștință cu profundă 
mîndrie și satisfacție de aprecierile 
oamenilor de știintă din R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană la adresa 
prodigioasei activități științifice și 
politice pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o desfășoară, activitate 
remarcabilă care contribuie la îm
bogățirea patrimoniului gîndirii ști
ințifice si tehnice universale.

CONSILIUL POLITIC SUPERIOR 
AL ARMATEI, dînd glas celor mai 
alese sentimente de dragoste și re
cunoștință pe care vi le poartă co
muniștii și uteciștii, întregul perso
nal al armatei, își exprimă unanima 
aprobare și profunda satisfacție 
pentru rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitelor oficiale de prie
tenie pe care le-ați efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Chineză și 
Republica Populară Demoorată Co
reeană. Dăm o înaltă apreciere acti
vității rodnice pe care ați desfășu
rat-o în cadrul acestor vizite, în 
spiritul orientărilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, privind dez
voltarea consecventă a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu țările so
cialiste, cu toate statele lumii. în
făptuind cu fermitate întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru, urmînd neabătut 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, comuniștii și 
uteciștii, întregul personal vor ac
ționa' cu răspundere comunistă pen
tru îndeplinirea integrală și calita
tivă a planului pregătirii de luptă

și politice, ridicarea capacității com
bative a unităților și marilor unități, 
astfel îneît oștirea țării să fie în
totdeauna gata ca, la ordinele patriei 
și partidului, ale dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe comandant 
suprem, să îndeplinească orice mi
siune, să apere, împreună cu în
tregul popor, cuceririle revoluționa
re, libertatea, independența și suve
ranitatea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
teleormăneni vă adresează dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai calde mulțumiri 
Si deplina lor aprobare pentru aceas
tă nouă si strălucită 'solie de pace 
pe care ati dus-o în lume, pentru 
afirmarea marilor idealuri de pace 
si prietenie ce animă poporul român, 
constructor al socialismului si comu
nismului în patria noastră — se spu
ne în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R. Afirmîndu-ne adeziunea de
plină la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, noi. 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești. vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că. ur
mind pilduitorul și însuflețitorul 
dumneavoastră exemplu de slujire 
devotată a intereselor poporului, vom 
milita cu întreaga energie si forță 
creatoare pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din istoricele holă- 
rîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Trăind sentimente de vibrantă 
mîndrie patriotică, asemenea între
gului nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Vilcea 
am urmărit cu viu interes și deplină 
satisfacție vizitele oficiale de prie
tenie pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați efectuat, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană, o nouă și strălu
cită contribuție la dezvoltarea rapor
turilor de înțelegere și conlucrare 
rodnică pe multiple planuri intre 
România și cele două țări frățești de 
pe continentul asiatic — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VILCEA AL P.C.R.

Di nd o înaltă apreciere acestei noi 
și fructuoase acțiuni, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de pe meleagurile vîlc'ene nu vor 
cunoaște datorie mai inaltă decit 
slujirea cu credință a politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru, acționind neabătut pen
tru înfăptuirea sarcinilor’ce ne revin 
din Programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din CENTRUL NAȚIONAL DE FI
ZICA, în unitate de gind și simțire 
cu întregul nostru partid și popor, 
vă exprimă, pe această cale, prino
sul lor de recunoștință și adîncă 
satisfacție patriotică pentru re
zultatele vizitei pe care ați în
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Chineză și Republica Populară 
Democrată Coreeană. Bogatul bilanț 
al acestei vizite, noile acorduri de 
colaborare dintre țările noastre re
prezintă o nouă și magistrală ma
terializare a hotărîrilor istoricului 
Congres al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român de dezvoltare largă 
a relațiilor de colaborare cu toate 
țările socialiste, în spiritul nobilelor 
idealuri ale făuririi noii societăți. 
Ne angajăm să îndeplinim la ter
menele prevăzute și în cele mai 
bune condiții toate sarcinile . ce ne 
revin pe linia transpunerii in viață 
a noilor acorduri încheiate, a tu
turor sarcinilor ce ne revin din is
toricele documente ale Congresului.

Exprimindu-ne unanima aprobare 
si satisfacție față de dialogurile la 
nivel înalt româno-chinez și româno- 
coreean — se arată în telegrama 
CONSILIULUI NATIONAL AL 
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR — 
dăm glas, și cu acest prilej, senti
mentelor noastre înălțătoare ds 
dragoste față de patrie și partid, a- 
deziunii noastre depline la politica 
internă și externă a României so
cialiste al cărei magistral ctitor 
sinteți dumneavoastră, prietenul și 
îndrumătorul cel mai drag și a- 
propiat al tinerei generații. Urmînd 
fără preget exemplul luminos al vie
ții și activității dumneavoastră re
voluționare. noi, toți copiii țării, ne 
angajăm să nu precupețim nici 
un efort, să' învățăm și să muncim 
cu dăruire pentru a deveni demni 
urmași ai comuniștilor, înțelegînd 
astfel să răspundem prin fapte gri
jii părintești cu care sîntem în
conjurați permanent de dumneavoas
tră, de întregul nostru partid și 
popor. Cu aceste gînduri izvorîte din 
căldura copilăriei noastre fericite, 
vă rugăm să primiți urările de ani 
mulți și fericiți în fruntea partidu
lui și țării, pentru continua înflo
rire a României socialiste, în drumul 
ei glorios spre comunism.

Asemenea Întregului nostru po
por, am urmărit cu mîndrie patrio
tică și mare satisfacție această, nouă 
și strălucită solie de pace și ’ prie
tenie —1 se menționează în telegra
ma colectivului de oameni ai mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA „AU
TOMATICA” — BUCUREȘTI. Sa
lutăm din toată inima bilanțul de
osebit de bogat care a încununat a- 
ceastă vizită și ne exprimăm întrea
ga noastră adeziune și deplina a- 
probare față de aceste evenimente, 
văzind în înțelegerile convenite o 
nouă și strălucită dovadă a justeței 
și realismului politicii externe ro
mânești al cărei inițiator strălucit 
sînteți. Vă asigurăm că .vom face 
totul pentru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor de plan și angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă, 
contribuind astfel la transpunerea 
în fapte a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea.
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SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR
lucrare trainică pentru prezent și viitor

© „Casele să crească în sus, precum copacii" • Cum se cîștigă o mie de hectare 
pentru agricultură intr-un județ cu pămînt puțin • Șapte cătune în 400 de case 

cu etaj ® Orașul pătrunde în comună prin munca oamenilor comunei
La recentul forum al gospodarilor 

țării, Congresul consiliilor populare, 
una din problemele discutate a con
stituit-o modelarea, la o nouă treap
tă de civilizație, a chipului așezărilor 
patriei, prefigurată în prevederile 
Legii cu privire la sistematizarea lo
calităților. Cum acționează consilii
le populare pentru aplicarea preve
derilor acestei legi, pentru crearea 
unor condiții de muncă și viață a- 
propiate de cele orășenești în loca
litățile rurale 1

CASA FIECĂRUIA — MÎNDRIA 
COMUNEI. De ce-și risipiseră oa
menii din Bistrița-Năsăud case
le pe sub muchii de măgură, 
în alunișuri, pe prunduri de ape ? 
Tovarășul Cornel Țăranu, șeful 
secției sistematizare și tehnică 
investiții a Consiliului popular al 
județului Bistrița-Năsăud, răspun
de : „din cauza lipsei de pă- 
mînt la drum și a mijloacelor econo
mice ale oamenilor". Industrializarea 
județului, care a chemat la muncă 
mii, zeci de mii de oameni, scăpind 
numeroasele familii de apăsătoarea 
grijă pentru1 viitorul odraslelor fără 
pămînt, a adus, totodată bunăstarea 
în localitățile județului. Pămîntul 
însă tot puțin a rămas. Din întreaga 
suprafață a județului, este folosită 
pentru agricultură doar ceva mai 
mult de jumătate. Cit privește pă- 
mintul „la drum", unde să-ți con
struiești casă în rîndul lumii, acesta 
și mai puțin. Așa incit, mulți pri
veau satul fie de pe culmi de dea
luri, fie din văgăuni. Acum, iată 
că prin Legea sistematizării se 
oferă o soluție simplă, ca un ade
văr al naturii : casele trebuie să 
crească in sus, cum cresc copacii, 
nu întinse ca volbura.

— Așa cum cresc copacii, cresc 
azi și familiile de pe valea Someșu
lui, iar o dată cu ele — casele cu 
etaj, ne spune interlocutorul. De la 
adoptarea 
că din 
lor sătești 
an la an.
Pornind de la acela că, în județul 
cu pămînt puțin, etajele au eliberat 
aproape o mie de hectare de teren 
agricol ; că toate condițiile de locuit 
ale oamenilor sînt incomparabil mai 
confortabile — de la amplasarea ca
sei „în rîndul oamenilor" și pînă la 
apa din robinete, la electrificare și 
canalizare, adică atribute ale civili
zației orășenești. Așa incit sate în
tregi s-au mutat „la drum", în case 
noi, cu etaj, fiecare din ele mindrie 
a comunei.

Așa cum s-au petrecut lucrurile 
cu satele Nețeni (comuna Mărișelu), 
Dumbrava și Valea Poienii (comuna 
Livezile). Draga și Porumbeii (co
muna Silivașu de Cimpie) etc. Știați 
că populația din cele șapte cătune 
risipite pe dealurile din jurul comu
nei Feldru locuiește azi în 400 case 
noi cu etaj ? Că densitatea popu
lației rurale se apropie de 80 la 
hectar ?

DE CE N-AU__ ■_ MAI PLECAT
BÎRGĂUANII LA ORAȘ ? „Pen-

venit el la 
pri-

tru că orașul a 
noi" — ne răspunde scurt 
mărul comunei Prundu Birgăulul, 
Constantin Danciu. în primul rînd. 
prin muncă. Adică, industrializarea 
județului n-a ocolit locuri în trecut 
uitate. „Da, da, uitate, așa cum a

străjuită de vîrful semeț al Heniulul 
„veșnic cu capul în nori“, de culmile 
domoale ale Tomnatecului și Miro- 
slavei, bîntuită de murmurul proas
păt al piraielor Bistrița și Sieu.

— Da, dar frumusețea adevărată au 
dat-o oamenii, prin munca lor. insis
tă primarul. Începînd cu propriile 
lor locuințe. Deosebirea locuințelor 
față de cele din oraș ? Poate nu
mai prin covoarele țesute de bîrgă- 
uance, ca pentru „casa mare", 
scaunele 
bîrgăuani. 
apă la robinet, cu 
casnice... Și totuși, 
ceva unic în stilul 
trițean. Unul din 
tați", țăranul

sau 
1“ incrustate de 
ca la oraș : cu 
baie, cu aparate 
fiecare casă cu- 
arhitectonic bis- 
ultimii „strămu- 

... Vasile Grigore. ne
invită să privim Heniul de pe bal-

,domnești' 
încolo, t

Legii sistematizării, adi- 
1974, numărul locuințe- 
cu etaje s-a mărit de la
Avantaje 1 Nenumărate.

Noile edificii ale municipiului

nui multe generații. De unde, o înal
tă responsabilitate a fiecăruia, pen
tru noua clădire, o nouă solidaritate 
între oameni.

Din experiența Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud
fost făbricuța de hîrtie, veche de 
peste 200 de ani, care abia se mai 
ținea pe tălpici. Și care acum a în
tinerit pînă la... nivel mondial. Știați 
că hirtia pe care s-a tipărit noua 
ediție a grandioasei opere călines- 
ciene „Istoria literaturii române" 
este „opera" oamenilor muncii bîrgă
uani de la întreprinderea de hîrtie ? 
Lingă ea au răsărit : secția de in
dustrializare a 
IFET, coloana 
cooperativa 
și desfacere 
26 secții de 
industrie a

— Cu alte 
gat" oamenii de locurile natale.

— Da, dar nu numai industria, ci 
și agricultura. Iată, de pildă, crește
rea vitelor, care nu numai că se 
menține, dar s-ă extins considera
bil. Căci prin sistematizare se 
creează noi disponibilități de teren 
agricol, adică noi posibilități de dez
voltare a zootehniei. V-aș putea e- 
numera sute de familii fruntașe în 
această 
nar cu nevasta Măria care cresc șase 
vaci, 15 oi, 4 porci, și Nicolae Dan 
cu nevastă-sa Ioana, și Vlad Grigo
re, și... Dar nu numai bătrinii 
cresc animale. Ca tânărul Mircea 
Peșa care, deși șef de promoție la 
liceu, a rămas in comună și-i crescă
tor de animale.

„OR FI FRUMOASE LOCURILE, 
DAR FRUMUSEȚEA CEA 
MARE O DAU OAMENII 
MUNCA LOR". Frumoasă 
tr-adevăr comuna Prundu Bîrgăului,

lemnului, secția 
de transport auto, 

producție, achiziții 
mărfurilor, cu cele 

servicii, mica 
popular..."

de
a 
prestări 
consiliului

cuvinte, industria a „Ie

privință : și Costan Bug-

MAI 
PRIN 
e în-

conul 
șină, 
pe un astfel de balcon", ne 
gospodarul cu mindrie. Deși 
e același.

