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Cinstirea eroicei lupte a inaintașilor 
-prin fapte de muncă harnică 

pentru progresul patriei!
„Acum, cînd poporul a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale, 

cea mai înaltă cinstire a gloriosului trecut este aceea de a face totul 
pentru dezvoltarea economico-socială a patriei, pentru ridicarea forței 
sale materiale și spirituale, a bunăstării întregii națiuni, pentru întă
rirea continuă a independenței și suveranității României, pentru viitorul 
luminos comunist al patriei noastre !“

NICOLAE CEAUȘESCU
Oamepli muncii de pe Întreg 

cuprinsul patriei au urmărit cu 
profund interes cuvintările rostite, 
în cadrul VIZITELOR DE LUCRU 
ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREU
NA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, IN JUDEȚELE BU
ZĂU, DÎMBOVIȚA, PRAHOVA, 
in care, secretarul general al parti
dului nostru, președintele țării, a 
adus, încă o dată, înaltă cinstire 
gloriosului trecut al națiunii noas
tre, eroicei și îndelungatei lupte a 
înaintașilor. S-a ilustrat astfel, 
cu o nouă strălucire, un adevăr 
fundamental al epocii de măre
țe împliniri inaugurate de Con
gresul al IX-lea al partidului : 
angajat cu întreaga sa energie și 
putere creatoare în grandioasa 
operă de înfăptuire a celor mai 
cutezătoare strategii de dezvoltare 
economico-socială, de ctitorire a 
unei țări și mai mîndre și mai 
frumoase, poporul român aduce un 
vibrant omagiu istoriei naționale, 
îndelungatei și necontenitei lupte a 
celor ce ne-au premers și care au 
crezut nestrămutat că „viitor de 
aur țara noastră are", care au 
văzut „prin secoli a ei înălțare".

Este expresia unor sentimente 
de o înaltă recunoștință, care-și 
trage sevele de tărie din luminosul 
gînd, din statornica faptă ale secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel care 
a învestit istoria națională cu 
rostul de forță activă a plămădi
rii noii conștiințe socialiste, cel 
care a statuat trecutul glorios al 
poporului drept solidă temelie pen

tru prezent șl viitor. Construind, 
edificînd, înălțînd cu gjndul la cei 
de azi și la cel de mîine, adică cu 
fața mereu spre viitor, societatea 
noastră incorporează, în lucrarea 
sa de ctitorire a noii înfățișări a 
țării, lecțiile trecutului, mesajul 
luminos și marile înțelesuri ale 
acestuia, arătînd astfel nu numai 
că prețuiește, din adîncul inimii, 
pe toți cei care ne-au păstrat prin 
vremi de furtuni și vitregii țara, 
limba, patrimoniul de valori și 
frumuseți ce ne dau identitate na
țională proprie între popoarele lu
mii, dar și că este ferm hotărît să 
ducă mai departe visurile lor, mun
ca și lupta lor.

Tn cursul acestei luni, prin 
glasul președintelui României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
a fost evocată, înainte de toate, îm
plinirea a 2 500 de ani de Ia cea 
dinții atestare documentară a 
luptelor pentru libertate și neatîr- 
fiare ale poporului geto-dac, „cei 
mai viteji și mai drepți dintre 
traci". S-au pus, astfel, intr-o pu
ternică lumină rădăcinile de ne
smuls pe care românii le au adine 
împlintate in pămîntul pe care-1 
locuiesc, il lucrează și-l îmbogățesc, 
marea forță de creație istorică și 
lungul și greul drum pe care l-au 
străbătut prin istorie, ridicindu-se 
mereu biruitori deasupra vremilor, 
pentru că se știau oamenii acestor 
meleaguri dacice, pentru că s-au 
înfrățit la bine și la rău cu rîul și 
cu ramul, cu cîmpia, cu dealul, cu 
Carpatul. pentru că din adincuri de 
istorie au socotit că nici un e- 
fort nu e prea mare, nici o jertfă

prea grea pentru izbînda dreptății, 
libertății, unității noastre. Evocarea 
luptelor geto-dacilor pentru apă
rarea vetrei strămoșești repre
zintă un vibrant îndemn la cu
noașterea și mai profundă a în
ceputurilor poporului nostru, a 
trainicelor sale legături cu glia pa
triei. a zbuciumatului său destin 
Istoric.

I.a Congresul al III-lea al oame
nilor muncii, în cadrul vizitei de 
lucru în județul Dîmbovița, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu a evocat 
momentul cu adînci reverberații is
torice al urcării pe tronul Țării 
Românești, în urmă cu 600 de ani, 
a voievodului Mircea cel Mare ; 
subliniindu-se că domnia acestuia 
a marcat o nouă epocă în istoria 
poporului nostru de mai bine de 
două milenii și jumătate, s-a adus 
înaltă cinstire eroicului nostru po
por — neobositul făuritor al isto
riei patriei, al culturii, al civiliza
ției pe aceste meleaguri — cel care 
a făcut din dragostea de țară, de 
neam, de libertate și dreptate su
prema valoare a vieții lui. S-a a- 
dus. totodată. înaltă cinstire unor 
mari personalități ale trecutului 
national care. întruchipînd idealu
rile cele mai scumpe ale ponoru
lui, au știut să-i călăuzească dru
mul prin istorie, nu s-au temut să 
înfrunte orice greutăți și vicisitu
dini ale timpurilor, asigurînd mer
sul înainte al patriei.

Cu prilejul vizitei de lucru în
treprinse in județul Prahova, vi- 
zitînd Muzeul Doftana, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a evocat o glo
rioasă pagină din lupta eroică a

partidului — neînfricata activitate 
a comuniștilor întemnițați între zi
durile acestei temute închisori, e- 
vocare ce dobîndește o inaltă sem
nificație în acest an in care în
treg poporul a omagiat împlinirea 
a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român și 50 de ani 
de la procesul de la Brașov in
tentat unui grup de militanți co
muniști și antifasciști in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. Aspra 
luptă purtată de membrii partidu
lui nostru comunist în celulele 
Doftanei. ale altor lagăre și în
chisori — acolo unde autoritățile 
sperau să le, fringă voința de 
luptă, să-i îngenuncheze, să-i izole
ze de acțiunea revoluționară a parti
dului — a arătat cu forța de netăgă
duit a faptelor . capacitatea parti
dului de a căli și forma militanți 
revoluționari de nădejde, cu fer
me, nestrămutate convingeri comu
niste, adine încrezători în justețea 
drumului ales de ei. în victoria 
luptei partidului. Doftana a deve
nit astfel un simbol al tăriei de 
neinfrint a partidului, a militanti- 
lor săi. a uriașelor resurse de ener
gie, abnegație și dăruire revolu
ționară pe care le determină con
știința apartenenței Ia o cauză 
justă în deplin consens cu cerin
țele istoriei.

Cum bine se știe, între cei care 
prin neînfricare, prin dîrzenie, prin 
curaj și fermitate a convingerilor 
comuniste a contribuit la trans
formarea Doftanei într-o înaltă 
școală de educație revoluționară,
(Continuare în pag. a Il-a)

PREȘEDINTELE NICOLAE
a primit pe ambasadorul Republicii

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, a primit, la 29 
septembrie, pe Mohamed Said El-

Sayed. ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

Cu acest prilej, ambasadorul egip
tean a înmînat t o v a r ă ș u 1 u i

CEAUȘESCU
Arabe Egipt

Nicolae Ceaușeșcu un mesaj din 
partea președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak,

La cules și semănat

TIMPUL PRIELNIC - FOLOSIT PIN PUN!
• După cum rezultă din harta de mai 

jos, în toate cele trei zone de favorabi- 
litate există județe cu rezultate mult 
peste media zonei și altele mult râmase 
în urmă, ceea ce evidențiază nivelul 
diferit de organizare a muncii la însă* 
mînțări.

• Pînă în seara zilei de 28 septem
brie au fost însămînțate cu diferite cul
turi de toamnă 1 127 500 hectare, ceea 
ce reprezintă 32 la sută din suprafața 
totală prevăzută.

• După ploile din ultimele zile, con
dițiile de umiditate din sol în stratul ger*

minabil s-au îmbunătățit în majoritatea 
teritoriului țării, ceea ce impune să se 
treacă cu toate forțele la efectuarea ară
turilor, pregătirea terenului și semăna
tul tuturor culturilor în perioada optimă.

• Cerința esențială este ca pretutin
deni, prin folosirea la capacitatea maxi
mă a mijloacelor mecanice și organiza
rea temeinică a întregii activități în 
cîmp, să se asigure la semănat viteze 
de lucru muit sporite față de cele sta
bilite inițial, pentru a exista garanția 
încheierii însămînțăriior la termenele 
prevăzute pentru fiecare zonă.

COOPERATORI, MECANIZATORI, SPECIALIȘTI, 

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURA!

în aceste zile hotărîtoare pentru producția anului viitor, organi
zed riguros activitatea, folosiți din plin mijloacele mecanice în fiecare 
zi bună de lucru ! Acționați cu înaltă răspundere revoluționară pentru 
a încheia însămjnțările pretutindeni în perioada optimă și în condiții de 
bună calitate, pentru a pune baze solide unor producții mari de cerea
le păioase !

CLUJ :

Realizări ale ceferiștilor
Colectivul Regionalei de căi 

ferate Cluj, care a fost distins 
cu „Ordinul Muncii" clasa I, în 
întrecerea socialistă pe anul 
trecut, a obținut și în perioada 
de pină acum din 1986 realizări 
deosebite. Volumul de transport 
a fost depășit cu aproape 670 
milioane tone/kilometri conven
ționale. Au fost, de asemenea, 
depășite sarcinile la Indicatorii 
de utilizare a materialului ru
lant. Măsurile luate pentru per
fecționarea și modernizarea 
proceselor tehnologice, ne-a re
latat inginerul Nicolae Chertes, 
directorul general al regionalei, 
au condus la mai buna utilizare 
a parcului de locomotive și va
goane. depășindu-se sarcina de 
creștere a productivității muncii 
cu 7,5 la sută. Totodată, s-au 
economisit, suplimentar, peste 
260 tone motorină și 270 MWh 
energie electrică. (Marin Oprea).

CARAȘ-SEVERIN ?

Prioritatea la ordinea zilei

Folosirea surselor 
energetice 

neconvenționale
Utilizarea pe scară tot mai 

largă a noilor resurse energetice 
neconvenționale reprezintă una 
din preocupările centrale ale 
factorilor cu responsabilități in 
acest domeniu din județul Caraș- 
Severin. Astfel, se află in exe
cuție la întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și 
locativă un număr de 26 de sta
ții de biogaz, destinate gospodă- 
riilor-anexă aparținind unor 
unități comerciale, sanitare, șco
lare și agricole. (I. D. Cucu).

IAȘI ;

Livrări in avans 
la export

Oamenii muncii din 14 unități 
economice din județul Iași ra
portează că și-au onorat inte
gral prevederile la producția de 
export pentru perioada care a 
trecut de la începutul anului și 
pină acum, furnizînd, totodată, 
suplimentar partenerilor de pes
te hotare însemnate cantități de 
aroduse în valoare de peste 67 
Trilioane lei — realizare de pres- 
igiu, obținută pe seama aplica
ți măsurilor de modernizare a 
producției și de îmbunătățire a 
edității acesteia. (Manole 
Cjrcaci).

URGENTAREA 
MONTAJULUI 
TEHNOLOGIC
Fără Îndoială. în această perioadă, urgentarea montajului tehnologic 

se află în fruntea priorităților pe șantierele de investiții. Intr-adevăr, 
racordarea la termen în circuitul productiv a unui număr foarte mare 
de obiective și capacități industriale este — în primul rînd — condi
ționată de montarea și punerea in stare de perfectă funcționare a unor 
volume însemnate de utilaje și echipamente tehnologice. Iar dacă ți
nem seama că printre capacitățile aflate acum în apropierea scadenței 
se numără noi grupuri energetice în termocentralele pe cărbune și hi
drocentrale. obiective din industria reciclării materialelor. instalații din 
chimie, unități din industria construcțiilor de mașini și metalurgie — 
adică investiții de importantă deosebită pentru economia națională — 
ne putem face o imagine clară asupra sarcinilor și exigențelor puse, 
în fiecare din zilele si săptămînile următoare, în fața factorilor din 
domeniul investițiilor.

FURNIZORII DE UTILAJE TEHNOLOGICE au datoria să lichideze 
rapid toate restantele în livrări, răspunzînd prompt, cu spirit de soli
citudine cererilor primite de pe șantiere. Numărul și complexitatea uti
lajelor așteptate încă de montori impun, mai mult ca oricînd, introdu
cerea unei ordini desăvîrșite în livrări, respectarea riguroasă a obliga
țiilor asumate prin contractele încheiate, de către toate întreprinderile 
prelucrătoare de mașini și utilaje. Subliniem și o altă cerință firească : 
livrarea utilajelor pe șantiere potrivit ordinii lor de montaj, pentru a 
ss obține un ritm de lucru din ce in ce mai susținut și pentru a se 
evita crearea de noi stocuri.

MONTORII și CONSTRUCTORII trebuie să-și concentreze în in-

Lo întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești se verifică atent o nouă 
instalație care urmeoză să fie livrată în zilele următoare unei unități 

din industria energetică Foto : E. Dichiseanu 

tregime eforturile si să adopte măsuri ferme în vederea lichidării stocu
rilor actuale de utilaje, destul de ridicate, îndeosebi pe șantiere din 
sectorul energetic, industria chimică și metalurgie. Succesul deplin al 
eforturilor comune ale constructorilor și montorilor depinde de buna 
organizare a muncii, de conlucrarea lor strinsă, subordonată asigurării 
fronturilor reciproce de lucru. Deosebit de stringente pentru urgentarea 
montajului tehnologic sînt organizarea lucrului in schimburi prelungite, 
folosirea la capacitate maximă a utilajelor de construcții și utilizarea 
integrală a timpului de lucru, in paralel cu stabilirea pentru fiecare 
formație si lucrător de sarcini clar precizate și de urmărirea riguroasă 
a modului cum sînt duse acestea la îndeplinire.

BENEFICIARII DE INVESTIȚII sînt chemați să impulsioneze în 
permanentă activitatea furnizorilor restanțieri, să-i determine să-și res
pecte obligațiile ce le revin. Totodată, ei au datoria să participe intr-o 
măsură tot mai mare, alături de lucrătorii de pe șantiere, la montajul 
utilajelor sosite.

Desigur, urgentarea montajului tehnologic este la ora actuală ce
rința prioritară pe toate șantierele de investiții. Un ritm de muncă 
susținut — acesta este imperativul la ordinea zilei ! — dar nu privit 
ca un scop in sine, ci subordonat integral punerii în funcțiune a noi
lor obiective, in condiții calitative ireproșabile.

Cum sint duse la indeplinire aceste cerințe firești, subliniate în 
repetate rînduri de conducerea partidului, personal de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu — iată tema sondajului de 
astăzi al „Scinteii". în actualitatea economică.

Vești de „ultimă oră“ de pe șantiere
• Pe șantierul întreprinderii de 

rulmenți din Suceava avansul ciști- 
gat de constructori și montori la e- 
xecutarea lucrărilor însumează acum 
o lună de zile. în acest fel, au fost 
devansate principalele etape nece
sare punerii in funcțiune a primei 
capacități productive din această 
nouă și modernă unitate a indus
triei constructoare de mașini.
• Competiția pentru punerea în 

funcțiune a Fabricii de zahăr din 
Răcari a intrat în „linie dreaptă", 
întreaga activitate a constructorilor, 
montorilor și instalatorilor este 
subordonată definitivării ultimelor 
amănunte de care depinde începe
rea probelor tehnologice și racor
darea fabricii la circuitul productiv. 
Deși pe șantier mai sînt încă lu
crări de executat si amănunte de pus

la punct, convingerea generală este 
că fabrica va începe in cel mai scurt 
timp activitatea de industrializare a 
sfeclei de zahăr.
• Pe șantierul noului port mari

tim Constanța-Sud continuă in ritm 
susținut construcția platformei por
tului pe care vor fi montate utilaje 
mecanice de mare capacitate desti
nate tranzitării mărfurilor.
• Pe șantierul Combinatului mi

nier de la Roșia-Poeni. avansul luat 
fată de graficele de lucrări se mă
rește constant. Sursa realizării și de
pășirii substanțiale a prevederilor 
planului de investiții o constituie 
preocuparea permanentă acordată 
■creșterii mai accentuate a produc
tivității muncii, prin utilizarea cu e- 
ficientă sporită a potențialului teh
nic din dotare și a forței de muncă.

PE ȘANTIERUL CENTRALEI TERMOELECTRICE BUCUREȘTI
Dincolo de promisiuni, acum se așteaptă fapte

din partea
Asupra ritmului și stadiului lu

crărilor de pe șantierul Centralei 
termoelectrice din București ne-am

furnizorilor
oprit de mai multe ori In decursul 
ultimelor luni. Consemnind. de fie
care dată, revirimentul solid care și-a

făcut loc In activitatea constructo
rilor și montorilor acestui obiectiv 
de primă importanță pentru secto
rul energetic. Explicația lui ?

— în primul rind. este vorba de 
efectele pozitive ale preocupării de 
a programa judicios si de a pregăti 
din timp fiecare lucrare în parte, 
ne-a precizat Aurel Bunescu, ingi- 
nerul-șef al Antreprizei București 
din cadrul trustului „Energocon- 
strucția". Lucrările ce trebuiau exe
cutate au fost riguros inventariate, 
s-au elaborat noi grafice de execu
ție. sarcinile au fost defalcate amă
nunțit pe brigăzi și fornjații de lucru, 
proiectele tehnologice și fișele teh
nologice au devenit elemente indis
pensabile și obligatorii pentru exe
cutarea oricărei lucrări, introducin- 
du-se, totodată, recepția calitativă la 
preluarea fronturilor de lucru.

Principalul efect al acestei măsuri 
a constat în îmbunătățirea conside
rabilă a conlucrării cu ceilalți exe- 
cutanți ai investiției, în special cu 
montorii. A fost, de asemenea îm
bunătățit fluxul aprovizionării cu 
materiale de construcții, dar în mod 
deosebit a sporit răspunderea în 
muncă a lucrătorilor, care acum cu
nosc cu mai multă precizie ce și cit 
anume au de realizat pe zile și de

cade. O mențiune pentru cele două 
unități principale care construiesc a- 
cest obiectiv. Atit trustul „Energo- 
construcția" cit și trustul „Electro- 
montaj" au repartizat pe șantier un 
număr suplimentar de forte umane 
și mijloace mecanice, care acționea
ză acum în schimburi prelungite.

Ca urmare, termocentrala a prins 
contururi certe, iar primul grup e- 
nergetic de 50 MW se află intr-un 
stadiu avansat de execuție. în pre
zent, pe șantier, toate eforturile sînt 
subordonate finalizării rapide a lu
crărilor rămase de executat și asi
gurării condițiilor cerute de pune
rea în funcțiune, în luna noiembrie 
a acestui an. a primului grup. Este 
vorba de decantoare și stația de pom
pe. de ultima parte a coșului de 
fum. de alte lucrări importante. La 
rindul lor. montorii. angajați în rea
lizarea unor lucrări de mare com
plexitate. urmăresc, prin organizarea 
atentă a ’ fiecărui punct de lucru și 
aplicarea unor metode de execuție 
cu productivitate sporită, să scurteze 
cit mai mult posibil ciclul de mon
taj al echipamentelor și conducte
lor tehnologice.
(Continuare în pag. a Il-a)

Rezultate ale modernizării producției
Acționînd cu toată răspunderea 

pe linia întreținerii și exploatării 
utilajelor din dotare, organizării și 
modernizării producției, colectivul 
de la întreprinderea Electrocentra- 
le din municipiul Zalău a înregis
trat un spor substanțial la ’re
ducția de energie electrică pe bază 
de cărbune? De la inceputul anu
lui pînă in prezent . s'-au produs 
peste prevederi 15100 MWh ener
gie electrică.

în întreprindere au fost aplica
te cu succes o serie de măsuri pri
vind modernizarea si- optimizarea 
proceselor de producție. După cum 
ne-a informat inginerul Mihai

Manea, directorul unității, este 
vorba de înlocuirea motoarelor de 
acționare la morile de cărbune și 
ventilatoarele de aer, înlocuirea 
pompelor de zgură și cenușă de 
fiabilitate mai scăzută, montarea 
unei noi linii de demineralizare la 
epurarea chimică. în acest an. nu
mai prin aplicarea acestor măsuri 
s-au produs mai mult cu 8 mili
oane kWh energie electrică, s-au 
consumat cu 3 700 tone păcură mai 
puțin ca în aceeași perioadă a a- 
nului trecut Concomitent a cres
cut gradul de siguranță și conti
nuitate în alimentarea consumato
rilor. (Eugen Teglaș).

Trainice împliniri
Am trecut și de echi- 

nocțiul de toamnă pe 
nesimfite și cu același 
gind statornic de a 
transforma in fapte 
ritmurile la care s-a 
racordat patria noas
tră. Nu există loc pe 
harta văzută și nevă
zută a tării in care să 
nu se decline la su
perlativ lucrarea me
nită să exprime subli
mul efort al omului 
acolo unde trăiește, a- 
colo unde s-au născut 
strămoșii săi. acolo 
unde vor duce mai de
parte făclia genera
țiilor cei ce au pășit, 
de curind. pe porțile 
școlii. Doar aici, lingă 
ai tăi, simți că munca 
are un sens, doar aici 
tot ceea ce faci este 
apreciat azi și lăudat 
aniine.

...Zilele trecute fuse
sem în mai multe lo
calități din județul 
Satu Mare, un posibil 
arc de triumf nord- 
vest românesc, fie in 
zona Sanislăului unde 
nisipurile au fost con
vertite să rodească, fie 
in părțile cimpiei care- 
iene și someșene, fie 
in părțile oșeneștl. 
imaginea era una. ace
eași, amplă și generoa
să. definind sporul 
muncii acestor oameni. 
Și mi-am zis că o se
rie de noțiuni ori de 
expresii intrate in
tr-un vocabular obiș
nuit au devenit inope
rante. dispărind, pen
tru totdeauna, expresii 
ca zonă agricolă, pei
saj industrial. Ele exis
tă numai intr-o uni
tate deplină, pentru că 
acolo, in cîmpia c.are- 
iană, există și o uni
tate industrială pu
ternică, Fabrica de in

stalații și utilaje teh
nologice din Cărei, iar 
in inima Tării Oașului, 
la Negrești-Oaș, in
dustria este o prezen
ță de primă mărime 
intr-un peisaj geogra
fic de o frumusețe in- 
cintătoarp. Anii din 
urmă au eliminat dife
rențele numeroase 
care au existat intre 
zonele distincte ale ță
rii. demonstrind fără 
putere de tăgadă ci 
prezența mai multor 
meserii și profesii, de

NSEMNARI
la agricultor la mais
tru miner, este posibi
lă. mai mult, devine 
chiar o necesitate.

Se culeg merele, 
toamna de aur româ
nească a fost iarăși 
bogată, darnică, ge
neroasă, oferind- oa
menilor bucuria mun
cii lor. Se culeg 
merele cu rivnă, ni
mfe din recoltă să 
nu se piardă, dar se 
lucrează cu spor și la 
linia ferată Satu Mare- 
Bicșad pentru ca, în 
curind, aceasta să fie 
pusă în exploatare. In 
drum spre Negrești- 
Oaș. călătorului i se 
oferă privirii noua 
cale ferată ce va fi ra
cordată sistemului fe
roviar național. Poduri 
și podețe de toată fru
musețea, cinci stații 
gentru locuitorii din 

ottz. Livada, Orașul 
Nou, Negrești-Oaș, 
Bi'csad, o muncă uriașă 
pentru ridicarea tera- 
samentelor pentru ca 
produsele muncii oșe- 
nilor să ajungă cit mai 
departe și in condiții

cit mai bune la desti
nație. Zile și nopți pe 
o lungime de 52 de 
kilometri cit va avea 
linia ferată. Gheorghe 
CoIdea, Stefan Rusu, 
Nicolae Mindraș, Du
mitru Dobogan, Dorel 
Tarcea — maiștri^ 
muncitori și ingineri 
— au făcut, ca prin 
efortul lor și al altora, 
linia, ferată să devină 
o realitate. Satisfacția 
inginerului-șef Al. Ar- 
senie și a șefului de 
brigadă Mihai Crainic 
este justificată atunci 
cind. vorbesc de acești 
oameni care au pre
lungit paralelele me
talice pînă in Țara 
Oașului.

Am trecut și de echi- 
nocțiul de toamnă cu 
sentimentul datoriei 
împlinite. In curind 
vom fi in sălile de 
concerte ale Filarmo
nicii de stat și ale Tea
trului de Nord, ori in 
sălile de expoziții. 
Nici în acest domeniu 
nu mai există diferen
țe ce au fost cindva, 
pentru că numărul 
celor dornici să se 
modeleze spiritual este 
intr-o continuă creș
tere. Omul harnic sim
te că fără poezie, mu
zică și teatru nu poate 
trăi. Că in prezența 
muzelor se simte mai 
apărat, că el este și 
mai responsabil in păs
trarea echilibrului, a 
înțelegerii, a păcii în 
țara sa, a păcii in în
treaga lume.

...Toamna de aur ro
mânească iși declină și 
aici ritmurile sale 
nemuritoare.

Grlcjore
SCARLAT

A
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& A In toate centralele electrice
problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE 
preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

o temeinică pregătire
pentru sezonul rece!

Bl CAZ : O nouă secție 
de pediatrie

La Spitalul orășenesc din 
Bicaz s-au încheiat construirea 
și dotarea cu aparatura necesa
ră a unei secții de pediatrie. 
Aici vor beneficia de tratamen
te curative și profilactice atit 
copiii din oraș, cît și din loca
litățile situate pe văjle Bistriței 
și Bicazului. (Constantin Bla- 
govici).

O icerința a democrației socialiste

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Asigurarea stocurilor de cărbune pentru sezonul rece constituie o con
diție de bază pentru funcționarea la capacitate a termocentralelor. După 
cum se știe, in depozitele centralelor pină azi. 30 septembrie, trebuiau 
să se afle fi milioane tone dc cărbune. Insă, așa cum rezultă din da
tele furnizate de Ministerul Energiei Electrice, acest stop minim de si
guranță a fost realizat in proporție de 
faptul că Ia două unități dc bază ale 
termocentralele Ișalnița și Mintia-Deva, 
prea redusă. Ce se întreprinde și cum 
stocurilor planificate ? Continuăm seria

73 Ia sută. îngrijorător este 
sistemului energetic național, 
rezerva de cărbune este mult 

se acționează pentru realizarea 
__ ____  _________ anchetelor pe

situind. azT, fată in fată cerințele energeticienilor de la Ișalnița cu 
răspunsurile minerilor.

accastă temă.

TERMOCENTRALA IȘALNIȚA:

Acțiuni hotărîte pentru funcționarea 
la parametri superiori

Termocentrala Ișalnița, cu o pu
tere instalată de 1 035 MW. este una 
din cele mai mari unități energetice 
din țară care funcționează pe bâză 
de cărbune. Prin rezultatele obținu
te. această centrală s-a situat și se 
află printre unitățile energetice frun
tașe. Un lucru trebuie remarcat : se 
putea realiza o producție de energie 
electrică mult superioară. Puterea 
medie furnizată de termocentrala 
Ișalnița in ultima perioadă a fost 
«le 700—800 MW. Se poate bine 
observa că există diferențe de circa 
200—300 MW intre puterea instalată 
și puterea medie realizată. Care este 
explicația ?

— Există numeroase argumente 
care motivează, această situație, 
menționează ing. Ion Bărbulescu, di
rectorul întreprinderii electrocentra- 
le Craiova. O parte din aceste di
ferențe se regăsesc în capacitățile 
aflate în reparații. . în prezent se 
află în reparație planificată grupul 
nr. 5 de 50 MW care în prima de
cadă, a lunii octombrie va intra in 
exploatare. La un alt grup, și anu
me nr. 6 de 55 MW, oprit acciden
tal, se fac intervenții pentru înlocui
rea țevilor sparte de la cazan. Și 
chiar cu toate grupurile în funcțiu
ne nu putem atinge capacitatea pro
iectată. Condifia de bază pentru 
realizarea puterii planificate la ter
mocentrala Ișalnița o reprezintă asi
gurarea cărbunelui în cantitatea pro
gramată și de calitate corespunză
toare. Cea mai mare parte a_cărbu- 
nelui este livrat de Combinatul 
minier Motru. în cele aproape nouă 
luni care au trecut din acest an se 
înregistrează față de programele 
stabilite o restanță de 1.8 milioane

tone de cărbune. Așa se și explică 
de ce in depozit în prezent se află 
numai 522 000 tone de cărbune, față 
de un stoc normat de 900 000 tone. 
Trebuie să o spun cu toată respon
sabilitatea că niciodată nu am fost 
într-o astfel de . situație. Datorită 
acestui fapt am fost obligați să a- 
pelăm la întreprinderea minieră 
Rovinari, care ne livrează cărbune 
cu o granulație mare și ne creează 
mari greutăți la descărcare, unde

prin construcție a fost prevăzut un 
sistem cu grătare.

— Revenim la întrebarea inițială: 
de ce nu se atinge puterea disponi
bilă ?

— Am ajuns astfel la punctul ne
vralgic : calitatea cărbunelui. Insta
lațiile noastre au fost proiectate să 
funcționeze cu cărbune cu o putere 
calorică de 1 750 kcal pe kg. Or, dacă 
privim situațiile statistice, rezultă că 
în ultimele luni cărbunele primit a 
avut o putere calorică 
1540 kcal pe kg. Aceasta 
un consum suplimentar 
bustibil și o diminuare, 
puterii medii disponibile
150 MW. Reducerea calității cărbu
nelui nu se datorează zăcămîntului. 
acestei avuții naționale, ea este de
terminată de conținutul mare de 
steril. Lipsa cantitativă de cărbune 
ne face să admitem prea dese ra
baturi calitative. Consecințele sînt 
evidente. Tocmai de aceea solicităm 
cu stăruință a se livra de către 
mineri cărbune de calitate. în ceea 
ce ne privește, acționăm cu toată 
priceperea și hotărirea pentru a a- 
sigura o exploatare eficientă a agre
gatelor energetice. în deplină sigu
ranță-pentru a produce cît mai multă 
energie electrică și termică.

poate fi apreciată 
mulțumitoare, atit

COMBINATUL MINIER MOTRU:

medie de 
înseamnă 
de com- 
zilnică a 

cu circa

Cărbune mai mult și de calitate!
Stația 

la mina 
ce două 
meau încă povara „aurului brun", o 
nouă navetă, purtînd ' însemnul re
gionalei C.F.R. Craiova, se îndrepta 
spre punctul de încărcare. „Este o 
zi cu activitate bună la expediția 
cărbunelui — ne spune maistrul de 
schimb Ion Răuț. Am încărcat pină 
la mijlocul zilei circa 1 500 tone lig
nit, din care 1 200 tone pentru Ișal- 
nița. iar 300 tone pentru consumul 
populației. De altfel, in luna sep
tembrie, am livrat zilnic 2 500—3 000 
tone cărbune, principalele cantități 
fiind expediate către termocentrala 
Ișalnița. Avem posibilități și ar tre
bui să livrăm mai mult, dar produc
ția nu se ridică la nivelul stabilit, 
iar stocurile noastre de cărbune sînt 
pe terminate".