Iar „strămutările" continuă, 
preocupări, griji, dar mai ales res
ponsabilități. Ale consiliului popular, 
ale tuturor oamenilor. Enumerăm ci
teva din ele : coborîrea locuințelor 
„Ia drum". Da. e o dorință veche a 
oamenilor să iasă „la vedere", dar 
uneori se mai ciocnește de vechi 
obișnuințe. „Cum au trăit bătrinii 

. izolați, om trăi și noi". Deputății co
munali. colindă însă din coclau în 
coclau, stind de vorbă cu cei rămași 
pe-acolo cu casele. Convingîndu-i să 
facă „pasul". Materialele de con
strucție : e drept, cimentul, ba chiar 
lemnul trebuie cu grijă drămuite, 
căci toată țara e un șantier. La una 
din sesiunile consiliului popular, ci
neva a adus vorba de acea piatră ce 
înțeapă ca niște colți negri pășunile 
— andezitul. Material excelent pen
tru construcții, economisind 
derabil cimentul. Forța de 
atunci 
tine și 
cui nu 
lificare.
Iar a calificat o echipă de 
tori. Echipă care n-a făcut 
teșug un... secret, a crescut 
re clădire. Acum. în jurul 
„șantier" pentru o nouă clădire se. 
adună pe puțin 10—15 oameni. Care 
toți muncesc cu gîndul că „lucrarea" 
lor, casa vecinului adică, este una 
din mîndriile comunei, care va dăi-

casei mirosind încă a ră- 
„Altlel se vede' .Heniul de 

spune 
Heniul

Deci,

consi- 
muncă : 
pentru 

cancio-
cind ridici casă 
urmași, barda și 

mai ajung. E nevoie de ca- 
La început, consiliul popu- 

construc- 
din meș- 
cu fieca- 

fiecărui

n

Ucenicia profesorului de miine

Bistrița : frumusețe și trăinicie
Foto : Sandu Cristian

,ÎNAINTE, COMUNA CATA SPRE 
MAI 

spune 
loan 

istoria la 
cu 500 de 

orașul spre co- 
rînd, prin mo-

ORAS, ACUM ȘI ORAȘUL 
CATĂ SPRE COMUNA", ne 
unul din vechii birgăuani, 
Cernucan, care predă 
liceul agroindustrial, 
elevi. Cum „cată" 
mună ? în primul 
dul. de a gîndi și acționa al oameni
lor. Solidar adică. Unul din exem
ple ? Pînă anul trecut, plafonul li
ceului se degrada toamnă de toam
nă datorită ploilor. Și an de an se re
para, se alocau fonduri. Anul trecut, 
s-a cercetat mai amănunțit plafonul 
și s-a constatat că acoperișul trebuie 
înlocuit cu șarpanta. Aprobare pen
tru lucrare au obținut. De executat, 
au executat-o localnicii. Apoi, a ve
nit cineva de la oraș care a hotărit: 
așa ceva trebuie făcut și la noi. Alt 
exemplu. Anul trecut, apele Bistriței 
au năbuit peste malurile zdrențuite, 
apoi au spulberat podul vechi de 
lemn, despărțind comuna in două. 
Proiect pentru construirea altuia nou 
exista. Era chiar „prins în plan". 
Material de construcție — un munte 
de andezit. S-a format un adevărat 
„stat major" comunal, iar gospodării 
s-au apucat de treabă. Cine-a fost 
primul ? Poate sfătosul Andreica 
Cirilă, poate vînjosul loan Vrășmaș, 
poate bătrînul Vasile Oltean, poate... 
Fapt este că într-o lună (în loc de 
trei, cît prevedea proiectul), podul 
de piatră a fost ridicat. La un cost 
cît o treime din cel prevăzut. Trebu
rile bune nasc idei bune, după cum 
frumosul — frumos. Cine avea gîn- 
dul Ia frumusețile Bistriței, cind a- 
pele toamnei sau primăverii o izgo-

/
neau dincolo de maluri, năpădind 
păminturile, și așa puține ? Același 
„stat major" a hotărit mai întîi ză
găzuirea pîrîului. apoi taluzarea ma
lurilor, transformarea lor într-o ade
vărată... faleză. Care oraș nu și-ar 
dori-o 1

IAR MAI
parte — noi — — -------- ...
oraș : pînă la sfîrșitul. anului Va 
fi dată în 
dire a centralei 
mate („Sunați-ne 
prefix"), noi secții ale celor pa
tru grădinițe de copii' („De mici tre
buie invățați cu viața... de oraș"). 
Altele au devenit, din propuneri ce
tățenești, puncte pe agenda de lucru 
a primăriei : o nouă clădire a școlii 
generale în zona blocurilor, o casă 
a tehnicii pentru tineret (căminul 
cultural cu cele 300 locuri este neîn
căpător). prelungirea conductei de apă 
potabilă și a rețelei de canalizare...".

— Dar., revine primarul la ideea 
sa. frumosul ar înceta să fie frumos 
fără dezvoltare. Sursele acesteia ? 
Aceeași... piatră seacă. Undeva prin 
dealurile din apropiere există un loc 
cam de vreo 5 hectare cu andezit 
deosebit. în culori. Cinci nuanțe de 
verde. Bun și pentru construcție, dar 
mai ales pentru ornamente. Mult 
căutat la export. Deci, o nouă carie
ră de piatră, o nouă sursă de veni
turi. Care ar include comuna în cir
cuitul exportului. Iar mai departe ? 
Apa Bistriței, imblinzita. n-ar putea 
produce energie printr-o mică hidro
centrală .? Fructele de pădure nu
s-ar putea transforma aici în
sucuri, 
erate de viitoarea mică industrie 
viitorului oraș ?

Da, sînt încă multe de făcut 
Prundu Bîrgăului, ca și 
lelalte comune ale tării, 
acasă civilizația nouă.’

DEPARTE ? „Mai de- 
repere ale viitorului

clă-. folosință noua 
telefonice auto- 
la anul prin

Toți marii gînditori. 
de la Socrate — care 
a lansat celebrul dic
ton „Cunoaste-te pe 
tine însusi" — Si oină 
astăzi, au așezat în 
centrul preocupărilor 
lor filozofice. intr-o 
formă sau alta, pro- 
blemelfe fundamentale 
ale formării persona
lității umane.

O trăsătură defini
torie a tineretului 
studios de azi e în
crederea lui nemărgi
nită în valori, in a- 
cele valori care să 
reprezinte pentru stu- 
denti si elevi modele 
si repere in drumul 

■ lung și aspru al de- 
săvîrsirii in profesiu
nea aleasă.

Toate profesiunile 
cer. pe lingă buna 
pregătire științifică și 
profesională. aptitu
dini. dăruire si înalte 
însușiri morale și ce
tățenești. Dar. cre
dem noi. profesiunea 
de dascăl incumbă 
din partea celui care 
s-a dedicat carierei 
didactice responsabi
lități majore, deoa
rece lui i se încre
dințează modelarea de 
conștiințe, crearea de 
colective școlare cu 
un ethos special. For
mația intelectuală a 
viitorului 
presupune 
permanent, 
curiozitate
buie să fie stimulată 
continuu, un contact 
cu școala încă din 
primii ani ai studen
ției.

învătămîntul uni
versitar filologic a 
stat în atentia condu
cerii superioare de 
partid, simțindu-se si 
aici, ca in toate sec
toarele de activitate, 
influentele benefice 
în ceea ce privește 
pregătirea multilate
rală a tineretului stu
dios, cu accentele ne
cesare pe legătura în- 
vătămîntului cu cer
cetarea si producția, 
si — în acest caz — 
cu școala ca unic și 
important laborator 
de formare a viitoru
lui cadru didactic.

Concomitent cu pre
gătirea teoretică, stu
dentul care se pregă
tește pentru meseria 
de profesor e cuprins 
în activitatea de prac
tică pedagogică, latu
ră fundamentală 
însușire 
giei 
predării, 
ani. Facultatea 
limbă și 
română din 
Universității bucureș- 
tene. . regîndind în 
spiritul documentelor 
de partid modul de 
organizare și de des
fășurare a practicii

profesor 
un efort 

activ, o 
care tre-

Fructele de pădure 
putea transforma aici 

în alte deiicatesuri, prelu-
a

în
ce-in toate 

care-și aduc

Laurențiu 
Glieorqhe 
corespondentul

DUȚĂ 
CRIȘAN

„Scinteii

de 
a metodolo- 

și a strategiei 
în ultimii

de 
literatură 

cadrul

pedagogice, a luat o 
serie de măsuri care 
să conducă la o îm
bunătățire substanția
lă a acestei forme 
de activitate.

Mă voi opri spre e- 
xemplificare. ne scurt, 
la practica pedagogică 
organizată Ia Școala 
generală nr. 85. uni
tate școlară de. refe
rință. cum sînt multe 
în sectorul 2 din Ca
pitală. și unde 
condus o grupă 
anul al III-lea
Facultatea de limbă și 
literatură română. De 
la început, conducerea 
școlii si-a manifestat 
întregul interes fată 
de studenți. asigurind 
cu competentă si de
plină înțelegere des
fășurarea corectă și

am 
din 

de la

însemnări 
despre 
practica 

pedagogică

coerentă a practicii 
pedagogice.

Ca o noutate ,în or
ganizarea acestei for
me de ucenicie in for
marea viitorului cadru 
didactic, practica . pe
dagogică a fost orga
nizată pe întreaga ca
tedră. în felul acesta, 
studenții praoticanți 
nu au fost repartizați 
să lucreze numai cu 
un singur profesor de 
specialitate, ci, prin 
rotație, au avut posi
bilitatea să vadă și să 
urmărească modul 
cum se construiește, 
se dirijează si se per
fecționează o lecție de 
către toți membrii 
catedrei de Limba 
română. Prin inter
mediul practicii peda
gogice. studentul prac
ticant a avut posibi
litatea să cunoască cu 
mai multă siguranță 
propriul său drum, 
reala sa atitudine in 
fata scolii, și nu in 
ultimul rând multitu
dinea si importanta 
preocupărilor sale.

Dar pentru a avea 
imaginea globală a 
realității din școala 
românească -de azi, 
studenții au condus, 
sub atenta îndrumare 
a profesorilor de lim
ba română, cercuri de 
creație literară, ’i-au 
orientat pe elevi în 
universul operelor li
terare trecute în lista 
lecturilor suplimenta
re. precum si a altor 
lecturi care să contri
buie la educația este
tică și patriotică a 
elevilor, insistând asu-

pra modulul cum se 
alcătuiesc fisele lite
rare, cum trebuie fă
cut un comentariu li
terar spre a deschide 
noi perspective de a- 
dincime.

De asemenea, stu
denții au participat la 
activitățile pionierești, 
la ședințele de cate
dră. la colocviile me
todice. la intilnirile 
profesorilor diriginți 
cu părinții, la intîl- 
niri cu scriitori care 
au in centrul preocu
părilor lor literatura 
pentru copii si au e- 
laborat un scenariu 
pentru un film didac
tic ce va fi realizat 
în cadrul laboratoru
lui de televiziune șco
lară. care funcționea
ză in acest lăcaș de 
învățămînt. Bineînțe
les că atenția studen
ților s-a concentrat 
asupra pregătirii si 
predării lecțiilor de 
probă care, cu puține 
excepții, au fost bine 
concepute si inteli
gent predate, tinzind 
spre o metodologie a- 
decvată și siguranță 
și rigoare în comuni
care.

Dar tema perfecțio
nării prin contactul cu 
școala nu a avut un 
singur sens, de la 
mentor la studentul 
practicant. Toți mem
brii grupei s-au ma
nifestat ca personali
tăți distincte, făeînd 
propuneri judicioase 
cu privire la desfășu
rarea practicii peda
gogice. Astfel, in ana
liza făcută la sfîrșitul 
perioadei de practică, 
pe lingă. părțile pozi
tive relevate, studen
ții au arătat că fieca
re profesor nu trebuie 
să fie prizonierul unei 
anumite metode, ci să 
se pledeze pentru idei 
armonioase, 
ducă la
unor lecții de 
ținută științifică 
pedagogică.
du-s’e clișeele și mo
notonia etc. S-a reco
mandat. de asemenea, 
re.gindirea unor ma
nuale unde mai exis
tă opere cenușii pe 
marginea cărora, cu 
toată strădania profe
sorului. lecția riu-și 
poate atinge scopurile 
propuse. Ucenicia nu 
se încheie acum, ci va 
continua în semestrele 
următoare, pînă la lec
ția finală care va în
cununa o activitate 
importantă în forma
rea viitorului profe
sor. „Ucenicia" viito
rului profesor, stimu
latoare si creatoare, 
este o activitate des
chisă.

care să 
realizarea 

bună 
si 

evitîn-

in
800 
se 

Sîmbra 
popas

Octav PĂUN

Parcul național Retezat

munte și sped-

național 
hote-

de 
Astfel,

Masivul Retezat, ’ această vastă 
„cetate de piatră și păduri", întins 
pe o suprafață de peste 800 kilome
tri pătrați, într-o zonă de o rară 
frumusețe, constituie un adevărat 
„muzeu viu" de istorie naturală. 
El oferă vizitatorilor o mare va
rietate peisagistică, o adevărată 
grădină botanică naturală, un teren 
fertil de studii și cercetări.

Pentru conservarea și ocrotirea 
adevăratelor comori de pe aceste 
locuri, a rarităților de floră și fau
nă. a fost creat Parcul national Re
tezat, care cuprinde în prezent pes
te 20 000 hectare și se constituie in
tr-un unicat biogeografic al Carpa- 
ților. însăși includerea Parcului 
național Retezat pe lista rețelei 
mondiale a rezervațiilor biosferei, 
patronată de UNESCO, dovedește 
în modul cel mai convingător im
portanța lui deosebită.

Turistul pornit la drum spre 
semețele creste ale Retezatului 
parcurge zone neasemuit de fru
moase de vegetație, de o mare va
rietate. La poalele munților pre
domină pădurile de mesteacăn ; 
urmează cele de fag, apoi pădurile 
de molid „urcînd" pînă la 1 750 
metri, după care cedează locul țepi
lor pitici și pajiștilor alpine. O

altă caracteristică o constituie exis
tența lacurilor, taurilor și cascade
lor la altitudini mari — de la 1 990 
pînă la 2 070 metri. Se află aici 
vestitele lacuri Bucura, Zănoaga, 
Galeșu, Păpușa și Gemenele.

Dar Parcul național Retezat 
. adăpostește și numeroase rarități, 
adevărate monumente ale naturii : 
nucul sălbatic, frăsinetul de origine 
meridională, stejarul sesiliflor. în 
albia lacurilor alpine de odinioară 
crește acum frumoasa orhidee de 
munte, iar pe stîncile greu accesi
bile, renumita floare de colț. Nu 
mai puțin impresionați sînt vizita
torii de fauna deosebit de bogată 
a acestor locuri : capra neagră, 
stăpîna stîncilor și a pășunilor alpi
ne, pisica sălbatică, jderul, rîsul. 
Plină de farmec și pitoresc este și 
lumea păsărilor. Atrag cu deosebire 
atenția cocoșul de 
ile de vultur.