După cum am constatat, o bună 
parte din cărbune este adus direct 
cu autobasculantele din microca- 
rieră. Cel cu dimensiuni mai mici

de livrare a cărbunelui de 
Roșiuța, ora 14. In timp 
garnituri de vagoane pri-

este depus la stația de sortare, unde 
urmează să fie amestecat cu lignitul 
sosit din subteran. Nuam putut dis
cuta cu delegatul termocentralei 
eventualele observații cu privire la 
calitatea cărbunelui expediat — 
acesta nefiind în ziua respectivă la 
serviciu. Era evident însă că pe cir
cuitul de încărcare se mai strecoară 
încă unele cantități de steril, că une
ori bucățile de lignit depășesc di
mensiunile granulației admise. Mun
citorii de aici ne-au dat unele ex
plicații : stația de sortare este în
vechită, al treilea circuit de benzi 
nu funcționează, deservenții de pe 
utilaje nu-și fac întotdeauna datoria. 
Dar explicațiile nu pot compensa 
minusurile în ceea ce privește cali
tatea cărbunejui.

.Avînd în vedere că întreprinderea 
minieră Motru livrează zilnic 18 000— 
19 000 tone cărbune se poate con
sidera că și în celelalte 6 puncte de 
livrarp de care dispune activitatea 
se desfășoară aproximativ la aceiași

AUTOGOSPODARIREA Șl AUTOFINANȚAREA PRINCIPII DE BAZA
ALE MECANISMULUI ECONOMICO-FINANCIAR

Bunii gospodari își propun mult
ca să realizeze mult!

Tn cuvintarea rostită de tovarășul 
III-lea Congres al oamenilor muncii 
șitatea aplicării în toate sferele economico-sociale a noului 
economico-financiar, ceea ce presupune o consecventă aplicare a prin
cipiului autofinanțării. Și. firește, noul mecanism economico-financiar 
trebuie să guverneze practica de zi cu zi nu numai in marile unități 
industriale și agricole, ci și in cele ale cooperației de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor, in unitățile de servire publică, comerciale etc.

Cum se aplică, de pildă, principiile noului sistem economico-financiar 
in unități ale cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor 
din județul CĂLĂRAȘI ?

Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
a fost relevată cu pregnanță nece- 

mecănism

parametri. Ea nu 
însă ca fiind 
timp cît, deși se apropie termenul 
scadent, principalul său beneficiar, 
întreprinderea electrocentrale Ișal- 
nița, înregistrează mari restanțe în 
realizarea stocului pentru sezonul 
rece. Mai mult, fată de media zil
nică din luna august nivelul livră
rilor a scăzut cu aproape 2 000 tone. 
Discutînd aceste aspecte cu direc
torul întreprinderii, inginerul Con
stantin Stoian, interlocutorul ne-a 
spus : „începind cu a doua parte a 
lunii iunie am intensificat activita
tea de expediție a cărbunelui, pu- 
nînd accent pe lichidarea cît mai 
grabnică a stocurilor existente la 
minele furnizoare. Ca urmare, arii 
reușit să diminuăm aceste stocuri de 
la aproape 400 000 tone, la circa 
50 000 tone în prezent. Un fapt pozi
tiv, desigur. Ponderea mare a cărbu
nelui livrat din stocuri, la care s-au 
adăugat unele deficiente pe fluxul 
extractie-expeditie, au condus la di
minuarea puterii calorice a lignitu
lui livrat. Ne preocupăm ca o dată 
cu sporirea indicilor de utilizare 
a complexelor din cele 6 mine sub
terane. să accelerăm lucrările de 
punere în funcțiune a noi capacități 
și să sporim producția din micro- 
cariere".

Al doilea maro furnizor de căr
bune al termocentralei de la Ișal- 
nița. întreprinderea minieră Lu- 
poaia. s-a achitat mai bine de sarci
nile ce i-au revenit la. livrări, reușind 
să expedieze in întregime cantitățile 
prevăzute pentru perioada ce a tre
cut din luna septembrie. Așa cum am 
aflat de la inginerul Gheorghe Do- 
brin, director adjunct al unității, co
lectivul de aici depune eforturi stă
ruitoare pentru asigurarea rezervei 
active de iarnă, paralel cu îmbunătă
țirea expediției cărbunelui. Ritmul 
realizat nu asignră insă recuperarea 
în termen a restanțelor, iar cărbu
nele livrat din perimetrul carierelor 
Lupoaia și Roșiuta prezintă o seamă 
de deficiente dc ordin calitativ. 
Pentru a cunoaște măsurile ce se 
întreprind în vederea eliminării aces
tor neajunsuri și impulsionării li
vrării, cărbunelui, ne-am adresat di
rectorului comercial al. Combinatu
lui minier Motru, inginer Marcu 
Burtea, care ne-a precizat :

— Livrăm cărbune energetic pen
tru 7 termocentrale și, alături de 
ceilalți furnizori, ne străduim să 
asigurăm ritmic cantitățile solicitate, 
în prezent avem mari datorii față 
de termocentrala Ișalnița. unde, pe 
lingă faptul că stocul este sub ni
velul prevăzut, consumul zilnic este 
foarte marc. Ținînd seama de si
tuația creată, acțiunile noastre prio
ritare sînt îndreptate spre sporirea 
considerabilă a producției, atit din 
subteran, cît și din cariere și micro- 
cariere. Prin creșterea ponderii 
producției curente în masa cărbune
lui livrat se va ridica simțitor și 
calitatea acestuia. O seamă de 
acțiuni vizează revizia, reparația și 
îmbunătățirea funcționării stațiilor 
de claubare. a sesizorilor de metal, 
zdrobitorilor și celorlalte instalații 
din fluxul de livrare a cărbunelui... 
La toate unitățile au fost reparti
zate cadre de răspundere, pe schim
buri. care urmăresc ritmicitatea și 
continuitatea livrărilor, modul cum 
se înfăptuiesc programele stabilite. 
Pe baza celor menționate vom crea 
condiții de sporire a livrărilor către 
toți beneficiarii si de asigurare a 
stocurilor normate pină la intrarea 
în sezonul rece.

ȚĂNDĂREI : Lucrări 
de termoficare

Prin muncă susținută, prin 
contribuția tuturor cetățenilor, 
termoficarea orașului Țăndărei 
a intrat în stadiul final. La ora 
actuală, se lucrează la izolația 
termică și la efectuarea probe
lor pe tronsoane. Prin intrarea 
în funcțiune a noii centrale ter
mice, locuitorii celor 1 500 de 
apartamente din cel mai tînăr 
oraș ialomițean vor beneficia de 
căldură și apă caldă. (Mihai 
Vișoiu).

CURTEA DE ARGEȘ :
Căldură din ape 

reziduale
La întreprinderea de biopro- 

teine din Curtea de Argeș s-au 
dat în folosință două instalații 
pentru recuperarea căldurii din 
apele reziduale ale procesului de 
fabricație al unității. Energia 
recuperată pe această cale asi
gură acum apă caldă menajeră 
pentru mii de apartamente. 
(Ghcorghe Cirstea).

Consumurile 
de energie 
termică — 

riguros 
determinate

colaborare cu asocia
țiile de locatari la în
tocmirea și emiterea 
facturilor.

asociația res-

în județul Călărași își desfășoară 
activitatea 53 de cooperative de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor (C.P.A.D.M.) — mai exact 
spus —• ființează cite o cooperativă 
in fiecare localitate. Dintre acestea, 
o treime, respectiv, 17 cooperative 
reușesc — printr-o bună gospodă
rire a avuției mobile și imobile, 
printr-o severă normare a stocurilor, 
prin dezvoltarea acelor sectoare care 
aduc cooperatorilor beneficii , mari 
— să se autofinanțeze. deci să nu 
mai împrumute nici un ban de la 
stat. Alte patru cooperative — cele 
din comunele Roseți, Radovanu, 
Nana si Luica — vor reuși să facă 
acest lucru pină la sfîrșitul anului 
curent. Dar celelalte ?

Cum procedează conducerea coo
perativei pentru a realiza acest 
lucru ? Asigurînd ca gestionarii să 
cumpere un anumit volum de marfă 
în strinsă corelație cu ceea ce mai 
există la un moment dât în maga
zin și în depozit. De acest mod de 
lucru depinde în cele din urmă 
viteza de rotație a stocurilor. Viteza 
de rotație, mai exact, în. cit timp se 
vinde produsul adus ■ în comună, 
este la Borcea de 70—80 de zile, 
exact cît prevăd reglementările ac
tuale. -

Aprovizionarea directă, fără a mal

CÎND OAMENII SÎNT HARNICI, 
ÎNTREPRINZĂTORI ȘI GOSPO
DARI PRICEPUȚI. Comuna Bor
cea. C.P.A.D.M. de aici se autogos- 
podărește și se autofinanțează de 
ani in șir. Ce metode folosesc in 
acest scop cooperatorii unității res
pective ? Aflăm că metodele șînt 
simple și la îndemina oricărei coope
rative de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor. în primul rind, 
conducerea cooperativei acordă o 
atenție stăruitoare direcțiilor de 
dezvoltare judicioasă a unităților de 
producție. Mai exact : nu înființează 
orice fel de unități, de dragul dez
voltării, ci acele, unități care aduc 
sigur beneficii mari și sînt real
mente necesare sătenilor, răspund 
efectiv trebuințelqr lor.

Astfel, o sursă importantă de 
ciștiguri a cooperativei sînt benefi
ciile obținute din activitățile zilnice 
ale unităților de servire publică, în 
care se numără o patiserie cu un 
beneficiu anual de aproape 200 000 
lei. Un alt exemplu, tipic de modul 
cum se autofinanțează C.P.A.D.M.-ul 
din Borcea. cum se autogospodărește 
ii reprezintă felul in care funcționea
ză atelierul de croitorie din localitate, 
beneficiu anual de aproape 200 000 lei. 
Cum reușește o croitorie comunală 
acest lucru ? Prin ^seriozitatea cu 
care sînt executate comenzile — ca 
termen de execuție si calitate — 
prin economisirea drastică a mate
rialelor. folosirea la maximum a 
timpului de lucru, ridicarea perma
nentă a calificării, primirea oricăror 
comenzi. inclusiv reparații etc. 
Aflată pe mina unor buni gospodari, 
chiar o simplă sifonărie, bine între
ținută și unde gestionarul folosește 
energie electrică doar atit cit este 
necesar, aduce un beneficiu de peste 
38 000 lei anual.

Strins legat de acest aspect al 
autogospodăriril unităților de pro
ducție — și comuna are multe — 
am reținut și un alt aspect care 
ajută unitatea să se autofinanțeze : 
normarea stocurilor în magazinele 
proprii de desfacere. Pe scurt, lu
crurile se prezintă astfel : la o des
facere asigurată de 50—60 milioane 
ne an, valoarea stocurilor de măr
furi nu depășește 2—3 milioane.

însemnări din județul 
Călărași

trece marfa prin depozitele din Că
lărași, aduce cooperativei de profil 
din Borcea și alte beneficii : apro- 
vizionindu-se direct încasează in 
întregime rabatul comercial (14 la 
sută). (în condiția depozitării măr
furilor la unitățile din Călărași ii 
rămin doar 6 la sută). în fine, tre
buie precizat că. în astfel de condi
ții. cooperativa nu are nici o datorie 
la bancă ; dimpotrivă, ea are dispo
nibilități de eîteva milioane de lei, 
(fonduri, pe care intenționează să le 
folosească in scopul dezvoltării : să 
mai înființeze incă un atelier de 
producție și servicii, din ce in ce 
mai necesar în comună, pentru 
fecționat și reparat căruțe. De 
menea. își va spori animalele 
sectorul zootehnic, compus în 
zent din 150 de oi și 30 de i 
Animale cu care asigură 
primă pentru preparatele din ali
mentația publică). Aplicarea princi
piilor autofinanțării se realizează cu 
succes nu numai la C.P.A.D.M. din 
Borcea, ci și în alte cooperative ale 
județului Călărași — precum coo
perativele din comunele Unirea, 
Ulmu, Ulmeni, Chirnogi ș.a. Din 
păcate insă, măsurile de perfecțio
nare a mecanismului economic, au- 
togospodărirea și autofinanțarea sint 
privite uneori de diferite cadre de 
conducere din sistemul cooperatist 
intr-un mod unilateral, adică doar 
sub anumite laturi, în sensul exage
rării drepturilor conferite prin 
aceste măsuri și minimalizării răs
punderilor ce le impun. Exemplifi
cări se pot face multe. Deoarece 
practicile negative întilnite la unele 
cooperative se aseamănă între ele, 
ne vom opri mai pe larg asupra 
unor constatări de la C.P.A.D.M. 
din comuna Jegălia.

con- 
ase- 
din 

pre- 
porci. 

materia

LA CONDIȚII IDENTICE. RE
ZULTATE TOTAL DIFERITE. O 
discuție la conducerea cooperativei 
a scos in evidentă carențe mari în 
activitatea acesteia. Cooperativa are 
datorii la ■ bancă, de. 7. milioane lei, 
pentru care plătește dobînzile cuve-

nite. Nu face, ca la Borcea. aprovi
zionarea directă, pierzind in acest fel 
citeva sute de mii lei pe an. Are, 
în schimb, stocuri supranormative 
in valoare de 10 milioane ! Cum, cu 
ce beneficii funcționează unitățile de 
producție ? Din răspunsul primit am 
aflat că unele unități de producție 
și servicii, cum ar fi cea de RTV, 
obțin... 1 000 lei lunar, iar altele — 
geamuri — încălțăminte — 2 000 lei! 
Produse cerute insistent de populație, 
de patiserie, de pildă, nu produce, 
ci cumpără de la... Borcea. Secții 
anexă — crescătorii de oi, păsări sau 
porci — nu există la Jegălia. Desi
gur, acumulînd asemenea carențe, 
cooperativa bate pasul pe loc, nu 
se dezvoltă.

în privința stocurilor din maga
zine. Dăm o raită prin satul Gîldău. 
I-a un singur magazin sătesc — 
stocuri in valoare de peste 3 mili
oane, iar desfacerea lunară este de 
250 000 lei. Nici magazinul din cen
trul comunei nu face excepție : la o 
desfacere de 180 000 lei, are stocuri 
în valoare de 2.6 milioane ! Viteza 
de rotație a mărfurilor ? De necre
zut : 400 de zile ! Cum sînt posibile 
asemenea situații ? Aflăm de la con
ducerea cooperativei că gestionarii 
„s-au lăcomit", achiziționind mărfuri 
în neștire.

Desigur, 
nepriceput! 
conducerea 
șef unde erau, de ce nu i-au oprit 
la timp, cum i-au controlat ? Nu 
ș-au sesizat de faptul că, imprumu- 
tindu-se mereu la bancă, se vor 
plăti dobinzi ?

— De ce nu 
anexă, ca alte cooperative, 
porci, păsări — am întrebat.

— Vom organiza. Tocmai 
propus, ni s-a răspuns.

Din cele relatate n-am
mare lucru. Poate, doar, faptul că 
întreaga conducere a cooperativei 
pare depășită de situație, parcă plu
tind pe o barcă in derivă. Lipsiți 
de inițiativă, cu datorii care ridică 
dobînzile la 250 000 lei pe'an, în loc 
să organizeze rapid secții . lucrative 
așteaptă... 400 de zile să se vîndă 
din stocurile enorme acumulate. Și 
dacă reținem faptul că asemenea 
cooperative mai există — unele 
chiar cu o activitate mai proastă 
(aceea din comuna Budești are o 
datorie la bancă de 20 milioane !) — 
putem ușor ajunge la concluzia că 
nici conducerea Uniunii județene a 
cooperativelor de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor 
nu a 
timp

La
.că în 
tru a 
noi de lucru, în general de 
industrie, în comunele in 
C.P.A.D.M. nu se autofinanțează, că 
șe are în vedere profilarea acestora 
pe producția cu o desfacere asigu
rată în comunele respective. Ni s-a 
vorbit, de asemenea, despre măsuri 
ferme pentru normarea stocurilor și 
respectarea cu strictețe a timpului 
de rotație a mărfurilor, pentru uti
lizarea cu eficiență maximă a fon
durilor bănești, incit. în cel mai 
scurt timp toate C.P.A.D.M. din 

■ Călărași să se poată autofinanța.
Intenții bune, dar cînd se vor 

materializa în măsuri efective ?• Și 
de ce sînt luate atit de tîrziu ?

pot exista gestionari 
sau necumpăniți, dar 
cooperativei, contabilul-

aveți măcar secții 
de oi.
ne-am
reținut

Călărași 
făcut totul pentru a redresa la 
unitățile din subordine, 
conducerea uniunii ni s-a spus 
curind se vor lua măsuri pen
se înființa cîteva zeci de secții 

mică 
care

Gh. GRAURE

Ion EAZAR 
Dumitru PRUNA

într-o scrisoare din 
Brașov. I. Fieru sem
nala redacției 
activitatea 
derii de 
reparații 
nistrație 
(I.C.R.A.L.) 
calitate se manifestă 
unele neajunsuri pri
vind determinarea și 
facturarea energiei 
termice către asocia
țiile de locatari — a- 
cestea fiind legate de 
inexistenta aparate
lor de contorizare 
căldurii Ia centralele 
și punctele termice, 
precum și la consuma
tori (blocuri de locuit, 
clădiri administrative 
etc.). Se sesiza, totoda
tă, că I.C.R.A.L. Bra
șov refuză să încheie 
cu asociațiile de loca
tari, contracte de 
furnizare a căldurii, 
în care să se prevadă 
cu claritate îndatoriri
le ambelor părți.

în legătură cu cele 
semnalate, Direcția 
tehnică, surse noi și 
refolosibiie de energie 
din cadrul Ministeru
lui Energiei Electrice, 
care, la solicitarea zia
rului., s-a ocupat de 
această scrisoare., ne-a 
comunicat 
rezultate, 
răspunsul primit 
redacție , se arată. în
tre altele, că in tară 
sînt asimilate sau in 
curs de omologare trei 
tipuri de contoare și 
că. prin gama de ti- 
podimensiuni ce se 
introduc in fabricație, 
urmează să se asigu
re cerințele de con- 

ztorizare a consumuri
lor de energie termi
că. în 
lului 
primă 
dotate 
parate 
punctele termice, pre
cum și magistralele 
de transportare a căl
durii. în acest cadru. 
Consiliul popular ju
dețean, Brașov urmea
ză să: asigure mon
tarea a 1S contoare de 
căldupăo T-

în fin^fiil răspunsu
lui ^âpteciază că 
este ĂÎ^Ș^șară inter
venția' ijotriitetului e- 
xeouti’? 'â!;i Consiliului 
popular ■ al județului 
Brașov ntt numai pen
tru jeghip^rea priori
tară uăț contoare de 
căldura ă centralelor 
și punctelor termice 
și a magistralelor de 
transport, ci si pen
tru înlăturarea unor 
manifestări de indis
ciplină ale Î.C.R.A.L., 
cum ar fi refuzul de a 
încheia contracte de 
furnizare și lipsa dc

__ că in 
Intreprin- 

construcții, 
și admi- 

locativă 
din lo-

a

concluziile 
Astfel. in 

la

perioada actua- 
cincinal, într-o 
etapă vor fi 

cu astfel de a- 
centraleie si

Birocratismul 
rămine 

nesancționat ?
Cetățeanul Costache 

Gh. Baranga din co
muna Independența, 
județul Galați, a tri
mis redacției 
soare în care 
că a lucrat la 
ția economică 
și cooperatistă pentru 
îngrășarea porcilor 
din comuna sa pină la 
1 aprilie 1985, cînd , 
trebuia să fie pensio
nat pentru munca de
pusă și limită de 
vîrstă, dată de la care 
i s-a desfăcut și con
tractul de muncă m 
vederea pensionării. 
Cu' toate acestea, nici 
după 17 luni, timp in 
care a făcut nenumă
rate intervenții atit la 
conducerea asociației, 
cit și Ia oficiul de a- 
sigurări sociale și 
pensii Galați, nu a 
primit decizia de pen
sionare și, în conse
cință. nici un leu din' 
pensia cuvenită.

Consiliul .județean 
al sindicatelor Galați, 
căruia ziarul i-a 
mis sesizarea 
rezolvare, 
puns că faptele 
confirmă. S-a consta
tat

o scri- 
afirma 

Asocia
ție stat

ne-a
tri- 

spre 
răs- 

se
că Ia 1 aprilie

1985
pectivă a inaintat Di
recției pentru proble
me de muncă si ocro
tiri sociale Galați do
sarul respectiv" de 
pensionare. In același 
timp, fără să aștepte 
emiterea 
pensie și 
vederilor 
procedat 
cerea contractului res
pectiv de muncă. Dar, 
dosarul fiind incom
plet. drepturile de 
pensie nu au putut fi 
stabilite la acea dată. 
Pornind de la sesi
zarea adresată ziaru
lui, consiliul jude
țean al sindicatelor a 
intervenit pentru com
pletarea dosarului, 
astfel că. in prezent, 
s-a emis decizia de 
pensionare, cel in cau
ză primindu-și pensia 
retroactiv.

Cum rămine însă cu 
cei care au încălcat 
prevederile legale și, 
în mod birocratic, l-au 
purtat pe cetățean, 
fără rost," timp de a- 
proape un an și ju
mătate, pe drumuri ? 
Ljpsa de solicitudine, 
tărăgănările, atitudi
nea inadmisibilă a 
funcționarilor respec
tivi care au tratat atit 
de birocratic și neome- 
nos acest caz deloc 
complicat — dovadă 
că la intervenția al
tor foruri s-a putut 
soluționa imediat — 
nu pot rămine nesanc- 
ționate.

deciziei de 
contrar pre- 

legale. a 
și la desfa-

La semnalele cititorilor
Sugestii recepționate eu solicitudine. Solu-• _ . . _ _____________________ ____

tionind o scrisoare trimisă de redacție, privind 
mai buna gospodărire a stațiunii Borșa, județul 
Maramureș. Direcția turism intern din cadrul 
Ministerului Turismului ne-a adus la cunoș
tință modul în care sugestiile au fost finalizate. 
Astfel, în ce privește îmbunătățirea transpor
tului turiștilor de la gară la complexul turis
tic. s-a stabilit, împreună cu conducerea Co
loanei auto-Borșa a întreprinderii județene de 
transporturi locale (U.T.L.). un orar corespun
zător de circulație a autobuzelor și afișarea 
acestuia în stații. Totodată, s-a detașat un mi
crobuz de la coloana întreprinderii de turism 
transporturi auto. Baia Mare în stațiunea Borșa. 
S-a adoptat, de asemenea, un program concret 
de măsuri pentru finalizarea operativă a lu
crărilor de modernizare la complexul Stibina,

• Calitatea chibriturilor. Scrisoarea cititoru
lui Ionel Nișcoveanu din Buzău, îndrumată de 
redacție la Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Brăila, a fost prelucrata — după cum aflăm 
din răspunsul conducerii acestei unități — cu 
toți oamenii muncii din sectoarele corespunză
toare. între alte măsuri, s-au înlocuit anumi
te piese Ia aparatele de aplicat pasta fosfori- 
că pe cutii, s-a îmbunătățit controlul zilnic pe 
tot fluxul tehnologic etc.
• Indisciplina prompt sancționată. Șoferul 

George Ioniță de pe unu! din autobuzele tra
seului nr. 178. care a refuzat să mai efectueze 
cursele programului de lucru, motivind că se 
retrage la garaj, în urma unor defecțiuni (ima
ginare) și i-a mai Și insultat pe călători, a 
fost retrogradat în funcție pe, timp de 30 de zile 
si mutat la atelierul de format cauciucuri —. 
ne-a răspuns conducerea exploatării de trans
port autobuze la sesizarea cititorului Sorin 
Bumbu din București. Cazul a fost prelucrat 
cu întregul personal din serviciile respective.

Gheorqhe PARVAN

Cinstirea eroicei lupte a înaintașilor
(Urmare din pag. I)
intr-o „universitate a spiritului re
voluționar", s-a numărat in pri
mele rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eroul revolu
ționar care, în urmă cu 50 de ani, 
la 15 august 1936. era dus între 
zidurile Doftanei, in urma asprei 
și nedreptei sentințe pronunțate 
împotriva sa în procesul de la 
Brașov intentat militanților comu
niști și antifasciști în mai-iunie 
același an.

Ca de fiecare dată cînd. cu adîn- 
că dragoste, cu pilduitor respect, 
cu profundă înțelegere, stăruie asu
pra trecutului nostru național, și 
cu prilejul acestor recente evocări 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus 
în lumină înaltul mesaj al eveni
mentelor și personalităților oma
giate. îndemnînd generațiile de 
astăzi, tineretul în primul rind, să 
se pătrundă de vibrantele lecții ale 
istoriei, să învețe din exemplul 
înaintașilor, să înțeleagă sacra lor 
dătorie de a duce mai departe tor
ța gîndurilor și faptelor acestora. 
Cu profundă îndreptățire a subli-

niat secretarul general al partidu
lui nostrri faptul că, de-a lungul 
diferitelor epoci istorice, fiii cei 
mai de seamă ai poporului român 
nu au dat Înapoi în fata nici unei 
greutăți, n-au socotit că poate 
exista altă alternativă la chemarea 
țării decît e răspunde mereu pre
zent. de a munci și a lupta spre 
a birui obstacolele ridicate de vi
cisitudinile vremurilor. . Cu deose
bire se relevă in acest cadru înal
tul exemplu al muncii și vieții co
muniștilor, care, în lupta pentru în
lăturarea orinduirii întemeiate pe 
exploatare și asuprire, au avut ca 
unică și de nebiruit armă, ca unic 
scut de apărare, convingerile lor 
comuniste, dragostea pentru' popor, 
credința nestrămutată în izbîndă.

I Toate aceste lecții ale istoriei pa
triei sînt profund ți trainic însuși
te de generatiile.de astăzi, care își 
asumă răspunderea pentru soarta 
prezentă și viitoare a patriei, fă- 
cînd totul pentru a asigura 
mersul neabătut al țării spre piscu
rile de lumină ale civilizației comu
niste. .

în spiritul concepției secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și cu prilejul 
evocărilor istorice din această lună 
s-a reafirmat faptul că a cinsti is
toria, a cinsti lupta înaintașilor nu 
înseamnă doar a îndrepta gindul 
nostru cald, plin de recunoștință, 
către cei ce ne-au premers, ci 
înseamnă mai ales fapte de muncă, 
fapte de muncă harnică, plină de 
abnegație, sub semnul unei înalte 
răspunderi, spre a împlini cuteză
toarele Obiective pe care si le pro
pune acum tara. Omagiul cel mai 
profund oe poate fi astăzi adus 
înaintașilor ÎI reprezintă, așadar, 
angajarea cu Întreaga energie, cu 
toate puterile creatoare a fiecăruia 
dintre noi în vasta operă construc
tivă în care este angrenat întreg 
poporul; înseamnă hotărirea de a 
acționa, zî de zi și ceas de ceas, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan: înseamnă ini
țiativă. pasiune creatoare în iden
tificarea celor mai bune soluții me
nite să ducă la rezolvarea proble
melor cu care ne confruntăm; în
seamnă înalt spirit gospodăresc în

utilizarea zestrei tehnîco-mate- 
riale aflate în dotare ; înseamnă a 
nu da înapoi în fața greutăților, a 
nu trece nepăsător pe lingă lipsuri, 
ci a pune , umărul pentru înfringe- 
rea lor : înseamnă atitudine civi
că înaintată, implicare profundă în 
viata cetății; Înseamnă adîncă în
credere în faptul că, prin forța 
gindirii noastre, prin unitatea noas
tră de voință și acțiune, vom birui 
price greutăți, vom asigura înain
tarea țării pe drumul arătat 
partidul nostru comunist.

Răspunzînd generoaselor 
mări, patrioticelor îndemnuri 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facem totul 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XlII-lea, arătînd 
că acum și aici trăiește, muncește 
și visează o generație adine pă
trunsă de responsabilitatea sa "so
cială, ferm hotărîtă să ducă mai 
departe ștafeta înaintașilor. îmbo
gățind necontenit moștenirea aces
tora, înălțînd mereu tara in glorie 
și măreție. în frumusețe; în liberă 
și suverană demnitate.

de

che
ală

URGENTAREA MONTAJULUI TEHNOLOGIC
(Urmare din pag. I)

Situația de excepție în care au 
fost puși factorii angajați in reali
zarea acestei investiții, datorită mo
dificării soluției de funcționare a 
termocentralei, i-a obligat să-și mo
bilizeze forțele și, într-o strinsă con
lucrare. să-și asume cu hotărire de
pășirea dificultăților create. Un e- 
xamen sever trecut cu. bine pină în 
prezent, dar care nu s-a încheiat. 
Săptăminile si lunile următoare so
licită pe constructori și montori Ia 
eforturi și mai susținute, bine orga
nizate. pentru scurtarea pe cît po
sibil a duratelor de execuție.

Dacă efortul constructorilor ți 
montorilor este deosebit de impor
tant pentru accelerarea ritmului de 
execuție și finalizarea cît mai rapi
dă a lucrărilor, nu mai puțin im
portantă este lichidarea restanțelor 
existente la livrarea echipamentelor 
tehnologice. Aceasta este, de altfel, 
principala problemă cu care este 
confruntată construcția Centralei 
termoelectrice București. Ing. Traian 
Angclescu, coordonatorul investiției 
din partea întreprinderii „Electro- 
centrale" din București, ne-a argu
mentat în acest sens :

— Pentru a urgenta livrările ți
nem o strinsă și permanentă legă
tură cu furnizorii noștri. Efectul a- 
cestei măsuri a fost salutar, de-

în ultima vreme au sosit pe 
o serie de subansamble in- 
așteptate. Totuși, și la a- 
oră. întreprinderea „Elec- 

din Craiova este datoare

oarece 
șantier 
delung 
ceasta
troputere" 
cu livrarea unui subansamblu vital 
pentru funcționarea generatorului — 
transformatorul de bloc la 80 MV A. 
La. rîndul ei. întreprinderea de ce
lule electrice din București nu ne-a

trimis cîteva zeci de celule electri
ce, fapt care în mod evident îngreu
nează desfășurarea normală a lucră
rilor de montaj.