Iată doar citeva 
se constituie într-o
ție de a vizita acest imens parc 
natural, de a-i admira frumusețile 
și comorile-i unice, dar și spre a 
le ocroti pentru generațiile viitoare.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

argumente' câre 
tentantă invita-

Dezvoltarea rețelei comerciale

Unul dintre cele mai importante 
șantiere edilitar-gospodărești din 
municipiul Alba Iulia este în pre
zent cel al viitorului magazin uni
versal „Apulum". Realizarea aces
tui mare și modern edificiu desti
nat activității comerciale se înscrie 
ca un obiectiv reprezentativ al ri
dicării gradului de urbanizare a 
municipiului. De altfel, magazinul 
universal din Alba Iulia nu este 
singurul obiectiv comercial aflat în 
construcție în județul Alba. Numai 
în acest an se vor da în folosință 
diverse alte unități cu o suprafață 
de mai multe mii de metri pă- 
trați. Noile magazine, la par
terul blocurilor de locuințe, sînt si
tuate în cartierele construite în 
Alba Iulia, Cugir, Aiud, Blaj, 
Sebeș, Abrud, precum și în viitorul 
centru urban agroindustrial Teiuș.

Dezvoltarea și înnoirea rețelei 
comerciale reprezintă una dintre 
cele mai de seamă realizări din 
ultimele două decenii. Față de anul 
1965, suprafața comercială a cres
cut de 3,5 ori. Comparativ cu 
același an, vînzările cu amănuntul 
prin comerțul socialist au crescut 
de 6,4 ori. Arterele stradale mo
derne, flancate de magazine, cum 
sint bulevardele „Transilvania" 
„Victoria" din cartierul 
Romanilor" din Alba Iulia, zonele 
centrale din Cugir și „Ansamblul 
Gării" din Blaj sînt imagini sem
nificative ale dezvoltării rețelei 
urbanistice și comerciale.

Consiliul popular județean, cu 
sprijinul Ministerului Comerțului 
Interior, a elaborat un amplu stu-

și
„Platoul

te® w
Unități turistice în județul Satu Mare

vizitează 
județul Satu Mare au 
Ia dispoziție citeva u- 
nități turistice 
mare atracție, 
in localitatea Tășnad, 
pe drumul 
Carei-Marghita, 
iul „Transilvania" dis
pune de camere con
fortabile, restaurant, 
ștrand termal. La rin- 
dul său, hanul „Vraja 
Viilor", situat lingă 
orașul Cărei, pe dru-

mul național Carei- 
Satu Mare, are 50 de 
locuri de cazare în ca
mere confortabile, res
taurant. bar de zi.

Din Satu Mare spre 
Sighetu Marmației, 
la kilometrul 42, lin
gă localitatea Vama, 
in mijlocul Țării Oa
șului. un drum lateral 
asfaltat duce la „Ca
bana Teilor", unitate 
amplasată într-o

moașă pădure. Caba
na are locuri de caza
re în camere și căsu
țe. De asemenea, 
masivul Oaș. la 
metri altitudine, 
află cabana 
Oilor, loc de 
pitoresc și plăcut, cu 
32 locuri de cazare și 
restaurant.

în fotografie : „Ca
bana Teilor" din jude
țul Satu Mare

privind modernizarea bazei 
tehnico-materiale a comerțului lo
cal. Principalele obiective urmărite 
prin această acțiune, aflată in curs 
de desfășurare, ne sînt prezentate 
de tovarășul Artenie Barb, direc
torul Direcției comerciale județe- 

. ne : „Este vorba de o nouă etapă 
a dezvoltării și modernizării rețelei 
comerciale. în primul rînd, se are 
tn vedere realizarea unor magazi
ne mai mari, astfel că, incepind din 
acest an și in cincinalul viitor, se 
vor construi și da în folosință ma
gazinul universal din Alba Iulia și 
7 magazine generale în 
orașe. Primele magazine 
se vor construi incepind 
viitor în 
tă, ne 
ființarea 
țiunea a
Alba Iulia cu magazinele reprezen
tative. în atenția noastră se află și 
îmbunătățirea sistemului de etalară 
a mărfurilor, extinderea autoservi
rii și alegerii libere în unitățile 
de tricotaje și lenjerie, agrementa- 
rea sălilor de vînzare 
zarea unor expoziții 
extinderea comerțului 
realizat o colaborare
cu producătorii de bunuri de con
sum din județ, astfel că ponderea 
acestora la asigurarea fondului de 
marfă este în continuă creștere. în 
mod firesc, dezvoltarea rețelei 
impune și ridicarea calității servi
ciilor comerciale, obiectiv pe care-1 
urmărim cu perseverență".

Ștefan DIN1CĂ 
corespondentul „Scinteii"

celelalte 
generale 
de anul 
Totoda- 
de în-

Aiud și Sebeș, 
preocupăm și
unor unități model. Ac- 
început în municipiul

prin organi- 
permanente, 
stradal. Am 
mai strînsă

Este o realitate recunoscută 
muzicologia noastră se află într-o 
puternică expansiune începută în 
deceniul al șaptelea cind. o dată cu 
Congresul al IX-lea al P.C.R., eluci
dări ideologice au rodit în extinde
rea cercetării pe multiple planuri. 
Se poate spune că încadrarea cro
nologică 1965—1985 corespunde cu o 
treaptă nouă în evoluția scrisului 
despre muzică, deoarece o inventa
riere a întregii producții de carte 
muzicologică ne duce la constatarea 
că aproape tot ceea ce considerăm 
contribuție esențială a fost tipărit in 
aceste două decenii. Dar aceste con
siderații nu-și propun să fie un 
bilanț, ci să delimiteze citeva zone 
de interes rămase în afara cercetării, 
petele albe de pe harta istoriei mu
zicii românești.

Metamorfoze 
dese în însuși __  ...
istoria muzicii românești, prin lăr
girea conceptului de cultură muzica
lă națională, ca Și prin deschiderea 
către o arie temporală foarte vastă, 
mergînd de Ia preistorie _ pînă la 
contemporaneitate. Pe măsură ce 
muzicologia și-a ascuțit mijloacele 
de investigare și capacitatea de pă
trundere, s-a simțit nevoia lărgirii 
cimpului de cercetare în timp într-o 
direcție și în cealaltă. Și astfel, a 
crescut substanțial interesul pentru 
perioadele extreme — antică și me
dievală, pe de o parte, contemporană, 
pe de altă parte — ca obiect de cer
cetare istorică. Părăsirea prejudecă
ții unei istorii ce începe cu I.A. 
Wachmann a favorizat formule su
ple de integrare în fluxul curgerii 
istorice a unor zone puțin sau deloc 
luate în considerare in etapele an
terioare (ca de exemplu muzica în 
cultura daco-romană, muzica .barocă 
din Transilvania 6au moștenirea de 
tradiție bizantină). Bineînțeles, a- 
ceasta impune forjarea unor metode 
de cercetare noi, adecvate vastității 
și diversității materiei ce trebuie 
stăpinită ; metodologiile si punctele 
de vedere împrumutate din științele 
istorice sau din tehnicile de cerce
tare actuale ar putea fi de folos in 
unele cazuri și ele au pătruns, dar 
Încă in mică măsură, 
istoriografiei muzicale.

înțelegerea cursului 
muzicii românești moderne și con
temporane este legată de cunoaște
rea in adîncime și de interpretarea 
nuanțată a epocii imediat premer
gătoare, cea în care 
nească de compoziție s-a constituit 
în accepția ei actuală. De aceea, în
tr-o primă etapă atenția cercetăto
rilor s-a îndreptat îndeosebi spre 
investigarea secolului al XIX-lea, 
care prezenta și avantajul că putea 
fi abordat cu mijloace mai simple - 
de tehnica cercetării, mai puțin spe-

cializate și pe baza unui material 
mai accesibil. . „Lecțiunea" acestei 
perioade a adoptat în majoritatea 

•cazurilor formula monografiei în
chinate unor figuri de înaintași. A- 
cestea au contribuit substanțial la 
desțelenirea documentară, la ordo
narea datelor. Dar, exceptînd sinte
zele de proporții care privesc și se
colul al XIX-lea — însă numai ca 
o secțiune a acelui continuum pe 
care-1 urmăresc într-o istorie globa
lă — nu avem încă acele lucrări 
care să ne dea o imagine corespun
zătoare a liniilor de forță, a ener
giilor creatoare care . au animat a- 
ceastă perioadă atit de fascinantă 
prin complexitatea ei. De asemenea, 
trebuie să recunoaștem că in gene-

coerentă în 
ordonatoare,

spiritul 
ele sint 

. istorică, 
considerațiile 

Este

sistematică și 
unei cercetări 
menite să îmbine relatarea 
gîndirea analitică și 
estetice generalizatoare. Este ceea 
ce fac — la diverse niveluri de a- 
dîncime — cele citeva titluri care se 
încadrează în această categorie foar
te importantă și care ar merita să 
fie mai numeros reprezentată.

Considerabilul efort de acumulare 
depus de-a lungul anilor a dus la 
un moment dat la evaluarea stadiu
lui atins și implicit la elaborarea 
unor sinteze de proporții ample asu
pra întregii dezvoltări a muzicii ro
mânești, ori a unei largi secvențe a 
parcursului ei istoric, ele totalizind 
suma cunoașterii actuale in zona

care se construiește viitorul muzico
logiei noastre. Și tot în perspectiva 
viitorului se pune și problema for
mării unor noi generații de specia
liști în aceste domenii, astăzi doar 
parțial acoperite. O orientare mai 
accentuată pe acest făgaș încă din 
conservatoare, eventual in colabo
rare cu facultățile de istorie pentru 
unele discipline auxiliare, ar putea 
da rezultatele dorite.

In același sens al constituirii unei 
baze documentare se înscrie si dez
voltarea luată de ediția critică de 
texte teoretice ; ajunsă Ia un grad 
de maturitate care îi conferă dorin
ța de a-și clarifica propriul trecut, 
muzicologia actuală se întoarce cu 
respect, dar și cu luciditate către

substanțiale se vă- 
modul de a gîndi

în arsenalul
dezvoltării

școala româ-

Un teren fertil de cercetare
ISTORIA MUZICII ROMÂNEȘTI

ral literatura monografică s-a can
tonat in zone mai confortabile — 
secolul al XIX-lea și inceputul seco
lului XX — și a evitat epocile mai 
dificile. Astfel, nu avem încă — și 
rarele excepții confirmă regula — 
nici o monografie închinată vreunui 
creator transilvănean dinainte de 
secolul al XIX-lea, deși documen
tarea muzicală — dacă nu și cea 
de ordin biografic — este suficien
tă. Ne lipsesc monografiile unor 
muzicieni însemnați din perioada 
interbelică: C. C. Nottara. Marțian 
Negrea, Ion Nonna Otescu, Ionel 
Perlea, Theodor Rogalski, Stan Go- 
lestan, Constantin Brăiloiu, Mihail 
Jora (care și el ar merita o mono
grafie mai aprofundată). Dacă ne 
întoarcem privirea spre anii noștri 
observăm că nu avem decit mult 
prea puține lucrări referitoare la 
creatorii din generația care a activat 
cu precădere după 1944 (M. Andricu, 
Tudor Ciortea etc.) ; de mult preco
nizatele mici monografii asupra 
maeștrilor noștri întirzie încă să se 
arate.

Nu numai personalitățile, ci și ge
nurile muzicii românești au consti
tuit obiect de studiu și astfel opera, 
muzica corală, cîntecul revoluționar, 
concertul instrumental, cvartetul de 
coarde, creația simfonică, creația 
pianistică au fost studiate și anali
zate, integral sau parțial, în volu
me monografice care s-ar putea în
globa în ceea ce se numește „critica 
genurilor". Urmărind o prezentare

dată și constituind popasuri necesa
re și puncte de reper stabile pentru 
întreaga dezvoltare a 
noastre. Dar cea mai 
realizare muzicologică a 
me perioade, cea care 
vire retrospectivă îi va 
racteristică, este inaugurarea, editării 
monumentelor istoriei noastre muzi
cale. Si este aici meritul Editurii 
muzicale, care a imprimat activită
ții sale această orientare, acordîn- 
du-i un loc prioritar, 
ceea ce este valoros, 
pentru istoria muzicii 
trebuie să scape ochiului cercetăto
rului ; valori necunoscute sau uitate 
își așteaptă rîndul pentru a fi readu
se la lumină. Publicarea a început 
sub genericul „Izvoare ale muzicii 
românești", serie ce-și propune tipă
rirea treptată a întregului patrimo
niu muzical național: după volumele 
ce conțin o selecție de muzici din 
secolele XVI—XIX, după un grupaj 
din principalele m
diție bizantină, a fo^t abordat și do
meniul foarte vast al documentelor 
de muzică veche transilvană. O ase
menea inițiativă implică sacrificii de 
orgoliu și neobosită muncă din par
tea cercetătorijor, care investesc un 
mare bagaj de știință și aplicare 
răbdătoare pentru rezultate nu tot
deauna spectaculoase. Pe cît de labo
rioasă, pe atit de esențială, această 
direcție de cercetare se impune cu 
necesitate în atenția specialiștilor, 
pentru că ea constituie temelia pe

disciplinei 
însemna tă 

acestei ulti- 
intr-o pri- 

da nota ca-

Nimic din 
semnificativ 
noastre nu

lanuscrise de tra- 
ost

începuturile ei. Studierea moștenirii 
muzicologice, atit pe latura valorifi
cării figurilor de prim plan, cit si 
a operelor de mai restrânsă circula
ție, se inscrie pe aceste coordonate. 
Un început valabil l-a constituit 
publicarea operelor clasicilor muzi
cologiei noastre — T.T. Burada, Geor
ge Breazul, Constantin Brăiloiu. Cu
legerea în voluine a articolelor de 
critică ale unor reprezentanți de 
seamă ai scrisului muzical — chiar 
dacă nu toate au seducția sclipitoa
relor diatribe ale lui Mihail Jora 
sau a rafinatelor analize semnate de 
Alfred Alessandrescu — sint măr
turii ale unor epoci și a strădaniei 
pasionate a mai multor generații de 
muzicieni pentru a dura o școală 
muzicală națională. în fine, un ca
pitol de mare utilitate încă slab re
prezentat. este acela al instrumen
telor de lucru (bibliografii, cataloa
ge, repertorii), în care mai cu sea
mă tinerii in plin proces de specia
lizare ar putea să aducă o contri
buție cu mult folos pentru ansam
blul domeniului ca și pentru ei în
șiși, căci meseria se învață din a- 
semenea munci disciplinate mai bine 
decît din sinteze prioite.