în sfîrșit, să mai adăugăm și a- 
pelul oamenilor muncii de pe șan
tierul bucureștean către colectivul în
treprinderii „Vulcan1 
solicitat să livreze 
putință circuitele

SEMNALE DE
• Un șantier pe care constructorii s-au obișnuit 

să amine sistematic executarea unor lucrări planifi
cate, iar beneficiarul să accepte îngăduitor întîrzie- 
rile acumulate din această cauză este cel al între
prinderii de electrozi siderurgici din Titu. Slăbiciu
nile manifestate de constructori în organizarea lucră
rilor si ritmul scăzut de lucru imprimat pe șantier 
sînt ^.compensate" de „hărnicia" cu care aceiași con
structori caută și găsesc tot felul de justificări pen
tru nereălizările de pină acum. Numai că termene
le de punere in funcțiune bat la ușă și, după atmosfe
ra de autotnulțumire instalată pe acest important șan
tier, există riscul să fie compromisă. Cit timp va mai 
dăinui această situație și cine-i va pune capăt, pu- 
nind la treabă pe constructori ? Aceasta-i întrebarea...
• Stocuri mari, inacceptabil de mari, de utilaje 

tehnologice nemontate pe șantierele combinatelor pe
trochimice din Brazi și Teleajen, întreprinderilor de 
sticlă din Azuga și de utilaj minier din Filipeștii de 
Pădure. Ea acumularea acestor stocuri și-a spus 
cuvintul. în primul rind, slaba activitate a construc-

1

i“ din Capitală, 
cit mai repede cu 
de înaltă presiu-

PE ȘANTIERE

ne si temperatură, precum si insta
lația de ardere. Nu este lipsit de 
interes să mai menționăm faptul că 
furnizorul a promis de altfel să re
glementeze ritmul livrărilor incă din 
luna mai, dar n-a prea făcut-o pină 
acum. îi reamintim că numai cir
cuitele în discuție au un ciclu de 
montaj de 4—5 luni, iar pină la sca
denta primului grup energetic au ră
mas numai două.

torilor, care n-au asigurat la timp fronturile de lucru 
solicitate de montori. în al doilea rind, și-a spus 
cuvrntul ineficienta activității unor beneficiari, datori 
cu importante cantități de materiale și furnituri strict 
necesare lucrărilor de montaj. Cine-și va spune cuvin- 
tul în al treilea rind? Unind, bineinteles. și măsuri 
energice, hotărîte pentru accelerarea ritmului de mon
taj si lichidarea stocurilor in discuție.
• întreprinderea dc utilaj chimic din Făgăraș ars 

însemnate datorii neonorate pe șantierele unor obiect 
tive de investiții importante. Unul dintre acestea este 
de pildă, cel al Combinatului de fibre, celuloză ș 
hirtie din Brăila. Demersurile întreprinse de bene
ficiari pe lingă furnizor n-au dat pină acum, deqt- 
intr-o măsură redusă, rezultatele scontate. Chiar att 
de indiferentă să fie conducerea unității din Făgăriș 
fată de prevederile unor contracte pe care inithl 
și le-a asumat cu toată fermitatea ?

Grupaj realizat de Cristian A.NTONESCF

generatiile.de
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ACUM VREMEA TINE CU AGRICULTURII!
mecafl/zator/j oamen/ ai mt/nc77 de la șateP 

FOLOSIȚI DIN PLIN ACEASTĂ PERIOADĂ FOARTE
< PRIEIJNICĂP^ J

care este posibil să cadă noi precipitații in dife- 
rite zone, ceea ce este de natură să accentueze 
procesul de refacere a rezervei de umiditate din 
sol.

în prima decadă a lunii octombrie, după ce 
trece actualul front de ploi, este de așteptat o

Argumente pentru intensificarea 
Iu maximum a culesului și insumînțurilor

• Ploile din ultima perioadă au refăcut umiditatea din sol in ma
joritatea zonelor, creind condiții favorabile pentru intensificarea semă
natului.

• Posibilitatea înrăutățirii vremii, începind cu a doua decadă a 
lunii octombrie, impune urgentarea la maximum a însămînțărilor, a strîn- 
gerii și depozitării întregii recolte de toamnă, pentru încheierea acestor lu
crări în cel mai scurt timp.

perioadă cu condiții deosebit de favorabile pen
tru desfășurarea pe un front larg a tuturor lu
crărilor agricole de sezon. Incepînd însă cu de
cada a doua a lunii octombrie, datele meteo
rologice indică posibilitatea apariției unor con
diții grele pentru lucrul în cîmp, datorită insta
bilității puternice a vremii, caracterizată prin 
ploi și temperaturi scăzute.

Cîteva concluzii pentru executarea lucrărilor 
agricole în condițiile nou create. Ploile din ulti
ma perioadă au produs o redresare a stării de 
umiditate în majoritatea teritoriului. Astfel, re
zerva de apă din patul germinativ este apropia

Brăila: CULEGĂTORI MULTI, HARNICI Șl BINE

ORGANIZAȚI

In ultimele zile, vremea a devenit Instabilă tn 
majoritatea zonelor țării. Scăderea accentuată 
a temperaturii aerului a fost însoțită de un 
front de ploi care a cuprins cea mai mare parte 
a teritoriului. In legătură cu evoluția actuală a 
vremii, prognoza de perspectivă și condițiile nou 
create pentru desfășu
rarea ‘lucrărilor agri
cole. publicăm cîteva 
precizări ale laborato
rului de agrometeoro- 
logie din cadrul In
stitutului central de 
meteorologie și hidro
logie.

Aria de răspindire 
a precipitațiilor. Din 
ziua de 26 Septembrie 
și pînă în dimineața 
zilei de 29 septembrie, 
au căzut ploi abun
dente in sud-esțul ță
rii. In estul Bărăga
nului și jumătatea de 
nord a Dobrogei. pre
cipitațiile au însumat 
intre 30 și 75 litri pe 
metru pătrat. La fel 
în zona Mangaliei, 
unde au Însumat 65 
litri țte metru pătrat, 
„ta -udul Dobrogei și 
sum mai mare parte a Bărăganului, au fost 
cuprinse între 20 și 30 litri pe metru 
pătrat, in vestul Bărăganului, Subcarpații 
de curbură și jumătatea de sud a Mol
dovei — intre 5 și 9 litri pe metru pătrat. In 
Banat și Crișana, precipitațiile au insumat 0,1—5 
litri pe metru pătrat, iar în Transilvania — în
tre 3—8 litri pfe metru pătrat. In județele Bihor, 
Sălaj, Maramureș, Suceava și Botoșani nu a 
plouat deloc.

Prognoza meteorologică pentru perioada ur
mătoare indică menținerea timpului instabil 
pînă în jurul datei de 4 octombrie, interval în

Pretutindeni, pe ogoarele brăile- 
ne se lucrează conform programu
lui stabilit pentru această perioadă 
de virf. Combinele și forțele ma
nuale sint folosite cu maximum de 
randament la culesul porumbului, 
soiei, sfeclei de zahăr, legumelor 
și strugurilor. Pină in seara zilei 
de 28 septembrie a.c., porumbul de 
consum a fost recoltat, față de 
plan, în proporție de 78 la sută și, 
tot față de plan, arăturile pentru 
însămințările de toamnă s-au efec

tuat in proportie.de 98 la sută. De 
asemenea, pină la aceeași dată, 
-Oia. a fosț strinșă de pe 24 563 hec
tare. reprezentind 94 la sută din 
suprafața cultivată : sfecla de za
hăr de pe 7 157 hectare (64 la sută), 
strugurii de pe 2 400 hectare (60 la 
sută) etc. La legume, s-au livrat la 
fondul de stat circa 110 000 tone și 
se acționează în continuare cu un 

, ritm zilnic de circa 5 000 tone. Re
coltarea in loturile de hibridare a 
porumbului se desfășoară din plin, 
iar producția se transportă direct, 
fie la centrele de condiționare, fie 
se depozitează.

Pină la această dată, orzul a fost 
însămințat pe 18 962 hectare, re
prezentind 67 la sută din suprafe- 
ele planificate, și se acționează ca 
ină lș 1 octombrie să se încheie 
e întreaga suprafață de 28 350 
’ctare. S-a trecut, cu toate for
te, la însămințarea griului.

faslui: CERTIFICATUL DE GARANȚIE A CALI- 
ĂȚII „AFIȘAT" LA CAPĂTUL FIECĂREI SOLE

emănatul cerealelor păioase se 
fășoară și în unitățile agrico- 
ale județului Vaslui în ritm sus- 
it, pe un front larg. Comitetul 
ețean de partid a întreprins din 
me măsuri, incit semănatul, chiar 
onditiile deosebit de grele ale 
ei toamne, să se execute în 
tate In perioada optimă, res- 
idu-se întocmai tehnologiile 
teru și. In «pecia!, densitățile 
zute.
n se aplică în practică mă- 

luate ? O constatare gene- 
In toate cooperativele agrico- 
fermele I.A.S. din consiliu! 
legrești. semănatul se desfă- 
îin plin. După cum ne spu- 
iglnerul Mircea Negrită, di- 
tl S.M.A., pe toate semănă- 
ucrează cei mai buni și des- 
mecanizatori, care au fost 

1 pentru a ști, tocmai ln a- 
onditii puțin prielnice, să 

cu răspundere și autoexi- 
llrecta supraveghere a spe- 
Or. la C.A.P, Rebrteea se 

la fermele Radeșul Cuzei 
.eni. Terenul este foarte bine 
t. iar mecanizatorii, lucrtnd 

cu eza I. și cunoscînd perfect 
Indicațiile scrise pe ordinele de 
lucru, efectuează semănatul de

Oamenii harnici fac din noapte zi. La LA-S- Tra’ 
ian din județul Bacău s-a încheiat semănatul orzului și culturilor 
furajere pentru masă-verde pe intreaga suprafață planificată de 
aproape 600 heotare. Aoum s-a trecut la semănatul griului. Me
canizatorii Ion Bujor. Gheorghe Ceapă, Jenică Stoica și Petru
Arva, de la fermele Vultureni șl Călugăreni, conduc semănăto
ri le din zorii zilei și pînă se întunecă. Pentru a-și asigura un 
front cit mai mare de lucru, după ce opresc semănătorile cite 
3—4 ore bune, ei lucrează, la lumina farurilor, la pregătirea tere
nului. „Nu este obositor ?“ — l-am întrebat pe inginerul-șef Flo
rin Drăgan, care se află In permanență printre mecanizatori. 
„Este — ne-a răspuns prompt inginerul — dar pentru odihnă 
avem timp suficient, după ce vom termina de pus sub brazdă 
ultimul bob din sămînța perttru viitoarea recoltă și după ce toata 
roadelor toamnei vor fi puse la adăpost". (Gheorghe Baltă)

De ce sint tolerate astfel de neajunsuri ? D!n 
„operativa" direcției agricole rezultă că in unitățile agricole din 
județul Argeș s-au însilozat pină acum 71 624 tone furaje, dintr-un 
total de 177 000 tone, cit este planificat a se realiza pînă la 1 
octombrie. Situația nu este de natură să mulțumească crescătorii

de animale, avlnd In vedere că din balanța furajeră lipsesc mai 
bine de 100 000 tone nutrețuri. Există mari diferențe la această 
lucrare Intre unități agricole șl chiar între consilii agroindustriale. 
Cîteva exemple sint edificatoare. în consiliul agroindustrial Că
lească, de exemplu, cooperativa agricolă din Rătești a însilozat 
2 400 tone furaje din 2 802 tone planificate, tn vreme ce coopera
torii din Căteasca au însilozat doar 40,8 la sută din cantitățile 
necesare. De asemenea, pe ansamblul consiliului agroindustrial 
Teiu, procentul la Insilozări este de 32,3 la sută, cu mult sub media 
pe județ. Ca să nu mai vorbim de faptul că in întreg consiliul 
agroindustrial Tigveni nu s-a tnsilozat pină la această dată nici 
măcar o singură tonă de nutreț.

Dacă la Tigveni, Teiu sau Căteasca spiritul gospodăresc este in 
mare suferință, surprinde ușurința cu care cei direct răspunzători 
de modul în care se desfășoară munca In aceste unități admit 
asemenea tărăgănări în rezolvarea unei probleme atît de impor
tante cum este asigurarea cantitativă și calitativă a furajelor. 
(Gheorghe Cirstea).

Grămezi acoperite... cu indolență. D* la com- 
plexul de creștere a taurinelor al I.A-S. Lechința, județul 
Bistrița-Năsăud, se transportă zilnic sute de tone de îngrășăminte 
naturale care sint dispuse in grămezi pe cimp, urmînd a fi In
corporate sub arătura de toamnă. La C.A.P. Chiuza, In incinta 
fermei zootehnice, am găsit însă altfel de grămezi. îngrășăminte 
chimice depozitate direct pe pămînt, în curs de degradare. Și tot în 
grămezi, de-a lungul pătulelor nereparate, însemnate cantități de 
porumb știuleti. Iar peste toate, mai și ploua. (loan Herțeg).

Pină în prezent, în această „fier
binte" campanie de toamnă, rezul
tate deosebite înregistrează consi
liile unice agroindustriale „1 Mai" 
4- Brăila, Dudești, Măximepi. lan- 
ca. Făurei și altele. *

Zilele trecute, mii dă "dâmeni ai 
muncii și elevi din' ; rifcril'cipiul 
Brăila au participat ln"!5toîn'gerea 
roadelor toamnei. în raidul între
prins i-am intilnit la depănușat și 
încărcat porumb, in .fermele com
plexelor agricole Maicanu, Zăton, 
Tăcău, Lungulețu și SțHtjte din 
cadrul I.A.S. Insula MageaajiBrăi- 
Iei. pe numeroși- oameiiițjițrmimcii 
de la întreprinderile iiplee.tr.ocen
trale". „Progresul" și ȘftftțiepwJ. na
val, elevi din licee. LajiAșopiația 
economică Traian, în> ferfflsșțpr. 6, 
constructorii tie Ia. Ințțfi^rin^erea 
antrepriză, de construcțțt-țin'ontaj 
lucrau cu spor la culesul "(pliate
lor, iar la asociația economica Mo
vila Miresei, cei de Ia Institwffl de 
proiectări și cercetări pentru fibre, 
celuloză și hîrtie lucrau din plin 
la culesul viilor.

Din discuțiile purtate cu o serie 
de președinți ai consiliilor agroin
dustriale. reținem faptul că, în a- 
ceste zțle, se depun toate eforturi
le pentru respectarea graficelor zil
nice stabilite de comandamentul 
județean. (Candiano Priceputu, co-/ 
respondentul „Scînteii").

foarte bună calitate. Pentru a asi
gura densitate și adîncime uni
formă, fiecare semănătoare a fost 
echipată cu contragreutăți pen
tru fiecare tub. Tot in acest.scop, 
•semănatul a început de la piciorul 
pantei, și nu din deal.

La C.A.P. Dumești. reținem o 
metodă deosebit de eficientă folo
sită la semănat. Aici mecanizato
rii iau în primire cite o solă pe 
care o pregătesc si o tnsămînțea- 
ză. „In acest fel — ne spune Ale
xandru Zmău, inginerul-șef al coo
perativei — mărim nu numai răs
punderea specialistului, ci și a me
canizatorului pentru soarta recol
tei. Conform dosarului griului. Ia 
fiecare solă noi am înscris pe o 
tăbliță soiul, data lnsămintăril. den
sitatea plantelor, cine a executat 
lucrarea. Aceasta duce la o exi
gentă sporită pentru calitate șl pu
tem aprecia precis calitatea mun
cii fiecăruia, prin producția reali
zată".

La fel de bine trebuie «ă se lu
creze și tn unitățile consiliilor 
unice Fălciu. Puiești, Ivăneștl. Bfr- 
lad și Codăiești, unde ritmul se
mănatului poate și trebuie să fie 
grăbit; (Petru Necula, coresponden
tul „Scînteii1!).

Arad: PĂTULELE AȘTEAPTĂ UN SEMN DE

RĂSPUNDERE Șl HĂRNICIE

Livrările la fondul de stat In cîteva cooperative agricole
Dacă recoltarea porumbului avan

sează în județul Arad in ritm sus
ținut, livrările la fondul centrali
zat al statului se desfășoară mai 
greoi. Așa se explică faptul că, în 
28 septembrie, unitățile arădene 
aveau predată la fondul de stat 
doar 29 la sută din cantitatea de 
porumb planificată. Este drept, de 
o parte și de alta a mediei pe ju
deț stau unități cu rezultate con
tradictorii. In timp ce consilii uni
ce agroindustriale ca Sintana, Pe- 
cica, Nădlac, Curtici livrează zf de 
zi mari cantități de porumb. In al
tele acțiunea se desfășoară foarte 
lent. In consiliul unic agroindus
trial Vinga, bunăoară, unde ne-am 
oprit Împreună cu inginerul Gri- 
gore Pantea, șeful biroului de re- 
cepționări, din cadrul întreprinde
rii pentru contractarea, achizițio
narea și păstrarea produselor agri
cole Arad, față de un plan de 
22 700 tone au fost livrate, pină în 
seara zilei de 27 septembrie, doar 
2 100 tone la fondul de stat (și peste/ 
4 000 tone porumb la fondul de fu
raje). Nerealizările se explică m»‘ 
bine constatînd stările de fapj din 
unități. C.A.P. Șagu, de pild«. avea 
livrată Ia fondul de stat, la data 
vizitei noastre, o cantitate de... 37 
tone porumb 1 De ce 1 Nicolae 
Zimmer, președintele cooperativei, 
aduce ca argument lipsa de moto
rină, spunînau-ne că nu poate uti
liza din această pricină mijloace 
de transport care însumează 100 
tone capacitate. In parte, explicația 
este corectă, dar nu l-am auzit re- 
ferindu-se deloc la propriile nea
junsuri, la slaba activitate din 
curtea sectorului zootehnic, unde 
au fost transportate circa 500 tone

tă de capacitatea de cîmp a solului în Dobrogea 
și cea mai mare parte a Bărăganului și in cen
trul și vestul Munteniei. Valori satisfăcătoare, 
între 40—50 la sută din capacitatea de cimp a 
patului germinativ, se înregistrează în sud-ves- 
tul Dobrogei, vestul Bărăganului, centrul și ves

tul Munteniei, iar în
tre 35—40 la sută — 
în jumătatea de sud 
a Moldovei, Subcarpa
ții de curbură și ju
mătatea de sud a 
Transilvaniei. în res
tul- teritoriului s-au 
produs modificări, sla
be în refacerea re
zervei de apă din 
patul germinativ. .