Un loc aparte îl ocupă studierea 
personalității artistice a lui George 
Enescu. Necesitatea de a cuprinde și 
aprofunda, de a explica în toată 
multilateralitatea ei opera enesciană, 
cu rădăcinile și prelungirile ei a 
fost fermentul care a provocat o 
redimensionare a întregii viziuni a-

supra muzicii românești. Ea a obli
gat la reevaluarea certitudinilor, la 
extinderea sistemului de referințe, 
la plasarea în miezul problematicii 
muzicii europene. Cercetarea enes
ciană a fost „zona fierbinte" a mu
zicologiei noastre ; in contact cu 
opera enesciană, gîndirea teoretică 
românească și-a ascuțit armele ana
litice, și-a format un limbaj adecvat, 
și-a perfecționat aptitudinile de pă
trundere și generalizare. Nu întîm- 
plător exegeza enesciană este capi
tolul cel mai bogat in puncte de ve
dere originale — care la rândul lor 
au dat naștere unor dezvoltări ulte
rioare. în ceea ce privește exegeza 
științifică, numeroase studii de pro
funzime, de detaliu, de sinteză au 
concurat la constituirea unei litera
turi bogate. în privința unei mono
grafii de popularizare însă, care să 
ofere informația de specialitate — 
la nivelul la care se situează astăzi
— intr-o formă accesibilă și plăcută, 
mai avem încă o obligație de îm
plinit.

Integrat în viața muzicală ca fac
tor activ, participant Ia fenomenele 
artistice prezente și la nașterea co
tidiană a artei, istoricul de muzică 
nu poate rămine străin de ceea ce 
il înconjoară. El este tentat, in mod 
firesc, să aplice optica și disciplina 
sa de cercetător al trecutului mate
riei vii și vieții artistice ce se des
fășoară sub ochii săi. în această 
perspectivă, creația muzicală româ
nească contemporană • este prezentă 

, în atenția celor ce își propun să în
scrie actualitatea în istorie. Volume
le retrospective care concentrează 
experiențele vremii ce o trăim — 
certe reușite — detectează linii defi
nitorii, extrăgînd concluzii posibile 
dintr-o materie in plină transforma
re. Rămine însă o realitate faptul că 
prea puțini autori se încumetă să 
atace această temă, nu numai in 
contribuții parțiale, ci în viziunea 
generalizatoare care trebuie să ca
racterizeze o sinteză asupra istoriei 
contemporane a muzicii noastre.

Momentul pe care-1 trăiește astăzi 
muzicologia noastră este cel mal 
rodnic din istoria ei și fără îndo
ială că aspectele insuficient rezolva
te își vor găsi soluționarea. Căci în 
acest 
foarte scurt intr-o viziune istorică
— s-a produs saltul calitativ de la 
o disciplină încă tînără, cu accent 
pe biografic și informația crudă, la 
o disciplină matură, cu personalitate 
și cu vocația sintezei. Numărul vo
lumelor publicate, valoarea lor ști
ințifică, însemnătatea temelor, den
sitatea informației o demonstrează 
din plin.

răstimp de două decenii —

Elena ZOTTOVICEANU
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pmM Muirea sîări de necesitate si a regimului 
militarizat in unitâtile ft Sistemul energetic national

CRONICĂ

Ținînd seama de dificultățile deo
sebite în asigurarea , economiei na
ționale cu energie electrică datorită 
secetei prelungite și a unor grave 
deficiențe în funcționarea centralelor 
electrice pe cărbune, în scopul 
funcționării normale a Sistemului 
energetic național,

în baza prevederilor Constituției 
Republicii Socialiste România,

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1 — Re data prezentului de
cret, in mod excepțional, se instituia 
în unitățile din Sistemul energetic 
național starea de necesitate și sa 
aplică regimul de lucru militarizat.

Art. 2 — Ministerul Energiei Elec
trice răspunde de înfăptuirea în mod 
unitar a Programului de dezvoltare 
a Sistemului, energetic național, de 
funcționare a centralelor electrice la 
parametrii proiectați realizarea pro
ducției de energie electrică planifi
cată, de ridicarea nivelului tehnic al 
exploatării, prevenirea incidentelor 
și avariilor, de creșterea siguranței 
în funcționarea instalațiilor, îmbună
tățirea și realizarea la termen a re
parațiilor, de respectarea cu stricte
țe de către întregul personal a nor
melor de muncă și disciplină, a re
gimului de lucru militarizat.

Art. 3 — Conducerile unităților 
producătoare și furnizoare de ener
gie electrică sînt obligate să ia toate 
măsurile pentru funcționarea optimă 
și în condiții' de deplină siguranță a 
instalațiilor, pentru realizarea sarci
nilor de plan și a programelor spe
ciale privind organizarea exploatării, 

întreținerii și reparării instalațiilor, 
prevenirea și înlăturarea fără întîr- 
ziere a oricăror defecțiuni care ar 
putea pune în pericol integritatea și 
funcționarea normală a sistemului 
energetic, precum și pentru respec
tarea orelor de program și a norme
lor de muncă, desfășurarea în bune 
condiții a întregii activități.

Art, 4 — în conducerea marilor 
unități producătoare de energie elec
trică pe cărbune și a centralelor 
prevăzute în anexa *) la prezentul 
decret se numește și un comandant 
militar.

Comandantul militar participă cu 
drepturi depline la întreaga activi
tate a consiliului oamenilor muncii 
și răspunde, împreună cu acesta, de 
realizarea programelor și a măsuri
lor necesare pentru buna funcționare 
a unității.

în subordinea comandantului mili
tar se constituie un grup de cadre 
militare stabilit de Ministerul Apă
rării Naționale.

Comandantul militar răspunde, 
împreună cu directorul unității, de 
respectarea strictă a iiormelor teh
nice de exploatare și întreținere a 
instalațiilor, a regulilor de ordine și 
disciplină la locurile de muncă in 
scopul asigurării bunei funcționări a 
utilajelor și instalațiilor și pentru 
prevenirea oricăror întreruperi. în 
alimentarea cu energie electrică.

Art. 5 — întregul personal munci
tor din unitățile Sistemului energetic 
național, indiferent de funcția deți
nută, este obligat să respecte cu 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

strictețe regimul de lucru militarizat, 
orele de program' stabilite în unitate, 
dispozițiile privitoare la predarea- 
primirea organizată a schimbului, să 
nu părăsească locul de muncă, să 
urmărească și să aplice cu fermitate 
normele și instrucțiunile referitoare 
la exploatarea si întreținerea insta
lațiilor, să-și îndeplinească cu simț 
de înaltă răspundere îndatoririle de 
serviciu, să manifeste intransigență 
față de orice abatere de la regulile 
stabilite.

Art. 6 — Ministerul Energiei Elec
trice va lua. în termen de 15 zile de 
la data prezentului decret, măsuri 
pentru încadrarea cu* personal per
manent a tuturor funcțiilor necesare 
la unitățile din Sistemul energetic 
national.

Se interzice ocuparea prin detașare 
a funcțiilor din unitățile Sistemului 
energetic national. Personalul acestor 
unităti nu poate fi transferat, detașat 
sau încadrat în unităti din alte sec
toare de activitate fără aprobarea 
ministrului energiei electrice.

Art. 7 — Netespectarea dispoziții
lor prezentului decret cu privire la 
regimul de lucru militarizat atrage, 
potrivit legii, răspunderea discipli
nară. materială, contravențională sau 
penală, după caz.

Art. 8 — Unitățile din toate ramu
rile economiei naționale, consiliile 
populare, instituțiile de stat si în
treaga populație -sînt pbligate să iâ 
măsuri pentru reducerea consumului 
de energie electrică si încadrarea 
strictă în normele de consum stabi
lite.

Pentru neaducerea la îndeplinire a 
măsurilor stabilite în vederea reali
zării Programului energetic si pen
tru lipsuri grave in organizarea, con
ducerea și controlul in sectorul ener
giei electrice, prin decret preziden
țial tovarășul loan Avram se des

Cronica zilei
Tovarășul Ion Dincă, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, a primit joi pe Chen 
Yunlin, vicesecretar al Comitetului 
provinciei Heilongjiang a Partidului 
Comunist Chinez, care, in fruntea li
nei delegații, efectuează o vizită in 
țara noastră.

Au fost discutate aspecte ale co
laborării economice româno-chineze, 
îndeosebi în ceea ce privește coope
rarea în domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare, evidențiindu-se 
posibilitățile existente pentru dezvol
tarea lor în continuare, in spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor bilaterale 
la nivel înalt.

A luat parte Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare.

A fost prezent Liu Chunlin. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Chineze la București.

★
La Complexul expozițional din 

Piața Scînteii a avut Ioc. joi. o con
ferință de presă consacrată celei 
de-a Xl-a ediții a Tîrgului Interna
țional București — T.I.B. '85.

La noua ediție a T.I.B.. care va 
avea loc intre 19 și 27 octombrie, și-au 
anunțat prezența peste 1 200 de firme 
din țara noastră și din 35 de state 
de pe toate continentele, care ex
pun pe o suprafață totală de 85 700 
mp, în pavilioane și pe platforme 
exterioare, o mare diversitate de 
produse.

Cu pavilioane oficiale participă 28 
de țări, și anume : Angola. Austra
lia. Austria. Belgia. Bulgaria. Ca
nada. Cehoslovacia. R.P.D., Coreea

tituie din funcția de viceprim-minis- 
tru al guvernului, iar tovarășul 
Nicolae Bușui din funcția de minis
tru al energiei electrice.

în funcția de ministru al energiei 
electrice a fost numit, prin decret 
prezidențial, tovarășul Ion Licu.

nă. Cuba. Egipt. R.D. Germană. R.F. 
Germania. Grecia. India, Israel. Ita
lia. Iugoslavia. Japonia. Maroc, Nor
vegia. Pakistan. Polonia. Statele Uni
te ale Americii. Turcia. Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Numeroase firme din Argentina, 
Cipru, Elveția, Franța, Liechten
stein, Marea Britanie, Olanda, Spania 
și Suedia întregesc tabloul partici
părilor oficiale de peste hotare. Este 
prezenta, de asemenea, Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

La actuala ediție a T.I.B. oferta 
românească va fi prezentată de 56 
de centrale industriale, aproape 700 
întreprinderi, institute de cercetări 
și proiectări, 300 de unităti ale coo
perației meșteșugărești, a căror pro
ducție este destinată exportului, și 
42 de întreprinderi de comerț ex
terior.

★
La Cluj-Napoca s-au desfășurat 

lucrările simpozionului „Unitatea, 
continuitatea și independenta po
porului român", organizat de Di
recția generală a Arhivelor Statu
lui. Cercetători, cadre didactice, 
arhiviști din întreagă țară au susți
nut comunicări privind probleme 
majore ale istoriei României — 
ideea de unitate și continuitate a 
poporului român, de independență 
și suveranitate națională in concep
ția Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej a fost deschisă ex
poziția „Permanența, continuitatea 
și unitatea poporului român pe me
leaguri strămoșești în documente 
arhivistice". x

(Agerpres)

Tovarășului RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populară 
a Republicii Populare Socialiste Albania

TIRANA
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, In numele Con

siliului de Stat, al poporului român și al meu personal, vă adresez cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate și noi succese în activitatea de mare răs
pundere pe care o îndepliniți; de prosperitate poporului albanez prieten.

Exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
româno-albaneze vor cunoaște o continuă dezvoltare in interesul țărilor șl 
popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
ABIDJAN

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plă
cere de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.

Reafirm convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor întări tot mai mult, în folosul popoarelor român și ivorian.

Vă doresc multă sănătate și fericire, iar poporului dumneavoastră pace 
și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Mult stimate domnule președinte,
M-au bucurat foarte mult felicitările pe care mi le-ați transmis cu pri

lejul împlinirii virstei de 70 de ani. Vă mulțumesc in mod cordial pentru 
atenție și bunele dumneavoastră urări.

îmi amintesc și eu cu plăcere de întilnirea și de convorbirile deschise 
și fructuoase cu dumneavoastră din vara acestui an. îmi voi aduce și în 
viitor contribuția la dezvoltarea și adîncirea în continuare a relațiilor din
tre țările noastre, spre binele cetățenilor acestora.

Cu salutări prietenești
Al dumneavoastră,

FRANZ JOSEF STRAUSS
Prim-ministru al landului Bavaria

’) Anexa se comunică unităților interesate.

t V VIZITA OFICIALĂ OE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI GUVERNULUI
ADUNĂRILE ANUALE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ

(Urmare din pag. I) 
la capacitățile de producție intrate 
în exploatare.

în agricultură. în spiritul orientă
rilor cuprinse în cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
III-lea Congres al consiliilor popu
lare. vor fi. analizate • modul 
în care se' îndeplinesc prevede
rile programelor speciale elaborate 
de partid pentru această’ ramură de 
bază a economiei naționale, căile și 
mijloacele pentru obținerea unor 
sporuri importante ale producției a- 
firicole vegetale si animale, trăgîn- 
du-se toate învățămintele din acti
vitatea acestui ari. precum și pro
blemele legate de livrarea integra
lă a produselor la fondul central al 
statului ; de bună seamă, un accent 
deosebit se va pune pe mobilizarea 
mai activă a comuniștilor, a tutu
ror locuitorilor de la sate în ve
derea pregătirii temeinice a recol
tei anului viitor, dezvoltării produc
ției în toate sectoarele agriculturii.