Rezultă că în cea 
mai mare parte a te
ritoriului țării a avut 
Joc o ameliorare sub
stanțială a umidității 
în stratul de la supra
fața solului, ceea ce 
a creat condiții de
osebit de favorabile 
pentru intensificarea 
la maximum a însă- 
mînțărilor de toamnă. 
Totodată, în ' aceste 
condiții se ușurează 

mult intensificarea recoltării sfeclei de zahăr, 
a cartofilor, în general a tuturor culturi
lor. Sint lucrări care, acum și pînă în prima 
decadă a lunii octombrie, trebuie să se desfă
șoare cu toate forțele. Prognoza evoluției vre
mii, care indică o posibilă înrăutățire a condi
țiilor meteorologice incepînd cu decada a doua 
a lunii octombrie, impune ca în fiecare județ 
și în fiecare unitate agricolă să se asigure mo
bilizarea puternică a tuturor forțelor umane și 
mecanice existente, astfel ineît însămințarea ce
realelor păioase să se încheie în perioada opti
mă pe toate suprafețele prevăzute și ca în
treaga recoltă de toamnă să fie strînsă și pusă 
la adăpost într-un timp cit mai scurt.

de porumb, o bună parte depănu
șat deja de elevi, iar la. zece metri 
distantă pătulele stăteau goale, 
așteptind parcă de multă vreme o 
dovadă de hărnicie, de spirit gos
podăresc. Alte vreo 2 500 tone po
rumb se aflau in cimp. Orice s-ar 
spune, chiar dacă există unele 
greutăți obiective, să livrezi la fon
dul de stat doar 37 tone porumb, 
cind al recoltat peste 300 hectare, 
Înseamnă că organizarea muncii 
este sub orice critică. (Că așa stau 
lucrurile o dovedește faptul că 
după discuția avută, C.A.P. Șagu 
a livrat la baza de recepție din 
Vinga, intr-o singură zi, 68 tone 
porumb boabe).

Din datele primite da Ia între
prinderea pentru contractarea, a- 
chiziționarea și păstrarea produse
lor agricole dm Arad rezultă că 
ritmul livrărifor bin ulitimele zile 
a crescut, âtinglnd cotele planifi
cate. C«m Insă tn urma măsurilor 
luat» de comandamentul agricol 
județean este de așteptat ca volu
mul livrărilor zilnice să crească și 
mal mult, se pune Întrebarea : sint 
capabile bazele de recepție să facă 
fată unor asemenea ritmuri și unor 
volume mai mari de produse ? 
Ne răspunde Horia Onofrei, conta- 
bil-șef al unității : „Sint ! Zilnic pot 
fi preluate in baze 2 350 tone po
rumb boabe și 34 000 tone porumb 
știuleti".

Rezumind, problema care trebui» 
soluționată cit mai curînd șl mai 
bine, rămîne însă cea a transpor
tului in bazele de depozitare, attt 
în ce privește porumbul recoltat și 
aflat in cimp, cit și cel ce se va 
culege de acum înainte. (Tristan 
Mihuța, corespondentul „Scinteii").

J

Cronica zilei tv
La București au început luni lu

crările celei de-a Vil-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-cubaneze de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
lntifică.

Cele două delegații, conduse de 
Aneta Spornic, viceprim-ministru al 
guvernului, și Antonio Esquivel Ye- 
dra, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Cuba, anali
zează evoluția relațiilor economice 
bilaterale, posibilitățile dezvoltării 
acestora in domenii de interes co
mun. lărgirii și diversificării schim
burilor reciproce de mărfuri.

★
Cu prilejul celei de-a 37-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, luni după-amiază 
a avut loc în Capitală o manifesta
re culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-chineză.

Au participat Marin Ivașcu, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Ion Popescu-Puțuri, președin
tele Asociației de prietenie româno- 
chineză, membri ai conducerii mini
sterelor afacerilor externe, apărării 
naționale, comerțulu'l exterior și coo
perării economice internaționale. 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, ai 
altor instituții centrale, activiști de 
partid și de stat, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Yu Hongliang, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, membri al 
ambasadei.

Cu același prilej, in sala de ex
poziții a I.R.R.C.S. a fost deschisă 
expoziția de fotografii artistice 
„China de azi".

★
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, gene- 
ral-colonel Vasile Milea, a adresat 
o telegramă de felicitare ministru
lui apărării al Republicii Populare 
Ungare, general-colonel Ferenc Kăr- 
păti, cu prilejul Zilei Armatei Popu
lare Ungare.

Cu același prilej, atașatul militar 
si aero al R.P. Ungare Ia București, 
locotenent-colonelul Sandor Aradi, 
s-a intilnit cu militari din două uni
tăți ale armatei noastre, cărora le-a

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Atenție, derapaj

Schimbările meteorologice din ul
timele zile, chiar ore, au determinat 
conducătorii de autovehicule să se 
deplaseze pe șosele care au porțiuni 
uscate alternînd cu segmente ume
de. Orice greșeală la volanul auto
vehiculului poate crea serioase ne
plăceri participantilor la traficul ru
tier. în localitatea Ciocirlia, județul 
Constanta, conducătorul unui auto
turism a comis grava Imprudență 
de a acționa puternic îrîna de ser
viciu. pe o porțiune de șosea aco
perită cu mîzgă. Mașina scăpată de 
sub control a ajuns pe partea stingă 
a drumului și a fost proiectată vio
lent intr-un alt autoturism care cir
cula din sens opus. Mai multe per
soane au fost grav accidentate. Vite
za hecorelată cu starea drumului, în
tr-un interval de timp cu ploaie in
tensă a determinat un accident și 
pe Dealul Feleacului din județul 
Cluj. Autoturismul l-CJ-2508, con
dus de Mihai Gherman, nu a mai 
putut fi stăpinit și s-a Jovit de un 
parapet...

Atenționăm conducătorii de vehi
cule ca la apropierea suprafețelor 
carosabile ude sau acoperite cu 
mizgă sau noroi să reducă din vre
me viteza de deplasare și să renun
țe la frinâri care favorizează dera
pajul. folosind cu predilecție frina 
de motor.

Din constatările agentilor de cir
culație rezultă că unii conducători 
de autovehicule se deplasează pe 
timp de ceață, ploaie sau întuneric 
cu luminile de poziție. îngreunînd 
astfel observarea mașinilor de către 
cei ce se apropie și evident pericli- 
tînd siguranța circulației- Reamin
tim că in toate aceste condiții tre
buie aprinse luminile de intîlnlre a 
farurilor. Totodată, pentru o bună 
vizibilitate din interiorul autovehi
culul in momentul căderii precipita
țiilor este necesară montarea ambe
lor stergătoare de parbriz și asigu
rarea funcționării lor corecte.

Circulația pe timpul nopții
Traficul rutier cunoaște valori ri

dicate, mai ales pe drumurile ce 
străbat zonele de cimpie, unde este 
concentrat un număr mare de au
tovehicule la strinsul recoltei. Mic
șorarea zilei face ca deplasarea au
tovehiculelor să «e desfășoare cu o 
oarecare dificultate, mai ales în 
amurg șl Ia primele ore ale dimine
ții, cind cel de la volan sesizează 
mal greu prezenta celorlalți partici
pant! la trafic.

INFORMAȚII SPORTIVE
TENIS. Turneul Internațional de 

la Sofia s-a încheiat cu o dublă vic
torie românească In probele de sim
plu. La masculin, în finală. Mariu» 
Comănescu l-a întrecut cu 1—6. 7—6, 
6—3 pe bulgarul Julian Stamatov. 
La simplu femei a cîștigat Mădălina 
Voinea, învingătoare cu 1—6, 6—4,
6—2 in finala susținută cu coechipie
ra sa Florentina Curpene. Rezulta
te ale finalelor de dublu masculin : 
Cernițki, Ajasalov (UR.S.S.) — Van- 
ță, Comănescu 6—3, 6—3; feminin : 
Malacidze, Rizova — Radu. Curpene 
4—6, 7—5, 7—6.

HANDBAL. Rezultate înregis
trate in cupele europene la handbal: 
masculin : „Cupa campionilor euro
peni" : Herschi Venlo (Olanda) — 
Otmar Saint Gali (Elveția) 15—23; 
Maccabf Rishon — Le Zion (Israel) 
— Cividln Triest 28—15; „Cupa cu
pelor" : I.F. Helsingoer (Danemar
ca) — Sparta Helsinki 21—16; H.C. 
Berchem (Luxemburg) — Union 
Beynoise (Belgia) 16—18; „Cupa 
I.H.F." : H.V. Sittardla Sittard (O- 
landa) — H.B.S. Schifflage (Luxem
burg) 25—12; S.M.U.C. Marsilia — 
Braga (Portugalia) 19—16; feminin : 
„Cupa oampionilor europeni" : 
O.S.C. Amsterdam — Wakefield Me
tros (Marea Britante) 40—15; A.T.’J 
Basel — H.B.C. Baschnage (I burg) 25-14. juxem-

ȘAH. Cea de-a 20-a pa„,,j. . 
ciulul pentru titlul mo J
ce se dispută la Ler ,^’a' de 
marii maeștri soviet1 ? Knr
pov șl Garri Kasp ici Anat?‘ 
remiză la mutare aro,v.' “-a ‘"rc^.e*a‘ . 4 a 22-a. Scorul semenține egal : 10_10 A? cum ga
cunoaște, meclu, cupr(n(1e 24 de par. 
tll^rarîTv1/ tiin<3 declarat 6ahis" 
tp r « « realiza primul 12,5 punc- 
păstrează t egal 12-121 KasParov ,șl pastreaza d(j campion al lumii. 

vorbit despre semnificația evenimen
tului aniversat. Participanții au vi
zionat o fotoexpoziție cu aspecte din 
viata și activitatea militarilor Ar
matei Populare Ungare și filme puse 
la dispoziție de Ambasada R.P. Un
gare la București.

Au fost prezenți Păi Sziitz, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Ungare in tara noastră, 
membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei Armatei Populare 

Ungare, atașatul militar și aero al 
Ambasadei R.P. Ungare la București, 
It. col. Sandor Aradi, a oferit, luni, 
un cocteil.

Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, alți membri ai cor
pului diplomatic.

DE LA REGIONALA DE CAI FERATE 
BUCUREȘTI :

Pentru executarea unor lucrări 
curente la linia de cale ferată 
București Obor—Pantelimon, in ziua 
de 3 octombrie 1986 se vor anula 
următoarele trenuri :

Pe distanta Pantelimon—București 
Obor trenurile : 8314, 8302, 8316, 8332, 
8742, 8318, 8002.

Pe distanta București Obor—Pan
telimon trenurile : 8331, 8301, 8315,
8317, 8743, 8319.

Trenul 8002 de Ia Constanta soseș
te în stația București Nord in loc 
de București Obor.

Trenurile vor pleca spre Fetești 
din punctul km 15 plus 540, care se 
găsește la capătul străzii Mircea 
Rosetti, în direcția Întreprinderea 
„Frigotehnica".

Stația C.F.R. București Obor va 
pune la dispoziția călătorilor autobu
ze pentru transportul de la Stația 
București Obor la punctul de îmbar
care. Urcarea călătorilor în autobuze 
se va face pe baza biletului de călă
torie cu trenul. Călătorii sînt rugați 
să vină din timp la gară pentru a 
putea fi transportați cu mijloacele 
auto disponibile la orele de plecare 
a trenurilor.

în asemenea situații, automobtliș- 
tfi, pe lîngă faptul că sînt datori 
să-și semnaleze prezența pe drum, 
prin aprinderea fazei de intîlnlre a 
luminii farurilor, trebuie să adap
teze viteza de deplasare la condi
țiile de vizibilitate.

în eventualitatea rămtneril în 
pană pe timpul nopții, autovehi
culele să fie scoase in afara părții 
carosabile, iar dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie parcate cit mal 
aproape de marginea din dreapta a 
drumului. Șoferii să ia măsuri de 
semnalizare a mașinilor cu ajutorul 
lanternelor de poziție și al triun- 
ghiurilor reflectorizante. De aseme
nea. toate căruțele să fie dotate cu 
surse de lumină și catadfoptrii. iar 
bicicletele să fie echipate corespun
zător cu asemenea dispozitive care le 
asigură securitatea in deplasările pe 
timpul Întunericului.

O data cu începerea noului an de 
Jnvătaminț, copiii sint o prezentă 
activă in circulație, pe arterele ru
tiere ce duc către școli. Părinții. în 
cazul celor mici, să-i învețe drumul 
de acasă la școală, fixindu-le în 
acest sens itinerarul cel mai sigur 
pe care-1 au de străbătut, cu cele 
mai puține traversări ale drumului. 
Este necesar ca și cadrele didactice 
să se preocupe de siguranța de
plasării școlarilor, mai cu seamă 
a celor mici, prin activizarea patru
lelor școlare de circulație și supra
vegherea elevilor la intrarea și ieși
rea de la cursuri. Un rol important 
îl au orele de circulație, a căror te
matică trebuie să vizeze aspectele 
practice ale deplasărilor în mijloa
cele de transport în comun.

Totodată, chiar dacă acum benefi
ciază de mai puțin timp liber decît 
In perioada vacantei, copiii con
tinuă să se afle in număr mare la 
locurile de joacă, unele amplasate 
chiar în aipropierea drumului pu
blic. tn aceste condiții, părinții sint 
datori să se asigure că aceștia nu 
se joacă și pe partea carosabilă a 
arterelor rutiere.

Anticipînd intenția de a traversa 
o arteră rutieră din Toplita, condu
cătorul autoturismului 2-HR-2801 a 
putut evita accidentarea unui elev, 
în momentul în care acesta a pornit 
In fugă de pe trotuar.

Analiza accidentelor datorate 
încălcării normelor de deplasare de 
către copii scoate în evidentă că o 
mare parte dintre acestea puteau 
fi evitate dacă șoferii Implicați do
vedeau mai multă prudență la apro
pierea de micii pietoni.

MÎINE ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Vom vedea patru 
în manșa 

ln ziua de 3 octombrie, la sediul
V.E.F.A. din Ztirich se vor efectua 
tragerile la sorti pentru cea de-a 
doua etapă a cupelor europene de 
fotbal. La ora aceea vor fi cunoscute 
toate formațiile rămase in competi
ție, după prima manșă, și, firește, do
rința noastră fierbinte este ca in ur
nele respective să se găsească în
scrise și numele celor patru echipe 
românești angajate, in intrecere, adi
că Steaua, campioana României și 
ciștigătoarea Cupei campionilor eu
ropeni — ultima ediție, ajunsă din 
oficiu ln turul doi, Dinamo Bucu
rești, Sportul studențesc și Universi
tatea Craiova.

In mod normal, așa cum au anti
cipat toți specialiștii, Dinamo, Uni
versitatea Craiova și Sportul «tuțjenk. 
țese au avut șanse mari car, din 
primul joc să ia o opțiune cer
tă pentru calificare. Uunoscind in 
primul rind vafarea lor. Este pen
tru prima dară din istoria participă
rii "on jnej(| ța competițiile conti
nentale de fotbal cind echipele noas
tre au „prins" un culoar atit de fa
vorabil calificării, și totuși in această 
a „doua miercure europeană de 
fotbal" așteptăm rezultatele intilniri- 
lor de miine nu fără emoții.

Dinamo București își cunoaște 
acum foarte bine adversarul despre 
care nu a știut cnroape nimic înain
tea partidei -e la Tirana. Este o 
echipă surprinzitor de bună, omoge
nă și cu o mare putere de luptă, cu 
un repertoriu tehnic variat și cu ‘‘oi 
jucători de certă valoare inferna- 
ftonaM (Muca ;i Kola), dar în fața 
căreia Dinamo au poate r0‘a califi
carea. La Tirata, drnomovlștii au 
fost surprinși de calitățile adversa-

20.00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revolu

ții agrare (color). Experiența frun
tașilor. s-o cunoaștem, s-o gene
ralizăm! Episodul 6

20,40 Teatru TV (color): „Autografe pe 
fluviu" de Corneliu Ifrim, Premie
ră pe țară.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru in
tervalul 30 septembrie, ora 20 — 3 oc
tombrie, ora 20. tn țară : Vremea va fi 
răcoroasă în primele zile, apoi se va în
călzi ușpr, iar cerul va fi variabil, mal 
mult noros in nordul și estul teritoriu
lui, unde vor cădea ploi locale. In rest, 
acestea vor avea un caracter cu totul 
Izolat. La altitudine de peste 1 800 me
tri, în Carpații Răsăriteni și de curbu
ră. precipitațiile pot fi și sub formă de 
lapovltă și ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări în 
zona de munte si tn estul tării cu vi
teze de 35—50 km la oră. Temperaturi
le minime nocturne vor fi cuprinse in
tre 2 șl 12 grade. Izolat mai coborîte 
în depresiuni, iar cele maxime diurne 
— între 14 și 24 grade, local mai ridi
cate. Izolat, în depresiuni, se va pro
duce brumă, iar dimineața, pe alocuri, 
se va semnala ceată slabă.

CARNET CULTURAL

GORJ. In cadrul filialei jude
țene a Arhivelor statului s-a des
chis expoziția documentară cu ge
nericul „File de istorie și cultură 
gorjeană in memoria documente
lor". Abordind o largă arie tema
tică — mărturii documentare pri
vind permanenta și continuitatea 
istorică în ținutul Jiului de Sus, 
anul revoluționar 1821, contribuții 
la cultura și știința românească, 
geneza operelor brâncușiene de la 
Tîrgu Jiu — documentele și repro
ducerile expuse oferă o vie ima
gine a contribuției aduse de-a lun
gul veacurilor de locuitorii acestui 
colț de tară la făurirea și îmbogă
țirea tezaurului de valori ale is
toriei și culturii noastre naționale. 
(Dumitru Prună).

CARAȘ-SEVERIN. Stațiunea Băi
le Herculane găzduiește cea de-a 
7-a ediție a „Salonului cărții ro
mânești", La rotonda „Neptun" sint 
organizate o expoziție permanentă 
și un stand de carte, cititorii avînd 
posibilitatea de a se intilni cu edi
tori, prilej cu care sint lansate 
cărțile nou apărute. (Ion D. Cucu).

BISTRIȚA-NASAUD. în cadru! 
etapei de masă a celei de-a Vil-a 
ediții a Festivalului național „Cirt- 
tarea României", interpreta și so
liștii orchestrei de muzică popu
lară „DVtrița" a casei de cultură 
a sindicatelor au susținut un reușit 
spectacol sub genericul „Mindru-1 
cintecul la noi". La rîqdul lor, for
mațiile muzlcal-Coregraftoe ale 
Casei 'municipale de cultură din 
Bistrița s-au deplasat in localitățile 
Vița și Mălin, iar colectivul Tea
trului muncitoresc bistrițean a pre
zentat un reușit recital de poezie 
patriotică și revoluționară, suges
tivi Intitulat „Partid-de glorii, țară 
de eroi". (Gheorghe Crișan).

SUCEAVA. In județ s-a desfă
șurat prima ediție a „Decadei cul
turii pentru forestieri". Bogatul 
ciclu de manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice a cu
prins expuneri, 'dezbateri, simpo
zioane, prezentări de cărți și spec
tacole artistice, . care au avut loc 
la căminele culturale, cluburile 
muncitorești, casele de cujtură și 
în unitățile economice din' locali
tățile în care trăiesc și muncesc 
forestierii. (Sava Bejinariu).

VASLUI. In localitățile urbane și 
in citeva comune ale județului 
Vaslui s-au desfășurat, In organi
zarea comitetului județean de cul
tură și educație socialistă, „Zilele 
teatrului pentru copii și tineret". 
In fața spectatorilor din Vaslui, 
Birlad, Huși, Nggrești. ca și din 
comunele Dumesti, Fălciu, Todl- 
rești și altele, au prezentat mai 
multe spectacole teatrul „Țăndă
rică" din Capitală, Teatrul pentru 
copii și tineret din Iași, Teatrul de 
animație din Bacău și altele. (Petru 
Necula).

SATU MARE. Un nrmăr de 39 
de fotocluburi din țară sint repre
zentate la prima bienală de artă 
fotografică de la Satu Mare, ver
nisată la galeriile de artă din 
noul centru al municipiului. Sînt 
expuse fotografii alb-negru >?i co
lor, precum și diapozitive, cele mal 
valoroase dintre ele fiind dlsl nse 
cu premii. (Octav Grumeza).

echipe românești 
a dona?
rilor și in consecință au încercat să 
tempereze elanul gazdelor, jucind 
neobișnuit de lent, dar și neinspirat 
la mijlocul terenului, uitindu-și pro
priul repertoriu ofensiv. După cum 
ne declara antrenorul Mircea Lu- 
cescu, elevii lui au studiat și și-au 
însușit bine lecția jocului de miine, 
in care cuvlntul de ordine este unul 
singur : calificarea ln manșa a doua.

Așa cum s-a mai spus, atit Uni
versitatea Craiova, cit mai ales Spor
tul studențesc nu au știut să folo
sească intr-o mai mare măsură 
avantajul terenului propriu, luind 
avantaje minime pentru jocurile de 
miine. Se va califica Universitatea 
Craiova ? Sperăm și vrem să credem 
că da. Un avantaj de două-goluri 
este, uneori, suficient pentru obți
nerea unei calificări, cu condiția ca 
toți jucătorii să lupte, așa cum știu 
să o facă jucătorii olteni.

Sportul studențesc pleacă azi di
mineață spre Nicosia (cu același 
avion special cu care călătorește și 
Universitatea Craiova pină la Istan
bul). cu un ă»lțntaj fragil de numai 
un gol, dar cu c? mare ambiție de a 
nu rata calificaretl in manșa a doua.

Așadar, o nouă „miercure europea
nă" de fotbal, in care 'e cerem jucă
torilor celor trei echipe multă con
centrare. multă dăruire, un efort 
maxim, să lupte cu deosebită ardoare 
pentru a reprezenta cu cinste fotba
lul românesc, fără să uite nici un 
moment exemplul strălucit al cam
pioanei noastre. Steaua, aflată acufh 
in turul doi al Cupei campionilor 
europeni, după superba noapte da la 
Sevilla.

Petre CRISTEA

proportie.de
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ANUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII ÎN LUME

„0 ocazie unică pentru acțiuni concrete 
în interesul păcii"

SESIUNEA O.N.U
DE LA PLOVDIV

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BOTSWANA

ire între miniștrii
Sovietice
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NAȚIUNILE UNITE. Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a prezentat luni, in cadrul 
Adunării Generale a O.N.U., un 
raport cu privire la transpunerea 
în viață a .programului Anului In
ternațional al Păcii, relevînd că in 
centrul acestui program au figu
rat probleme-cheie ale dezarmării 
și preîntimpinării unui război nu
clear. Apelul la eforturi hotărîte 
în ^apărarea păcii și viitorului 
omenirii s-a bucurat de o primire

pozitivă din partea multor guverne 
și organizații internaționale din în
treaga lume, a subliniat secretarul 
general al O.N.U. în context, el a 
menționat importanta deosebită a 
inițiativei lichidării armei nucleare 
pînă la sfîrșitul secolului, avansa
tă de Uniunea Sovietică.

Anul Internațional al Păcii, pro
clamat de O.N.U,, asigură o oca
zie unică pentru acțiuni concrete 
în interesul păcii — a relevat Ja
vier Perez de Cuellar.

Demonstrații antirăzboinice în RJ. Germania

BONN. — în R.F.G. au continuat 
în ultimele zile manifestațiile pen
tru pace, cea mai mare dintre ele 
desfășurîndu-se la Bremerhaven, 

l in semn de protest față de pre- 
1 zența în acest port a navei de lup- 
ț tă americane „Iowa", care poate 

transporta încărcături nucleare. 
Peste 1 000 de persoane s-au adu
nat la intrarea in port purtind pan
carte prin care se cerea plecarea 
imediată a navei americane, care a 
luat parte recent la manevrele mi
litare comune ale N.A.T.O. din 
Marea Nordului. Mai mulți partici- 
panți la demonstrație au fost ares-

*

tați de poliție, menționează agen- i 
țiile United Press International și ’ 
France Presse.

Totodată, continuă acțiunea de 1 
protest din apropierea bazei mili- * 
tare de la Mutlangen, unde se află '

NAȚIUNILE UNITE.
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
un cald salut tovărășesc, precum și 
urări de noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară, iar popoarelor so
vietice — de noi înfăptuiri în toate 
domeniile de activitate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise, din partea to
varășului Mihail Gorbaciov, un sa
lut cordial, prietenesc, urări de sănă
tate și fericire, iar poporului român 
— de noi succese în construcția so
cialistă.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întrevederii dintre ministrul 
afacerilor externe al țării noastre, 
loan Totu, și ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, Eduard 
Șevardnadze, aflați la New York cu 
ocazia celei de-a 41-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Cu acest prilej s-a constatat cu 
satisfacție cursul ascendent pe mul
tiple planuri al relațiilor dintre cele 
două țări și popoare. în special ca 
urmare a convorbirilor 
varășul Nicolae 
varășul 
efectuat 
legătură 
tualității 
agenda celei de-a 
Adunării Generale a O.N.U.

La întrevedere au participat amba
sadorul Teodor Marinescu, repre
zentantul permanent al țării noastre 
la O.N.U., și Iuri Dubinin, ambasa
dorul U.R.S.S. în S.U.A.

dintre to-
Ceaușescu și to- 

Mihail Gorbaciov, și s-a 
un schimb de păreri in 
cu unele probleme ale ac- 

internaționale aflate pe 
41-a sesiuni a

★
Ministrul român, al afacerilor ex

terne s-a întîlnit. de asemenea, și a 
avut convorbiri cu miniștrii de ex
terne ai Franței, Italiei, R.F. Ger
mania, Greciei, Olandei, Marocului, 
Algeriei, Tunisiei, Cubei și Argenti
nei.

IU

Domnului QUETT K. J. MASIRE
Președintele Republicii BotswanaPavilionul românesc 

vizitat de tovarășul 
Todor Jivkov

SOFIA 29 (Agerpres). — La 
septembrie a fost inaugurată 
de-a 42-a ediție a Tirgului interna
țional de la Plovdiv.

In ziua deschiderii, pavilionul ro
mânesc a fost vizitat de tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, de alți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat bul
gară.

La intrarea in pavilion, to
varășul Todor Jivkov a fost întîmpi- 
nat de Dimitrie Ancuța, viceprim- 
mi.nistru al guvernului, care a 
transmis un salut prietenesc din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, . 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. La ■ rindul 
său, tovarășul Todor Jivkov a rugat, 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut de prie
tenie, urări de sănătate și succese 
în activitate.

In timpul vizitării pavilionului, to
varășul Todor Jivkov a apreciat ca
litatea și nivelul tehnic al exponate
lor românești.

Tara noastră este prezentă la acest 
tîrg cu un pavilion in care sint ex
puse, în principal, produse 
dustriei construcțiilor de mușm, 
electronicii, electrotehnicii si indus
triei chimice.

29 
cea

GABERONE
Aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Botswana îmi 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări 1 
de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate rentrv 
poporul botswanez prieten.

Sint încredințat că relațiile de prietenie și colaborare existente între ță
rile noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și 
botswanez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESO
Președintele 

Republicii Socialiste România

Republica Botswana, 
al cărei popor sărbă
torește. la 30 septem
brie. împlinirea a 
două decenii de la 
proclamarea indepen
dentei. se numără 
printre statele Africii 
cu cea mai mică den
sitate a populației. Pe 
un teritoriu de 600 372 
kmp trăiesc aproxi
mativ 950 000 de lo
cuitori. care se înde
letnicesc în principal 
cu creșterea animale
lor. Agricultura este 
practicată doar în a- 
propierea 
Limpopo și 
cursuri de 
treimi din 
tării fiind ocupată de 
deșertul Kalahari. A- 
ceste condiții natura
le vitrege și mai ales 
anii îndelungați de 
dominație colonială 
au făcut ca fostul 
protectorat englez Be- 
chuanaland să preia o 
grea moștenire, si- 
tuîndu-se în momen
tul proclamării inde
pendenței printre ță
rile cele mai slab dez
voltate din punct de 
vedere economic.

Astăzi însă, după

două decenii de exis7 
tentă liberă. încep să 
devină evidente re
zultatele . eforturilor 
depuse de poporul 
Botswanei de a pune 
capăt înapoierii lâsato 
de foștii stăpinitori și 
de a-și făuri o viață 
nouă. De-a lungul flu
viului Limpopo și a 
unor rîuri au apărut 
cîteva baraje care au 
contribuit Ia extinde
rea suprafețelor iriga
te șl atenuarea efec
telor secetei ; au fost 
puse bazele unei in
dustrii proprii ; a 
început exploatarea 
principalelor bogății 
ale subsolului, în rîn- 
dul cărora pe primul 
loc se situează dia
mantele. în ultima pe
rioadă, extracția de 
diamante a crescut 
considerabil (aproape 5 
milioane carate anual), 
plasind Botswana pe 
locul patru în rindul 
producătorilor mon
diali ' și furnizînd 66 
la sută din veniturile 
în devize ale tării. 
Planul de dezvoltare 
economică ne perioa
da 1986—1991 prevede 
fonduri importante

pentru extinderea in
dustriei. agriculturii, 
aprovizionării cu apă 
potabilă. transportu
lui pe căile ferate e c.

Animat 
mente de solidaritate 
față de 
africane, poporul ro
mân urmărește cu in

și simpatie e* 
depuse c'e 

t; -1 
consolidarea

de sentl-
popoarele

teres 
forturile 
poporul acestei 
pentru 
independentei si fău
rirea unei vieți noi. 
între Republica So
cialistă România i 
Republica Botswana 
s-au statornicit rela
ții de prietenie și co
laborare. care cunosc 
o evoluție ascendentă. 
O contribuție impor
tantă la realizarea a- 
cestui curs au adus 
convorbirile de la 
București din sep
tembrie 1983 dintre 
președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Quett 
K. J. Masire. convor
biri care au deschis 
noi perspective con
lucrării bilaterale. în 
interesul ambelor țări 
șl popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Deschiderea reuniunii ministeriale a „Grupului celor 11 fluviului 
a altor 

apă. două 
suprafațaamplasate rachete americane cu in- J 

cărcături nucleare de tip „Per- \ 
.......... Il

I
I

î

J
J 

armelor ț

MANILA. — La Manila s-au în- i 
îeiat lucrările intîlnirii interna- ;

shing-2“, care se desfășoară în ca
drul „campaniei antinucleare de 
tț>amnă“, inițiată de mai multe or
ganizații de luptă pentru pace din 
R.F.G. Ca și în cazul precedent, 
poliția a intervenit operind mai 
multe arestări.