Organele și organizațiile de partid 
care își desfășoară activitatea în uni
tățile de cercetare științifică, proiec
tare si inginerie tehnologică sînt che
mate să analizeze cu prioritate mo
dul in care acestea militează pentru 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, pentru ridicarea în 
continuare a nivelului tehnic și ca
litativ al producției, pentru realiza
rea de produse cu performante su
perioare. cu consumuri materiale și 
energetice cît mai Scăzute, astfel ca 
ele să fie tot mai competitive pe 
piața externă. Indiferent în ce sec
tor își desfășoară activitatea, obiec
tivul central al preocupării organe
lor și organizațiilor de partid, a co
muniștilor trebuie să-l reprezinte 
creșterea mai substanțială, pe toate 
căile, a eficientei economice în toa
te unitățile, in vederea sporirii mai 
rapide a venitului național — baza 
temeinică si sigură a dezvoltării ge
nerale a patriei, a ridicării bunăstă
rii poporului.

Este cît se poate de evident că 
pentru a-si afirma si mai puternic 
rolul lor politic conducător, pentru 
a conduce și mobiliza colectivele din 
toate unitățile la realizarea planu
rilor de dezvoltare economico-socia- 
lă a tării în noua etapă, este ne
cesar ca înseși organele si organi
zațiile de partid să situeze printre 
preocupările lor principale ridicarea 
la un nivel calitativ superior a mun
cii politico-organizatorice. spre a im
prima stilului si metodelor lor de 
muncă o eficiență sporită. De aceea,

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică, 20 octombrie. Ad

ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează o nouă tra
gere LOTO 2 (singura din 
această lună), deci încă un pri
lej pentru cei ce îndrăgesc acest 
sistem de joc de a putea ob
ține autoturisme ..DACIA 1 300“, 
precum și importante sume de 
bani. Biletul de participare (10 
lei varianta) poate fi comple
tat cu o variantă achitată sută 
la sută sau cu patru variante 
achitate în cotă de 25 la sută. 
Indiferent insă de cota jucată, 
fiecare bilet are drept de cîști- 
guri la toate cele trei extra
geri, a cîte 4 numere, care insu- 
mează 12 numere din 75, 

dările de seamă trebuie astfel întoc
mite incit să oglindească sintetic ac
tivitatea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, să scoată in 
evidentă experiența pozitivă a aces
tora. să examineze cu exigență și 
răspundere comunistă rămînerile in 
urmă, neajunsurile, dificultățile, re
zervele insuficient folosite. Numai 
poziția fermă, critică si autocritică, 
hotărîrea de a trece la măsuri con
crete pentru lichidarea lipsurilor 
constituie garanția că neajunsurile 
voi- fi înlăturate, că în primul an 
al cincinalului viitor se vor asigu
ra mai buna conducere și organiza
rea temeinică a întregii activități. 

• Prin structura sa organizatorică, 
prin normele și principiile care stau 
la baza activității sale, prin țelu
rile umaniste ale politicii sale, parti
dul nostru este o organizație poli
tică cu un profund caracter demo
cratic. Este deci logic si necesar că 
dările de seamă și dezbaterile să 
abordeze cu exigentă modul în care 
au fost aplicate principiile muncii și 
conducerii colective si ale răspun
derii personale. în care se acționea
ză pentru adîncirea și dezvoltarea 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare. în care organele și organiza
țiile de partid îndrumă și sprijină 
consiliile oamenilor muncii, organi
zațiile de masă si obștești, in ce 
.măsură își îndeplinesc sarcinile în
credințate comuniștii ce isi desfă
șoară activitatea în- organismele de 
conducere colectivă din unită
țile economico-sociale si In or
ganizațiile obștești. combătîn- 
du-se orice tendință de formalism 
si superficialitate ce se mai manifes
tă in acest domeniu. In acest con
text. dările de seamă si dezbateri
le vor trebui să acorde o atenție 
deosebită analizării modului în care 
se respectă indicațiile conducerii 
partidului de a se încredința fiecărui 
comunist sarcini concrete si obliga
ția s'tatutară a acestuia de a ra
porta periodic in fața organelor și 
organizațiilor de partid despre mo
dul cum le-a îndeplinit, precum și 
examinării conținutului si eficienței 
discuțiilor individuale cu membri de 
partid.

Concepută de partid ca o puterni
că pîrghie de conștientizare -și mo
bilizare a oamenilor muncii la în
făptuirea sarcinilor construcției so
cialiste in fiecare unitate economi
că, în fiecare sector al vieții sociale, 
activitatea politico-educativă repre
zintă o componentă de bază în preo
cupările organelor și organizațiilor 
de partid. în ultimă instanță, de ni

Informații sportive
HANDBAL. La Sofia s-a disputat 

meciul amical de handbal dintre re
prezentativele Bulgariei și României. 
Superiori la toate capitolele, hand- 
baliștii români au obținut o' victorie 
detașată, cu scorul de 29—18 (17—6).

FOTBAL 0 Azi pe stadionul „Giu- 
lești“ din Capitală se va juca meciul 
dintre Rapid, București și Universi
tatea Craiova, din etapa a 10-a a 
campionatului diviziei A. Celelalte 
meciuri ale etapei se vor desfășura 
simbătă și duminică, după următo
rul program: simbătă : F.C.M. Bra
șov — Petrolul: Politehnica Timișoa
ra — Dinamo ; Steaua — Chimia ; du
minică : F.C. Ageș — F.C. Olt; F.C. 
Bihor — Universitatea Cluj-Napoca; 
A.S.A. — Victoria; Sportul studențesc 
— Gloria ; Corfinul — S.C. Bacău. 
Ora de începere a tuturor meciurilor 
etapei este 15,00 0 După desfășura
rea meciurilor programate miercuri, 
în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal — zona europea

velul de conștiință al oamenilor 
muncii, de pregătirea lor politică șl 
profesională depind folosirea mereu 
mai eficientă a tehnicii moderne și 
a resurselor materiale, gospodărirea 
cu maximă responsabilitate a părții 
din avuția. națională încredințată 
fiecărui colectiv spre administrare si 
dezvoltare, intr-un cuvînt afirmarea 
prin rezultate superioare in produc
ție a exigențelor noului mecanism 
economico-financiar. ale autocondu- 
cerii și autogestiunii . muncitorești. 
,Iată de ce devine necesar ca în toate 
adunările anuale de dări de seamă 
să se examineze cu deosebită răs
pundere modul în care s-a acționat 
pentru ridicarea la un nivel calita
tiv superior a întregii activități 
ideologică și politico-educative, de 
formare și educare a oamenilor 
muncii, să se stabilească măsuri și 
acțiuni prin care fiecare unitate să 
devină o puternică citadelă a con
științei revoluționare.- Aceasta cu 
atît mai mult cu cît. pe alocuri, 
munca politică pentru formarea si 
dezvoltarea conștiinței socialiste îna
intate a oamenilor muncii nu se des
fășoară întotdeauna la nivelul exi
gentelor actuale, nu asigură legătura 
strinsă cu realitatea concretă, cu 
sarcinile și problemele care preocu
pă colectivele de muncă din fiecare 
'unitate.

Eveniment important în viata or
ganizațiilor de partid, adunările 
anuale de dări de seamă trebuie să 
aibă pretutindeni un profund carac
ter de lucru, să se desfășoare in
tr-un climat de înaltă exigență co
munistă. De bună seamă, reușita 
acestor adunări depinde. înainte de 
toate, de profunzimea analizei pe 
care o fac și, deopotrivă, de consis
tența măsurilor pe care le stabilesc 
pentru completarea hotăririlor adop
tate la adunările de dări de seamă 
și alegeri din 1984. Măsurile adop
tate trebuie să determine creșterea 
rolului organelor și organizațiilor de 
partid in conducerea întregii activi
tăți economice si sociale, dezvolta
rea capacității lor de mobilizare și 
unire a eforturilor comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii pentru în
cheierea cu rezultate cît mai bune a 
planului pe acest an și pregătirea 
condițiilor pentru realizarea sarci
nilor planului pe anul 1986. pentru 
înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale a tării 
stabilite de istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

nă, alte două echipe și-au asigurat 
calificarea pentru turneul final .de 
anul viitor; Anglia, care a invins cu 
5—0, la Londra, pe Turcia, și Portu
galia. autoarea unei surprinzătoare 
victorii în deplasare. în fața R.F. 
Germania, la Stuttgart, cu 1—0. în 
meciul de baraj de la Bruxelles Bel
gia a întrecut cu 1—0 pe Olanda, re
turul urmind să se. dispute la 20 no
iembrie, Victorii importante au obți
nut. în grupa a 6-a, Danemarca — 
învingătoare la scor, 5—1, in meciul 
cu Norvegia, disputat la Oslo. și 
U.R.S.S., care a ciștigat cu 2—0 par
tida cu Irlanda.

ȘAH. Cea de-a 17-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Ana
toli Karpov Și Gări Kasparov s-a în
cheiat remiză după 29 de mutări. 
Scorul a devenit 9—8 in favoarea 
lui Kasparov. în partida a 18-a, pro
gramată sîmbătâ, 19 octombrie, 
Karpov va avea piesele albe.

20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea In economie
20.35 Cadran mondial (color).

a România șl problemele lumii 
contemporane

20,55 Ansambluri artistice (color) 
Corul „Preludiu" al U.T.C., dirijor 
Voieu Enăcheseu.

21.10 Serial științific (color) 
„Planeta vie" 
Episodul 15.

21.35 Memoria documentelor (color) 
Milenare mărturii ale dragostei de 
glie (II)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 octombrie, ora 20—-21 oc
tombrie, ora 20. In țară : vremea va fi 
în...general, .rece, cexulL^S.chimbâtor.
Inriorări mai accentuate se vor produce 
In ndrdul și estul târli, unde local va 
ploua. In rest, ploi cu totul izolate. In 
zona de munte și izolat în zonele de 
deal, precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări pînă la tare in 
estul tării și in zona de murite. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și 7 grade, izolat mai coborîte 
în centrul țării, iar cele maxime între 
6 și 16 grade. Dimineața se va pro
duce. pe alocuri, brumă, iar în vestul 
și centrul tării se va semnala, frecvent, 
ceață și izolat va burnița, in București: 
vreme în general rece, cu cerul schim
bător, favorabil ploii slabe. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 3 și 6 grade. iar 
maximele între îl și 14 grade. Dimi
neața, condiții de producere a cețil 
slabe.

PITEȘTI : O nouă piață 
agroalimentară

în cartierul) Găvana din munici
piul Pitești s-a dat in folosință o 
piață nouă. în care s-au amenajat 
spații corespunzătoare pentru vin- 
zarea produselor agricole. Piața a 
fost construită intr-un timp record 
de către muncitori si constructori 
de pe platforma industrială de nord 
a orașului, in apropierea căreia lo
cuiesc. în prezent, cetățenii din 
toate, marile cartiere ale Pitestiu- 
lui au la dispoziție piețe moderni
zate si bine aprovizionate cu legu
me si fructe. (Gh. Cîrstea).

INVITAȚIE
ÎN STAȚIUNEA PREDEAL

Situată Ia cumpăna rîurilor Pra
hova și Timiș, la peste 1 000 de 
metri altitudine, străjuită de înăl
țimile Bucegilor, Pietrei Mari, Pos
tăvarului și Clăbucetului, intr-un 
peisaj montan de rară frumusețe, 
stațiunea Predeal se constituie in
tr-un mare punct de atracție pen
tru toți cei care doresc să-și pe
treacă o vacanță reconfortantă, ca 
și pentru amatorii sporturilor de 
iarnă.

Cunoscutele hoteluri „Cioplea", 
„Orizont", „Rozmarin", „Căprioa
ra" și altele, cabanele și vilele mo
dernizate ale Predealului asigură 
condiții dintre cele mai bune de 
cazare și masă. Bioclimatul tonic, 
aerul curat și puternic ozonat re
prezintă factori naturali de cură 
cu mare eficiență in tratarea- de 
afecțiuni endocrine, nevroză aste

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
joi a sosit la București. într-o vi
zită oficială de prietenie în 'țara 
noastră, tovarășul Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Oaspetele este însoțit de Ladis
lav Gerle. vicepreședinte al guver
nului federal, președintele părții ce
hoslovace in Comisia mixtă guver
namentală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică. Eduard Saul, ministrul in
dustriei metalurgice si construcțiilor 
de mașini grele. Jindrich Rehorek, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de membri ai conduce

începerea convorbirilor oficiale
Joi au început. In Capitală, con

vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis
tru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și Lubomir Strou
gal, președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Cei doi prim-miniștri au eviden
țiat cu satisfacție că relațiile tradi
ționale de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă se dezvoltă con
tinuu, in spiritul înțelegerilor și ho
tăririlor adoptate în cadrul intilni- 
rilor la nivel înalt.

Tovarășul Constantin Dăscălescu și 
tovarășul Lubomir Strougal au sub
liniat importanța deosebită a 
întilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Gustav Husak. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, de la Bucu- 
rșști și Praga, pentru dezvoltarea 
multilaterală și aprofundarea colabo
rării dintre ambele partide comu

nică, stări de surmenaj și altele.
La dispoziția oaspeților stațiunii 

Predeal se află numeroase posibi
lități de agrement, mijloace da 
transport pe cablu (telecabină și 
telescaune), piscină acoperită la 
hotelul „Orizont", programe atrac
tive de excursii montane în zone 
de un pitoresc aparte. De aseme
nea, gazdele au pregătit pentru a- 
ceastă lună și alte surprize plăcuta 
ce vor completa și diversifica posi
bilitățile de agrement : Zilele mo
dei turistice montane, Zilele fil
mului de comedie, Serbările Pre
dealului și altele.

Biletele pentru un sejur In a- 
ceastă perioadă se,pot procura de 
la toate oficiile județene de tu
rism din țară, precum și de la a- 
gențiila I.T.H.R. București.

R. S. CEHOSLOVACE, LUBOMIR STROUGAL
rii altor ministere, consilieri si .ex
pert!.

Pe aeroportul Otopeni. unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, premierul cehoslovac a 
fost salutat de Constantin Dăscă- 
lescu. prim-ministru al guvernului. 
Nicolae Constantin, viceprim-minis
tru. președintele părții române in 
Comisia mixtă, de alti membri ai gu
vernului.

Au fost prezenți Cornel Pînzaru, 
ambasadorul României la Praga. Jan 
Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Cehoslovace 
si Republicii Socialiste România.

niste și state socialiste, dintre po
poarele celor două țări. S-a exprimat 
dorința reciprocă de a adinei în 
continuare această colaborare in in
teresul construcției socialismului în 
cele două țări, al cauzei generale a 
socialismului, colaborării și păcii în 
lume.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc asupra evoluției con
strucției socialiste din cele două țări, 
cît și asupra preocupărilor celor 
două partide în soluționarea princi
palelor probleme ale dezvoltării eco
nomice și sociale din etapa actuală.

In centrul convorbirilor se situează 
analiza modului de realizare a hotă
ririlor și înțelegerilor convenite la 
nivel înalt privind dezvoltarea rela
țiilor româno-cehoslovace. exami
narea posibilităților concrete de lăr
gire și diversificare a cooperării șl 
specializării in producție — cu deo
sebire în construcția de mașini, elec
tronică, electrotehnică, metalurgie și 
chimie, asigurarea bazei energetice si 
de materii prime — intensificarea co
laborării economice in domenii de 
interes reciproc, lărgirea schimburi
lor comerciale dintre cele două țări. 
De ambele părți s-a apreciat că ni

velul atins In dezvoltarea economică 
a celor două țări, potențialul lor teh
nic în. continuu progres, oferă posi
bilități largi pentru o dezvoltare mal 
accentuată a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice. pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
conlucrării bilaterale în viitorul cin
cinal. S-a relevat importanta inten
sificării și aprofundării cooperării și 
specializării în producție, in domenii 
de interes. comun, a stabilirii unei 
cooperări pe termen lung care să 
confere stabilitate, dinamism și efi
ciență sporită conlucrării româno- 
cehoslovace în domeniul relațiilor 
economice.

în cadrul dialogului de lucru au 
fost evidențiate, de asemenea, pro
gresele înregistrate în extinderea 
colaborării în alte sfere de activitate.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, cei doi prim- 
miniștri au efectuat un schimb de 
vederi asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

La convorbiri participă Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
In Comisia mixtă, miniștri, alte per
soane oficiale.

Din partea cehoslovacă iau parte 
Ladislav Gerle. vicepreședinte al gu
vernului. federal, președintele părții 
cehoslovace în Comisia mixtă, mi
niștri. alte persoane oficiale.

Participă, de asemenea, ambasa
dorul României la Praga și ambasa
dorul Cehoslovaciei la București.

it
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. a oferit, ioi, 
un dineu oficial in onoarea pre
ședintelui Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Lubomir 
Strougal,

Au luat narte nrim viceprim-mi- 
nistri ai guvernului, alte persoane 
oficiale române si cehoslovace.

Cei doi nrim-ministri au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

cinema
e Promisiuni : SCALA (11 03 72) — 9: 
11,15 ; 13.30 : 15.45 : 18 : 20,15. EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11 : 13: 15.15: 17.30;
19,45. GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15;
13,30: 15,45: 18: 20.
© Aripi de zăpadă : GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19. FLO
RE ASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13 : 15,30; 
17,45: 20.
O Acolo unde visează furnicile verzi 
(„Săptămîna filmului din R.F. Germa
nia") : STUDIO (59 53 15) — 10; 12: 14; 
16: 18: 20.
0 Toamna bobocilor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 : 13: 15 ; 17: 19,30. la 

grădină — 18.30. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15 ; 13,15: 15,30: 18: 20.15.
0 Masca de argint : MIORIȚA
(14 27 14) — 9. 11 ; 13; 15; 17: 19.
© Sosesc păsăriVe călătoare i PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17; 19.
0 Un comisar acuză: DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17: 19. GRADINA 23 
AUGUST (11 13 49) -- 18.30.
© Rocco și frații săi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 1.1.15: 13,30: 15.45: 18; 
20,15, la grădină — 19.
0 Iarna bobocilor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11: 13.15: 15,30: 17.45; 20.
0 Steaua dimineții: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19.
O O dragoste ciudată : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19.
O Sonată pe malul Iacului : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15: 19,30. 
e Toți au talent : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17: 19;

0 Clinele sălbatic Dingo — 9: 11: 13; 
17; 19, Ian Bibian — 15: DOINA 
(16 35 38).
© S-a pierdut un elefant : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13,15; 15.30: 
17,45: 20.
0 Legenda dragostei: DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 15.30: 18.30.
0 Superpoiițistui : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45 : 18: 20,15. FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11: 13: 15: 17.15;
19,30.
0 Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45.
0 Piedone In Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11: 13,15: 15,15: 17,30;
19,45.
0 Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.15.
0 Rocky II : FAVORIT (45 31 70) —
11; 13; 15; 17,15; 19,30.

0 Hangar 18 : VICTORIA (16 28 7fc)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20, FEREN
TARI (80 49 85) — 11 ; 13: 15: 19. GRA
DINA MODERN (11 03 72) — 18.
0 Clinele electronic : BUZEȘT1
(50 43 58) — 10: 12: 15; 17; 19.
0 Cursa infernală : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19. PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19. FLACĂRA 
(20 33 40) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
0 Bunul meu vecin Sam : LIRA 
(317171) 15.30: 18.30, la grădină -
18,30. ARTA (213186) — 9: 12: 15: 18. 
la grădină — 19.
0 Cei șapte fantastici : GIULEȘT1 
(17 55 46) — .9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20. 
AURORA (35 04 66) — 9: 11,15 : 13,30: 
1'5,45 : .18: 20. la grădină 18,30.
0 Furtuna : POPULAR (35 15 17) —
15; 17: 19.
0 Undeva, cîndva: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.

0 Călărețul electric; VOLGA (79 71 26) 
— 9: 11: 13: 15; 17: 19. COSMOS
(27 54 95) — 8,45; 11: 13; 15,15; 17,30;
19.30.

0 Toată lumea este a mea : GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 18,30,
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) —
18.30.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30 : (sala Atelier) : Harap 
Alb — 19 ; (la clubul „Semănătoa
rea") : Comedie de modă veche — 
14,30 

© Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele a- 
firmării artistice". Mirela Tomescu — 
Dana Șandru — pian — 17,30 : (Ate
neul Român) : „Săptămîna culturală 
a R.F. Germania in R.S. România" 
Concert simfonic. Dirijor : Kurt Re- 
del. Solist : Andreas Rothkopf — 19 
® Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 7p 46): 
Noțiunea de fericire — 19 : (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Intr-un pare 
pe o bancă — 19
O Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-lea — 18
® Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Cum vă place — 18 : 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19

0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut dc-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,: (la clubul 
I.C.T.B.) : Hotel „Zodia gemeni
lor" — 19
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy.- 15 56 78) : Corina — 19 ; 
(sala Victoria. 50 53 65) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 19
0 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoa
re — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15 : Albă ca Zăpada 
și cci 7 pitici — 18
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță caută un cintec — 15 :.(sala din 
Plata Cosmonautilor) : Dana și Leul 
— 10 ; Tigrișorul Petre — 15
0 Circul București (10 41 95) : Tom fi 
Jerry Ia circ — 19



25 de ani de la adoptarea Declarației 
O.N.U. privind acordarea independenței 

țarilor si popoarelor coloniale
Ședință festivă a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Nicolae Chilie transmite 
In plenara Adunării Generale a avut loc o ședință festivă consacrată 
împlinirii a 25 de ani de la adoptarea Declarației O.N.U. privind acorda
rea independenței țărilor și popoarelor coloniale.

Marcarea acestui eveniment a 
fost decisă de Adunarea Generală, 
întrucât Declarația este considerată 
unul dintre cele mai importante 
documente adoptate de O.N.U. in 
cele patru decenii de activitate și 
care, a statuat fără echivoc dreptul 
inalienabil al popoarelor la auto
determinare, la libertate și indepen
dență, a încurajat și stimulat lupta 
dreaptă de eliberare națională a 
popoarelor, ducând la destrămarea 
colonialismului și la apariția, pe 
harta politică a lumii, a zeci și zeci 
de noi state independente, devenite 
membre cu drepturi depline ale Na
țiunilor Unite. Este semnificativ ast
fel faptul că în cei 25 de ani ce au 
trecut din 1960 59 de teritorii colo
niale, cu peste 80 milioane locuitori, 
și-au dobindit independența și au 
aderat la Națiunile Unite ca membri 
suverani, prin aceasta, organizația 
devenind aproape universală.

în cuvîntul inaugural, președinte
le actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale. Jaime de Pinies. a relevat 
că procesul de decolonizare a 
schimbat radical tabloul vieții in
ternaționale. ducînd la proclamarea 
a numeroase state independente, 
ceea ce a făcut ca numărul mem
brilor O.N.U. să crească de peste 
trei ori. ajungînd. în prezent, la 159. 
El a evidențiat rolul major al O.N.U. 
în sprijinirea idealurilor de liber
tate și independentă ale popoarelor, 
arătînd că principiile autodetermină
rii și egalității depline în drepturi, 
alături de celelalte principii înscri
se în Carta Națiunilor Unite, au con
stituit un suport important în lupta 
popoarelor împotriva oprimării co
loniale. pentru neatârnare, pentru o 
dezvoltare de sine stătătoare, pen
tru o viată liberă și demnă.

Menționînd că. în prezent, după 
statisticile O.N.U.. mai există circa 
trei milioane de oameni aflați sub 
dominația colonială, vorbitorul a re
liefat necesitatea lichidării depline

și definitive a colonialismului și, ca 
un prim pas în această direcție, a 
transpunerii in viață a planului 
O.N.U. privind accesul la indepen
dentă al poporului namibian.

în alocuțiunea sa. secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a apreciat că. prin adopta
rea, în urmă cu 25 de ani. a De
clarației privind acordarea indepen
dentei țărilor si popoarelor colonia
le. Adunarea Generală a O.N.U. ..a 
sprijinit accelerarea marșului istoric 
către libertate promis de Carta Na
țiunilor Unite".

El a subliniat că prin rezoluțiile a- 
doptate și prin acțiunile întreprinse 
in domeniul decolonizării, O.N.U. 
și-a dovedit „capacitatea de a pro
mova și apăra interesele popoarelor 
oprimate". Secretarul general al 
O.N.U. a arătat că. din păcate, ac
țiunile Națiunilor Unite pe linia în
cheierii procesului de decolonizare 
cunosc o stagnare în problema Na
mibiei și a adresat comunității inter
naționale apelul de a-și intensifica 
eforturile pentru o reglementare paș
nică, aptă să asigure accesul neîntâr
ziat la independentă al poporului na- 
mibian. El a menționat că există 
încă multe popoare care așteaptă 
materializarea idealurilor lor de li
bertate și independentă și 'că, în 
ciuda dificultăților existente, este 
necesar să se acționeze cu perseve
rență pentru sprijinirea eforturilor 
lor de emancipare politică și econo
mică, pentru asigurarea dezvoltării 
lor de sine stătătoare. Secretarul ge
neral al O.N.U. a accentuat că, după 
obținerea independenței de către ti
nerele state. O.N.U. și comunitatea 
internațională au datoria „de a face 
totul pentru a sprijini aceste popoare 
în eforturile lor pentru asigurarea 
unei evoluții susținute și stabile pe 
calea progresului economic și social. 
Acesta este un obiectiv față de care 
sistemul Națiunilor Unite trebuie să 
rămînă angajat permanent".

R. S. A.

Demonstrații împotriva politicii de segregație rasială
Cereri pentru revocarea condamnării la moarte a militantului 

antiapartheicl Malesela Benjamin Moioise
PRETORIA 17 (Agerpres) — Cioc

niri violente soldate cu morți și ră
niți s-au produs din nou în noaptea 
trecută între participanți la demon
strații antiapartheid și forțele poli
țienești rasiste care încearcă să re
prime cu brutalitate lupta popu
lației . de. culoare. La Capetown și 
Port Elizabeth s-au înregistrat cioc
niri între forțele de intervenție și 
manifestări ți. Șase persoane de cu
loare au fost ucisă cu focuri de 
armă de forțele polițienești și mai 
multe au fost rănite.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, și președin
tele celei de-a ,40-a sesiuni a Adu
nării. Generale a O.N.U.. Jaime, de 
Pinies. au cerut regimului sud-afri- 
can să revoce condamnarea la moar
te a luptătorului antiapartheid de cu
loare Malesela Benjamin Moioise. în 
două declarații separate. Javier. Pe
rez de Cuellar și Jaime de Pinies 
consideră că execuția, prevăzută 
pentru vineri dimineața, va agrava 
și mai mult situația din R.S.A.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 17 ’ (Agerpres). — Guver

nul libanez de uniune națională s-a 
întrunit joi la Beirut în prima sa 
ședință de după 22 august, pentru 
discutarea unor probleme legate de 
acordul de principiu realizat între 
principalele trei miliții — creștină, 
șiită și druză — privind încetarea 
tuturor ciocnirilor și de evoluția si
tuației în orașul Tripoli din nordul 
țării.

AMMAN 17 (Agerpres). — într-o 
declarație difuzată la Amman și ci
tată de agenția WAFA, Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei își ex

primă regretul față de decizia mi
nistrului britanic al afacerilor exter
ne, Geoffrey Howe, de a anula în
trevederea sa cu o delegație comună 
iordaniano-palestiniană ce urma să 
aibă loc luni la Londra. Declarația 
subliniază că formula britanică a 
comunicatului ce urma să fie difuzat 
după această întrevedere nu era con
formă cu declarațiile făcute anterior 
de primul ministru Margaret That
cher, la Akaba, în Iordania. De ase
menea, proiectul britanic de decla
rație nu era în acord cu prevederile 
acordului iordaniano-palestinian.

România militează pentru creșterea 
rolului UNESCO în apărarea păcii 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
la Conferința de Ia Sofia „

SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia 
au continuat lucrările Conferinței 
generale a UNESCO. Se dezbat 
programul organizației pentru anii 
1986—1987, alte probleme majore ale 
dezvoltării relațiilor internaționale 
în domeniile educației, științei, cul
turii și comunicării.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor generale din plenul conferinței, 
reprezentantul României a înfățișat 
poziția tării noastre, concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu privire la pro
blemele internaționale actuale, mă
surile care se impun pentru oprirea 
cursei înarmărilor. în primul rind 
nucleare, trecerea la dezarmare și 
întărirea păcii și securității în lume, 
cu privire la roiul ce revine, în acest 
scop, oamenilor de știință și cultură, 
educației și mijloacelor de informare 
în masă, organizațiilor internaționale 
din sistemul O.N.U., respectiv 
UNESCO. Vorbitorul a arătat că 
România se pronunță pentru spo
rirea contribuției UNESCO, a edu
cației, științei, culturii și mijloacelor 
de informare la mobilizarea opiniei 
publice mondiale pentru prevenirea 
unui război nuclear, pentru organi
zarea unui forum al oamenilor de 
știință pentru pace. Acțiunile între
prinse pe plan național și interna
țional de către Comitetul național 
român „Oamenii de știință si pacea", 
sub conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, con
stituie un exemplu in acest sens.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea ca UNESCO să acorde aten
ție prioritară înlăturării decala
jelor dintre statele dezvoltate și cele

în curs de dezvoltare, accesului li
ber al tuturor statelor la cuceririle 
științei și tehnologiei, acordîndu-se 
prioritate unor probleme majore cu 
care se confruntă omenirea. îndeo
sebi în domeniile asigurării cu noi 
surse de energie și materii prime, 
electronicii și informaticii, geologiei 
și hidrologiei. S-a relevat că 
UNESCO trebuie să stimuleze schim
burile culturale și științifice dintre 
state, să contribuie la înlăturarea 
oricăror bariere din calea unei largi 
propagări ă valorilor culturale au
tentice ale tuturor popoarelor.

Pe baza experienței Anului Inter
național al Tineretului, marcat in 
1985 la inițiativa României, s-a sub
liniat însemnătatea continuării pre
ocupărilor UNESCO. în contextul 
eforturilor depuse în cadrul siste
mului O.N.U., pentru examinarea și 
soluționarea problemelor privind tâ
năra generație sub deviza „Partici
pare, Dezvoltare, Pace". Vorbitorul 
a arătat apoi că este necesar ca 
UNESCO, ținînd seama de schim
bările petrecute în lume, isă acțio
neze pentru perfecționarea' propriei 
activități. în același timp, este ne
cesar să fie reduse continuu cheltu
ielile administrative, să se evite 
orice măsură privind creșterea con
tribuției financiare a statelor mem
bre, fondurile organizației trebuind 
să fie folosite în mod economicos și 
eficient. A fost reafirmat interesul 
României de a participa la activita
tea UNESCO și a beneficia de 
programele organizației în domeni
ile tehnico-științific. culturii si in
formației, în interesul dezvoltării 
colaborării internaționale, al cauzei 
păcii.

Extinderea cooperării 
româno-congoleze

BRAZZAVILLE 17 (Agerpres). — 
La Brazzaville s-au încheiat lucră
rile celei de-a Xl-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
congoleze de cooperare economică 
și tehnică. Cu acest prilej a fost 
semnat un protocol in care se pre
văd acțiuni concrete pentru extin
derea și diversificarea în continuare 
a cooperării reciproc avantajoase, 
în domeniile agriculturii, pescuitu
lui,. industriei textile și petroliere, 
minelor și energiei și in alte sec
toare de interes comun.

FORUMUL CULTURAL
al statelor participante 

la Conferința 
general-europeană

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La 
Budapesta au continuat ioi lucrările 
Forumului cultural al statelor parti
cipante la Conferința de la Helsinki 
pentru securitate si cooperare în Eu
ropa. în cadrul dezbaterilor generale, 
vorbitorii — anunță agenția M.T.I. — 
au expus pozițiile țărilor lor in pro
blemele privind creația. circulația 
valorilor culturale și colaborarea în 
diferite sfere ale culturii. S-a relie
fat. de asemenea, interesul țărilor 
participante fată de continuarea pro
cesului de destindere și cooperare 
inaugurat de conferința de la Hel- 
sinki.

Demisia guvernului italian
ROMA 17 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Bettino Craxi, a 
prezentat oficial, joi după-amiază, 
demisia guvernului său președin
telui Republicii. Francesco Cossiga. 
care a acceptat demisia, cerindu-i. să 
rămînă în funcție pînă la formarea 
unui nou cabinet.

GENȚULE DE PRESA
pe scurt

CONSILIUL DE STAT AL R.P. 
POLONE a hotărît convocarea pri
mei sesiuni a Seimului noii le
gislaturi la 6 noiembrie 1985. Luind 
cunoștință de rezultatele alegerilor 
generale din 13 octombrie 1985, Con
siliul de Stat a hotărît ca decanul 
de vîrstă al deputaților Seimului, 
Bogdan Suhodolski, să fie numit 
In funcția de mareșal al Seimului.

PREȘEDINTELE ALES AL ZAN- 
ZIBARULUI, Idris Abdul Wakil, 
ieșit învingător în alegerile desfă
șurate sîmbăta trecută, a depus 
joi dimineață jurământul în noua 
sa funcție. La ceremonia depune
rii jurămîntului au fost prezenți 
președintele Julius Nyerere și 
conducători tanzanieni.

alți

DIN ȚĂRILE SOCIAL ISTE

U.R.S.S.
Știința „lucrează" pentru producție

După cum informea
ză. agenția T.A.S.S., 
in actualul cincinal in 
U.R.S.S. producția., de 
roboți industriali s-a 
triplat. Aceste reali
zări sint o bază de 
pornire pentru înfăp
tuirea noilor sarcini 
trasate de partid pri
vind accelerarea pro
gresului tehnico-știin
țific. Eforturile sint 
acum îndreptate spre 
aplicarea în producție 
a unui număr sporit 
de asemenea agregate 
automate, cît și spre 
ridicarea fiabilității, 
vitezei de acțiune și 
funcționalității lor. A- 
cestui scop îi serveș
te și crearea la Le
ningrad a unui poli

gon unde vor fi ex
perimentate toate pro
totipurile de roboți și 
care este utilat cu 
instalații ce creează 
condiții de exploatare 
identice celor din pro
ducție.

Recent, specialiștii 
din Leningrad au con
struit un nou robot, 
care acționează cu o 
precizie deosebită. A- 
ceasta permite robotu
lui să execute lucrări 
de montaj de înaltă 
complexitate, inclusiv 
realizarea de micro- 
circuite electronice.

O importantă reali
zare o constituie crio- 
generatorul realizat la 
Institutul temperatu

rilor joase din Har
kov, apreciat de spe
cialiști ca un nou pas 
calitativ .in dezvolta
rea energeticii. Spre 
deosebire de genera
toarele obișnuite, în 
acest agregat se folo
sește o înfășurare su- 
praconductibilă, răci
tă cu heliu lichid, la 
minus 269 de grade, 
ceea ce face să dis
pară, practic, rezis
tența conductorilor, 
permițînd eliminarea 
pierderilor de ener
gie^ electrică. în felul 

1 acesta sporește sim
țitor randamentul ge- 
nerăforului, fără creș
terea dimensiunilor și 
greutății acestuia.

R.D. GERMANĂ
Modernizarea

Generalizarea tracțiunii electrice 
feroviare este una din preocupă
rile actuale importanțe în R. D. 
Germană. Ea este orientată spre 
reducerea consumurilor de com
bustibili, materiale și materii 
prime. In aceste zile se apro
pie de realizare programul pri
vind electrificarea liniilor fero
viare pe o lungime de peste 800 de 
km, stabilit pentru actualul cin
cinal. Se construiește, de asemenea, 
un nou tip de locomotivă, care, 
datorită unui sistem electronic, se 
oprește automat in fața semnaliza
toarelor.

Sistemul electronic al locomotive
lor produse la marea întreprindere 
de tehnică feroviară de la Hen
nigsdorf, de lingă Berlin, contri
buie, de asemenea, la reducerea 
consumului de energie electrică,

transporturilor
selectind dintr-un număr de 13 
programe de conducere pe cel mai 
adecvat traseului respectiv.

Paralel, crește volumul trans
porturilor cu ajutorul conteinere- 
lor. In fiecare lună, pe căile fe
rate ale țării circulă peste 2 000 de 
garnituri cu conteinere de mare 
tonaj, transportind zeci de mii de 
tone de mărfuri. In diferite regiuni 
funcționează peste 30 de stații pen
tru receptionarea conteinerelor, iar 
combinatele și marile întreprin
deri industriale dispun in acest 
scop de platforme proprii.

Transportul cu conteinere cu
noaște o mare dezvoltare și in do
meniul maritim, portul Rostok fiind 
dotat in ultimul timp cu o linie 
modernă de incărcare-descărcare 
pentru conteinere destinate econo
miei naționale, cit și exportului.

R.P. BULGARIA
Sub semnul eficienței

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI 
SOVIETULUI SUPREM AL 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a pri
mit o delegație de congresmeni 
americani in frunte cu Bill Nelson, 
președintele subcomisiei Camerei 
Reprezentanților pentru știință, 
tehnică și cercetarea spațiului cos
mic, aflată in vizită la Moscova.

PREMIUL NOBEL PENTRU 
TERATURA pe anul 1985 a 
atribuit scriitorului, și istoricului 
francez Claude Simon, a anunțat, 
la Stockholm, Academia suedeză. 
In motivație se arată că premiul ii 
este decernat scriitorului, 
de 72 de ani, 
creator de poet 
cu l ~ 
pului".

LI- 
fost

in virstă 
„pentru talentul 
și pictor, asociat 

o conștiință profundă a tim-

PRIMIRE. Conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriel . Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, Moammer El Ge- 
ddafi, l-a primit pe Abdel Halim 
Khaddam, vicepreședintele Siriei, 
care a transmis un mesaj din par
tea președintelui Siriei, Hafez Al- 
Assad, referitor la situația actuală 
din Orientul Mijlociu.

Partidul ecolo- 
participa pentru 
guvern de land, 
5,6 milioane lo- 
a intervenit in

Principala parte a 
creșterii venitului na
țional al R. P. Bulga
ria este obținută, în 
ultimii ani, prin valo
rificarea realizărilor 
progresului tehnico- 
științific. Noutăților li 
se acordă prioritate 
mai cu seamă in ra
murile de bază ale 
economiei, cum sint 
energetica, chimia, e- 
lectronica, construcția 
de mașini grele. Con
tinuă introducerea la 
termocentrale a unui 
nou sistem de ardere

a lignitului de calita
te inferioară, fără us
care prealabilă, care 
asigură o mare eco
nomie de combustibil 
și investiții. La Com
binatul petrochimic 
din Burgas a fost dat 
în exploatare un com
plex de tratare cata
litică. Sînt asimilate 
noi mărci de oțeluri 
de calitate superioa
ră, realizate printr-un 
consum mai . mic de 
materiale și energie.

Pe linia automatiză
rii, a început produc

ția unor module teh
nologice automate. Se 
remarcă realizarea 
unei linii formate din 
7 strunguri de înaltă 
productivitate, deser
vite de roboți. Totoda
tă, a fost realizată o 
nouă familie de agre
gate electrice.

Se scontează că, 
prin introducerea re
zultatelor cercetării 
științifice, beneficiul 
realizat în actualul 
cincinal va fi de peste 
o jumătate miliard de 
leva.

PARTICIPARE, 
gist din R.F.G. va 
prima oară la un 
cel din Hessa, cu 
cuitori. Un acord
acest sens între ecologiști și social- 
democrații din Hessa, care vor for
ma o coaliție guvernamentală. r.s:: CEHOSLOVACĂ

LA ADEN s-au Încheiat lucrări
le celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Socialist Yemenit 
R.D.P. Yemen. Participanții 
dezbătut probleme interne și .ex
terne de actualitate, precum și as
pecte ale dezvoltării economice și 
sociale a tării. Congresul a ales 
noile organe de conducere ale par
tidului. Aii Nasser Mohammed a 
fost reales in funcția de secretar 
general al C.C. al P.S. Yemenit.

din 
âu

RECONFIRMARE. Lionel Jospin, 
prim-secretar al Partidului Socia
list Francez — formațiune de gu- 
vernămînt — a fost reconfirmat în 
funcție pentru o perioadă de doi 
ani, de noul Comitet-Director al 
P.S.F.. ales la recentul congres de 
la Toulouse al socialiștilor fran
cezi. Lionel Jospin ocupă funcția 
de prim-secretar al Partidului So
cialist Francez din 1981.

DECES. A încetat din viață, la 
69 de ani, unul dintre cei mai 
mari muzicieni sovietici, pianistul 
Emil Ghilels. El a fost câștigătorul 
primului concura unional al inter- 
preților și al unor prestigioase con
cursuri muzicale internaționale. 
Din anul 1938, Emil Ghilels a pre
dat la Conservatorul de stat din 
Moscova.

Centrale electrice solare

L_

IN CADRUL TRATATIVELOR 
SOVIETO-AMERICANE cu privi
re la. armele nucleare și cosmice, 
joi a avut loc ședința grupului 
pentru armele nucleare cu rază 
medie de acțiune — informează 
agenția T.A.S.S.

LA WASHINGTON s-au desfă
șurat lucrările plenarei Comitetu
lui Central al Alianței Coopera
tiste Internaționale (A.C.I.), la 
care a participat și o delegație a 
cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor — 
CENTROCOOP. ,

STATELE UNITE AU EFEC
TUAT O NOUA EXPERIENȚĂ NU
CLEARĂ SUBTERANA Ia poligo
nul din statul Nevada — a anunțat 
Ministerul american al Energiei. 
Explozia a avut o putere de 20—150 
kilotone. A fost cea de-a 14-a ex
periență nucleară efectuată de 
S.U.A. in acest an șl cea de-a 644-a 
de la deschiderea, în 1951, a Cen
trului de experiențe din Nevada.‘J

ln Cehoslovacia funcționează 510 
sisteme energetice solare. Intrucît 
folosirea energiei solare s-a dovedit, 
posibilă nu numai în timpul verii, 
specialiștii sint preocupați de re
ducerea prețului de cost al insta
lațiilor, ■ astfel ca utilizarea acestui 
tip de energie să devină cit mai 
accesibilă. Ca un prim pas in acest 
sens, la construirea colectoarelor 
s-a reușit înlocuirea cuprului cu 
un material sintetic, ceea ce redu
ce simțitor costul instalațiilor. A 
devenit astfel posibilă extinderea 
simțitoare a folosirii energiei so
lare. Uzinele „O.P.S." au și început 
producția de „centrale electrice so
lare" pentru agricultură. Numai in 
acest an, întreprinderea a livrat 
asemenea instalații cu o suprafață

a colectoarelor de 5 000 mp, urmând 
ca în viitor producția să fie mă
rită și diversificată.

Utilizarea energiei solare consti
tuie un punct important in reali
zarea programului național privind 
consumul rațional de combustibil. 
In actualul cincinal, prin captarea 
energiei Soarelui s-a adus o con
tribuție importantă la realizarea 
sarcinii fixate de a se economisi 
anual 12,5 milioane tone de com
bustibil convențional.

Extinderea folosirii energiei so
lare are loc paralel cu creșterea 
ponderii energeticii nucleare. Se 
prevede ca la sfirșitul actualului 
deceniu centralele atomoelectrice 
să asigure o treime din producția 
de energie electrică a țării.

r~ : a Pacea, dezarmarea-imperative 
de însemnătate istorică

La New York se desfășoară in aceste zile, mai pre
cis intre 14 și 24 octombrie, a.c., sesiunea jubiliară 
consacrată celei de-a 40-a aniversări a creării Orga
nizației Națiunilor Unite, eveniment marcat in intreaga 
lume ca un prilej de evaluare a activității organiza
ției mondiale și, mai ales, de intensificare a efortu
rilor în direcția creșterii rolului și contribuției ei la 
soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, 
pentru îndeplinirea misiunii in numele căreia a fost

creată - menținerea păcii șl securității internaționa
le, dezvoltarea relațiilor prietenești între state și reali
zarea cooperării intre toate națiunile lumii. România 
acordă acestui eveniment o însemnătate deosebită, cu 
atrt mai mult cu cit, incă de la intrarea sa in Or
ganizația Națiunilor Unite, țara noastră a militat cu 
consecvență și răspundere pentru afirmarea in rela
țiile internaționale a scopurilor și principiilor funda
mentale ale organizației.

„A izbăvi generațiile vii
toare de flagelul războiu
lui". Cțeată cu patru decenii în 
urmă, tntr-o lume care abia se eli
berase de coșmarul celui de-al doilea 
război mondial, ca o expresie a voin
ței popoarelor ea tragedia războiului 
să nu se ma.i repete, Organizația Na
țiunilor Unite s-a identificat, din 
primul moment, cu acțiunea fermă 
pentru pace, pentru eliminarea ar
melor ca factor de decizie în relațiile 
dintre state. Carta Națiunilor Unite 
— documentul fundamental al orga
nizației — consacră această identi
tate. Primele cuvinte cu care începe 
Carta sint : „Noi, popoarele Națiu
nilor Unite, hotărite să izbăvim ge
nerațiile viitoare de flagelul războiu
lui...", definind prin aceasta că ra
țiunea fundamentală a forumului 
mondial este scoaterea relațiilor 
dintre state de sub imperiul armelor, 
al forței și amenințării cu forța. Pe 
acest temei, de-a lungul existenței 
sale. O.N.U. a fost permanent con
fruntată cu inalta îndatorire de a 
veghea pentru preîntîmpinarea unui 
nou război mondial și, în acest scop, 
de a acționa cu hotărire pentru a se 
pune capăt acumulării continue de 
armamente, pentru ca, așa cum pre
vede Carta însăși, „menținerea păcii 
și securității internaționale să fie 
asigurată fără a. folosi pentru înar
mări decît un minimum din resursele 

umane și economice ale lumii". în
datorirea O.N.U. de a acționa pentru 
oprirea înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării este cu atît mai stringen
tă în condițiile de astăzi, cind cursa 
înarmărilor, . îndeosebi nucleare, a 
ajuns la cote fără precedent, făcînd 
să crească continuu amenințarea 
unui nou război mondial, care, în 
actualele împrejurări, s-ar transfor
ma inevitabil într-o catastrofă nu
cleară, ce ar duce la distrugerea a 
înseși condițiilor vieții pe planeta 
noastră.

România socialistă : de
mersuri constante, propuneri
constructive, inițiative în

De-a lungul celor 30 dedrăznețe.
ani de participare a sa la Organi
zația Națiunilor Unite, țara noastră 
a susținut activ demersurile organi
zației pe planul dezarmării, legîn- 
du-și numele — prin contribuții 
proprii, propuneri constructive și 
inițiative îndrăznețe — de numeroa
se acțiuni în acest domeniu al 
forumului mondial. Traducînd în 
acțiune practică concepția dinamică, 
revoluționară a conducătorului 
partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, asupra dezar
mării, România s-a pronunțat și a 
militat cu hotărire pentru ca oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, și trecerea la dezar

mare să se înscrie ca sarcină fun
damentală a O.N.U.

în fiecare etapă prin care a trecut 
O.N.U., România a fost prezentă prin 
propuneri și inițiative proprii, multe 
dintre ele deschizătoare de drumuri, 
de noi capitole în preocupările și 
acțiunile organizației. Astfel, în anii 
’60. România a desfășurat o activi
tate susținută pentru stăvilirea răs- 
pîndirii armelor nucleare. Documen
tele O.N.U., ale Comitetului de de
zarmare de la Geneva din acel ani 
oglindesc eforturile ei pentru elabo
rarea unui Tratat de neproliferare 
eficient, bazat pa echilibrul obli
gațiilor părților, care să ofere 
garanții de securitate tuturor sta
telor care au consimțit să renun
țe la opțiunea nucleară. Cîțiva 
ani mai tîrziu, România a fost 
inițiatoarea proclamării primului 
Deceniu al O.N.U. pentru dezarmare 
(1970—1980), precum și a înscrierii 
printre preocupările de bază ale 
O.N.U. a problemei consecințelor 
economice și sociale ale cursei înar
mărilor asupra societății contempo
rane, a căror investigare a devenit 
o direcție principală a activității 
O.N.U. în sprijinul dezarmării. La 
fel, rezoluțiile românești privind în
ghețarea și reducerea bugetelor mi
litare au adus în atenția O.N.U. o 
cale practică și eficientă de oprire a 
cursei înarmărilor și de trecere la 
dezarmare, chemînd, tntr-o perioadă 
de sporire accentuată a cheltuielilor 

pentru înarmări, la autoreținere și Ia 
eforturi pentru începerea de nego
cieri in vederea reducerii aces
tora. Un ecou deosebit de pozitiv 
l-au avut documentul dc poziție pre
zentat de România la O.N.U. in pro
blemele dezarmării, în 1975, precum 
și activitatea neobosită desfășurată 
pentru îmbunătățirea mecanismelor 
de negocieri in problemele dezarmă
rii, pentru democratizarea și adapta
rea lor la cerințele și realitățile lu
mii contemporane, pentru creșterea 
randamentului și eficienței lor.

în ultimii ani, cu deosebită tărie 
a sunat glasul României la O.N.U. 
pentru înlăturarea pericolului deo
sebit de grav pe care îl reprezintă 
pentru popoarele europene, pentru 
pacea mondială, amplasarea in Euro
pa de rachete nucleare cu rază me
die de acțiune, ca și acțiunile dc mi
litarizare a Cosmosului. La actuala 
sesiune a O.N.U., țara noastră a sub
liniat încă o dată, cu hotărâre, că este 
in interesul popoarelor continentului, 
al tuturor popoarelor lumii să se in
tensifice eforturile și acțiunile care 
să ducă la oprirea amplasării de noi 
arme nucleare în Europa, să se trea
că la retragerea celor existente, pînă 
la eliminarea completă a oricăror 
arme nucleare, să se oprească expe
riențele nucleare și să se renunța 
la orice acțiuni de militarizare a 
Cosmosului.

Stăruința cu care parti
dul și statul nostru, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu militează pentru 
angajarea cît mai hotărită a Organi
zației Națiunilor Unite într-o acțiune 
fermă în direcția trecerii Ia dezar
mare este intim asociată cu cerința 
tot mai puternică ca problemele in
ternaționale să fie soluționate in
tr-un mod nou, democratic, cu par
ticiparea activă a tuturor statelor și 
în mod deosebit a țărilor mici și 
mijlocii. „Soluționarea problemelor 
complexe ale lumii de azi — arată 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
cerc să se facă totul pentru partici
parea egală a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau orînduire 
șocială, la rezolvarea lor, pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale in asigurarea păcii, 
colaborării și independenței popoare
lor".

Principala cerință : de la 
dezbateri abstracte la mă
suri concrete, practice, efec
tive Organizația Națiunilor Unita 
n fost Investită cu autoritatea și 
mecanismele necesare pentru a se 
achita de această sarcină fundamen
tală. în cele patru decenii de Ia 
crearea sa, In cadrul organizației 
s-au purtat largi dezbateri, au fost 
prezentate propuneri și s-au adoptat 
numeroase rezoluții cu privire la 
dezarmare. Au avut loc două sesiuni 
speciale ale Adunării Generale con
sacrate dezarmării, care au recon
firmat rolul central și responsabili
tatea primordială care revin O.N.U. 
ln domeniul dezarmării, s-a stabilit 
un sistem coerent de foruri inter
naționale, cu funcții deliberative, de 
negocieri și de studii și cercetare in 
problemele dezarmării, s-au adus 
corective importante la modul de 
constituire și funcționare a acestor 
foruri, pentru a reflecta mai bine 
realitățile lumii contemporane și a 
răspunde cerințelor democratizării 
vieții internaționale. Preocupările 
O.N.U. s-au extins asupra celor mai 
variate aspecte ale tematicii dezar
mării. De asemenea, O.N.U. a mar
cat un pas important o dată cu lan
sarea, ln 1982, a Campaniei mondia
le de dezarmare, orientată spre mo

bilizarea în sprijinul dezarmării a 
factorului cel mai de nădejde — po
poarele și opinia publică mondială.

Trebuie spus însă că toate acestea 
nu au avut efecte practice, nu au atins 
bazele înarmărilor. De multe ori 
dezbaterile au avut un caracter ab
stract. Sutele de rezoluții pe care 
le-a adoptat O.N.U. cu privire la 
dezarmare, foarte multe pe bază de 
consens, au rămas neindeplinite. Ca 
urmare, cursa înarmărilor s-a inten
sificat, s-a continuat perfecționarea 
și stocarea de noi arme nimicitoare, 
au crescut, intr-un ritm accelerat, 
cheltuielile militare, ceea ce creează 
grave primejdii pentru pacea și 
securitatea internațională. Proble
mele dezarmării, în primul rind ale 
dezarmării nucleare, nu au devenit 
încă obiectul unor măsuri hotărite 
și decisive din partea guvernelor, 
care să asigure reducerea și lichida
rea armamentelor și să pună ome
nirea la adăpost de pericolul unui 
nou război. Chiar în perioadele de 
relativă destindere internațională, 
mecanismul de dezarmare creat- sub 
egida O.N.U., In loc să fie folosit 
mai intens, pentru a se beneficia de 
climatul politic mai favorabil unor 
Înțelegeri, a fost practic marginali- 
zat. O dată cu creșterea încordării in
ternaționale din ultimii ani, activi
tatea organismelor de dezarmare ale 
O.N.U. a intrat, în cele mai multe 
domenii, în impas. o

Voința politică a statelor, 
cheia îndeplinirii nobilei me
niri a organizației mondiale. 
Această situație pune în mod ho
tărît la ordinea zilei necesitatea ca 
Organizația Națiunilor Unite să-și 
îndeplinească efectiv misiunea care 
îi revine în domeniul dezarmării. Ea 
nu va putea răspunde menirii isto
rice pentru care a fgst creată dacă 
nu va asigura oprirea cursei Înar
mărilor și adoptarea de măsuri de 
dezarmare. De aceea se impune 
creșterea continuă a rolului Organi
zației Națiunilor Unite in domeniul 
dezarmării, astfel ca organizația să 
exercite din plin atribuțiile sale. 
Pentru aceasta este necesar ca toate 
statele membre, el in primul rind 

statele posesoare de arme nucleare 
și celelalte state puternic înarmate, 
să manifeste voința politică necesa
ră și hotărîi ea dc a acționa pentru a 
pune capăt perfecționării și acumu
lării continue a armamentelor, în 
primul' rind a celor nucleare, de a 
se angaja în negocieri efective pen
tru realizarea de acorduri în ve
derea reducerii și eliminării arma
mentelor, traducind in viată obliga
țiile pe care și le-au asumat ca 
semnatare ale Cartei O.N.U. și mem
bre ale organizației mondiale.

Partidul și statul nostru consi
deră că actualele împrejurări inter
naționale, cind situația in lume se 
menține deosebit de încordată, re
clamă mai mult ca oricind intensi
ficarea activității organismelor și 
conferințelor internaționale consa
crate dezarmării, a colaborării între 
toate țările, la O.N.U. și in diferitele 
sale mecanisme de dezarmare. Se 
Impun recunoașterea interesului vi
tal al tuturor statelor față de înfăp
tuirea dezarmării, valorificarea și 
dezvoltarea, în direcția democratiză
rii, a mecanismelor existente de 
dezbatere și negociere în problemele 
dezarmării, creșterea eficienței lor. 
Sporirea rolului O.N.U. în domeniul 
dezarmării implică participarea sta
telor membre la elaborarea acordu
rilor de dezarmare, ca și la activita
tea de urmărire și evaluare colecti
vă a punerii lor în aplicare. După 
cum implică mai multă inițiativă 
din partea organelor de conducere 
ale organizației și intensificarea ac
țiunilor de stimulare mai puternică 
a interesului opiniei publice față de 
problemele cursei înarmărilor și ale 
dezarmării.

Aceste cerințe dau întreaga di
mensiune marelui efort pe care 
îl face România socialistă, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în direcția întă
ririi rolului O.N.U. în domeniul 
dezarmării, participării sale active, 
cu hotărire și principialitate, la ac
țiunile organizației pentru înfăp
tuirea dezideratului suprem al po
poarelor — de a trăi în pace, într-o 
lume fără arme, eliberată de coșma
rul războiului și al autodistrugerii.

Constantin ENE
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