Apel la încetarea experiențelor atomice

BERLINUL OCCIDENTAL. în: 
tr-un apel adresat administrației 
americane. Partidul social-demo
crat din Berlinul occidental a cerut 

. Statelor Unite să pună capăt expe- 
ț riențelor cu arme nucleare. In de- 
f

J

ț .(

ț
I

ț

ț

. .... — — 
ț — organizat de Congresul național 

pentru interzicerea armelor . nu-

ț

ț 
ț

i

clarația dată publicității în acest 
sens se cere, de asemenea. State
lor Unite să facă propuneri eficien
te tn direcția dezarmării și a redu
cerii cheltuielilor militare.

Marș al păcii în S.U.A.

WASHINGTON. „Luptați împo
triva războiului!“. Aceasta este lo
zinca ce revine cel mai frecvent 
pe pancartele purtate pe șoselele 
Statelor Uniți* de participanții la 
marșul păcii, marș ce străbate în
treaga Americă — de la țărmul 
vestic la cel răsăritean. .început la 
1 martie în sudul Californiei, la 
Los Angeles, marșul parcurge in 
prezent statul Pennsylvania. Parti
cipanții au parcurs 10 state și peste 
4 500 kilometri.

Participanții la acest marș 
intimpinați pretutindeni cu 
ziasm. în statul Utah, el au
salutați printr-un miting de masă

sint 
entu- 

fost

la Salt Lake City. Fermierii din 
Iowa au ieșit pe traseul marșului 
împreună cu familiile. La Gerard, 
Ohio, la sosirea lor au răsunat clo
potele tuturor bisericilor, iar la 
Cleveland, în onoarea lor, mii de 
oameni au luat parte la un miting 
antirăzboinic.

Cererea principală adresată de 
militanții pentru pace administra
ției este încetarea imediată a ex
periențelor nucleare. Etapa finală 
a marșului este capitala S.U.A., 
Washington, unde participanții ur
mează să sosească la 15 noiembrie.

Pentru crearea de zone denuclearizate în regiunea 
Asiei și Oceanului Pacific

în Okinawa a luat într-o bază 
din această 
nucleare.

TOKIO. .
sfirșit Conferința antirăzboinică a ■ 
militanților pentru pace din Ja
ponia. Participanții la acest forum

cleare — au adresat un apel la 
crearea de zone denuclearizate în 
regiunea Asiei și a Oceanului Pa
cific, la asigurarea păcii și secu
rității pentru popoarele din a- 
ceastă zonă. în afară de reprezen
tanți ai mișcărilor pentru pace 
din Japonia, la conferință au luat 
parte reprezentanți din Noua Zee- 
landă și țllipine. în fața forțelor 
păcii din țările asiatice — a de
clarat unul dintre reprezentanți — 
se află sarcina prevenirii transfor
mării bazinului Cleanului Pacific

Un început
Vn fenomt i rar, dar deosebit de 

semnificativ : in toate țările — atît 
din zona geografică vizată, respectiv 
continentul european, dar și de pe 
meridiane din cele mai diferite ale 
globului ; din state profund deose
bite ca arinduire- socială, dimensiuni 
sau forță, indiferent de concepțiile 
ideologice dominante sau de apar
tenența la grupări politico-militare 
— deci in absolut toate țările în
cheierea cu rezultate pozitive a Con
ferinței de la Stockholm a fost 
pozitiv apreciată și salutată. S-ar 
țintea spune că satisfacția unani- 

. mă exprimată a arătat cit era de 
însetată întreaga omenire în aștep
tarea. după atitea decepții sau eve
nimente contrare, a unei vesti bune, 
de natură să mai descrețească frun
țile ingindurate ale oamenilor. să 
concorde cu emblema și cerințele 
„Anului Internațional al Păcii“. O 
rază de lumină pe firmamentul si
tuației internaționale — așa a apre
ciat tovarășul Nicolae Ceausescu 
rezultatele conferinței in cuvîntările 
cu prilejul recentelor vizite de lucru 
in județe ale țării,

Aceasta era nu o simplă aspirație, 
un deziderat subiectiv, ci o necesi
tate reală, întrucît prelungirea con
tinuă și ascuțirea încordării, acumu
larea de noi și noi factori nocivi ac
centua pericolul real ca evenimen
tele să scape de sub orice 
iar ciocnirile contradicțiilor 
voace o seînteie — fatală 
„butoiul" sferic cu pulbere 
denumit Terra. Era nevoie, . 
stringentă, de un asemenea eveni
ment — iar conferința a răspuns 
acestei necesități acute.

Acesta este cadrul general care 
conferă rezultatelor Conferinței de 
la Stockholm un caracter salutar, că 
primă „spărtură" în plafonul de nori 
negri ce întunecă de atît timp c'j. 
matul politic mondial.

control, 
să pro- 
pentru 

atomică 
și incă

Mai multă liniște, mai 
multă încredere ! Desigur, în
semnătatea acordului convenit re
zidă, in primul rînd, in faptul că el 
reprezintă nu declarații de princi
piu, expuneri de intenții — care, nu 
o dată, oricît de seducător ar fi pre
zentate. rămin in sfera irealului — 
ci înțelegeri materializate în măsaj-j 
practice, concrete, imediate și ri
guros definite. Efectiv, prin notifi
carea mai din timp — față de pre-

nucleară și a scoaterii 
zonă a tuturor

nierna- ; 
numele )

cheia! lucrările intîlnirii interna- ; 
ționale „Colaborarea în numele 1 
păcii, securității și dezvoltării în 1 
Asia și în bazinul Oceanului Pa- ’ 
cific". în declarația adoptată de i 
participanții la acest forum al pă- j 
cii se dă o înaltă apreciere efor- ț 
turilor constructive ale țărilor ne- l 
aliniate, ale altor state, ale tuturor ’ 
forțelor progresiste orientate spre ț 
interzicerea imediată a experiențe- i 
lor nucleare, lichidarea completă ? 
a armelor nucleare pînă la sfîrșitul * 
acestui secol, realizarea dezarmării 
generale și totale.
 

bun - care
vederile Actului final de la Helsinki 
— a manevrelor și altor mișcări de 
trupe, reducerea substanțială a „pra
gurilor numerice" ale acestora, or
ganizarea schimburilor de calendare 
anuale privind activitățile militare, 
invitarea de observatori la astfel de 
activități, stabilirea unor modalități 
precise de verificare a modului de 
aplicare și respectare a măsurilor 
convenite s-au creat premise reale 
ale unei creșteri a încrederii între 
statele continentului european, ale 
atenuării unor temeri și suspiciuni 
reciproce și, implicit, ale reducerii 
unor serioase surse de tensiune și 
încordare. Și este de sperat că acor
dul va determina nu numai o infor
mare și un control superioare, mai 
eficiente, mai directe și mai sincere 
asupra activităților militare respec
tive, ci și că aceste activități vor 
cunoaște o reducere, o diminuare, că 
pe continentul european 
puțin zăngănit de arme, 
vuiet de avioane și uruit 
Iar mai multă liniște va 
mai multă Încredere.

încrederea : transferul de 
la documente la viață. Re_ 
levind și apreciind corect însemnă
tatea măsurilor convenite, trebuie 
.totodată subliniat că documentul a- 
doptat, consensul ia care s-a ajuns 
asupra anumitor măsuri de încre
dere nu poate determina instaurarea 
automată a unor raporturi de încre
dere. a unor mentalități degrevate 
de temerile unor acte ostile ; insti
tuirea încrederii, „transferul" ei din 
filele unui document într-o realitate 
a vieții reprezintă un proces dina- 

complex, cu multiple aspecte,
Des'gur, aceasta presupune în pri

mul ri?$ respectarea strictă a mă
surilor ’ conv’:nite- aplicarea lor în
tocmai. in literă £ sp,7tu‘ l°r’ 

Aceasta este cerința u? b‘l ă’t«el 
mentară, esențială ca impoi<’I?ț 
dar ea iși cere însă o compîeuJe 
obligatorie și vitală. Iar aceasta o 
reprezintă trecerea la un proces au
tentic și efectiv de dezarmare — care 
reprezintă însăși cheia, veriga esen
țială a realizării unei depline încre
deri, unei reale securități.

Adevărul adevărat Și incontestabil 
este că promovarea încrederii și 
continuarea cursei, ^armărilor sint 

1 - . acțiuni contradictorii, procese între 
‘ există o incompatibilitate to-

taK>Si care se exclud reciproc. Nu
'■ 11 ..... . 11 11 1 1 ni

va fi mai 
mai puțin 
de tancuri, 
însemna și

(Ager- 
: Luni,

NAȚIUNILE UNITE 29 
preș). — N. Chilie transmite . juuul, 
la sediul din New York al Națiuni
lor Unite au început lucrările celei 
de-a X-a reuniuni ministeriale a 
„Grupului celor 77", din care face 
parte și România. Pe ordinea de zi 
a reuniunii figurează o serie de pro
bleme de o deosebită importantă și 
stringentă actualitate privind situa
ția actuală din economia mondială, 
dezvoltarea și diversificarea în con
tinuare a cooperării economice din
tre țările în 'curs de dezvoltare, ela
borarea unei strategii comune pen
tru promovarea cît niai eficientă a 
obiectivelor și intereselor țărilor în 
curs de dezvoltare la cea de-a 41-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
în atenția participanților 
asemenea, identificarea 
modalităților practice de 
conlucrării acestor state 
realizării unor pași concreți în 
ția lichidării subdezvoltării, 
nării decalajelor 
ționării problemei 
riilor externe ale

se află, de 
căilor și 

întărire a 
în scopul 

direc- 
elimi- 
solu- 
dato- 

și

economice, 
presante a 
țărilor sărace

instaurării noii ordini economice in
ternaționale.

Reuniunea este chemată să exami
neze și să elaboreze noi idei și mă
suri eficace menite să contribuie la 
remedierea radicală a acestor stări 
de lucruri, la depășirea impasului 
în care se află de mai mulți ani dia
logul Nord-Sud, la angajarea de ne
gocieri serioase, de fond, între țările 
bogate și cele sărace în vederea re
zolvării ansamblului dificultăților și 
problemelor, din economia mondială 
și a înaintării spre obiectivul 
ordini economice internaționale, 
clamat de Națiunile Unite.

Șefii delegațiilor participante 
au luat cuvîntul în cursul 
ședințe a reuniunii s-au referit pe 
larg la aceste aspecte, avansînd o 
serie de sugestii și propuneri pentru 
depășirea problemelor economiei 
mondiale. în special a dificultăților 
majore cu care se confruntă țările 
în curs de dezvoltare.

Lucrările reuniunii vor dura trei 
zile.

ale in- 
mașini,

ORIENTUL MIJLOCIU

CUBA

Congresul
și-a încheiat

(Agerpres). — La

noii 
pro-

care 
primei

BEIRUT 29 (Agerpres). — în 
capitala Libanului situația se .men
ține încordată, după incidentele care 
au avut loc in ultimele zile, cind in 
urma unor lupte de stradă între 
miliții rivale, 62 de persoane au 
fost ucise și aproape 200 rănite. Ten
siunea a fost alimentată și de asasi
narea, în cartierul Hazmie, din estul 
Beirutului, a comandantului brigăzii 
a V-a a armatei libaneze, colonelul 
Khalil Kanaan. Asasinatul a fost 
comis de un grup de persoane 
înarmate, neidentificate, în noaptea 
de duminică spre luni.

★
CAIRO 29 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului. Hosni Mubarak, l-a 
primit luni pe Thimothy Reton, mi
nistru de stat la Ministerul de Ex
terne al Marii Britanii, cu care a 
abordat probleme actuale ale situa
ției din Orientul Mijlociu. După cum 
informează agenția M.E.N.. Reton a 
declarat că „Marea Britanie este 
gata să asiste Ia o conferință de 
pace în Orientul Mijlociu cu parti
ciparea celor cinci țări membre 
Consiliului de Securitate".

ale

BEIJING. Plenara C. C. al PC. Chinez
LaBEIJING (Agerpres).

Beijing s-au desfășurat lucrările 
Plenarei C.C. al P.C. Chinez, infor
mează agenția China Nouă, citind un 
comunicat oficial. La lucrările plena
rei — prezidate de Hu Yaobang. Deng 
Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian 
Si Chen Yun, membri ai Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al 
Comitetului Central — au luat parte 
cei 199 membri și 126 membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C.C.. precum și 
membrii Comisiei Centrale Consul
tative și ai Comisiei Centrale pen
tru Disciplină.

A fost adoptată o rezoluție cu pri
vire la principiile călăuzitoare pen
tru construirea societății socialiste cu

o cultură 
Plenară a 
zoluție va . ___ ,__  ___
țru intărirea dezvoltării culturale ș 
ideologice in noua perioadă istorică 
Totodată, s-a exprimat conv.ingere,. 
că ea va exercita o mare și profun 
dă influentă asupra eforturilor Chi 
nei de a accelera dezvoltarea ma 
terială și cultural-ideologică, de 
promova reformele și deschidere 
spre exterior și de a construi so 
cialismul cu caracteristici proprii.

Plenara a adoptat, de asemene? 
o rezoluție privind convocarea ce 
Iui de-al 13-lea Congres național a 
partidului in octombrie 1987.

șl o ideologie avansate 
apreciat că această re 

servi drept program pen

HAVANA 29 , „ .
Havana a luat sfirșit al IÎI-lea Con
gres al Comitetelor de apărare a re
voluției (C.D.R.), cea mai largă or
ganizație de masă din Cuba.

în numele Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste din Republica Socialistă 
România, participanților la congres 
Je-a fost adresat un mesaj de salut,

prezentat de Iosif Uglar, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al F.D.U.S.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul Fidel Castro Ruz, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba.

Crește mișcarea de împotrivire față de politica 

regimului rasist sud-african

PRETORIA 29 (Agerpres). — în 
Republica Sud-Africană continuă va
lul de violente rasiale, ca urmare 
a perpetuării politicii de apartheid 
și a aplicării măsurilor instituite prin 
starea de urgență. In diverse orașe 
ale populației de culoare au avut loc 
noi manifestații antiapartheid, sem-

nalîndu-se incidente. Duminică, au 
fost uciși alți doi negri, numărul 
victimelor înregistrate după 12 iu-' 
nie a.c.. data instaurării stării de 
urgență, ajungînd la 313 — infor
mează agenția France Presse, care 
citează surs« ale oficialităților de la 
Pretoria.

trebuie bine protejat,
se poate vorbi de o încredere auten
tică, profundă atita vreme cît spirala 
înarmărilor se desfășoară mai de
parte nestingherită. Acumularea de 
armament nu este expresia unei 
„pasiuni de colecționar" ; armele se 
fabrică și se acumulează nu ca piese 
de expoziție și nici ca scop în sine, ci 
avîndu-se în vedere eventualitatea 
sau posibilitatea folosirii lor împo
triva cuiva. Care, la rindul său, nu 
poate rămîne indiferent — această 
cursă perpetuă „de urmărire" im- 
plicind și generând pericole uriașe- 
pentru omenire.

Ideea-avertisment 
securitatea nu pot 
robust fără realizarea unor pași e- 
fectivi pe calea dezarmării a fost 
confirmată de multiple experiențe

că încrederea, 
avea un suport

cheltuielilor militare — inițiativă 
care a devansat, în fapt, încheierea 
Conferinței de la Stockholm — se 
constituie intr-un exemplu clar pri
vind modul în care se cuvine acțio
nat, chiar Miră a se aștepta evolu
țiile tratativelor de specialitate.

Un argument implacabil. 
Posibilitatea unor progrese pe linia 
dezarmării se bucură de auspicii mai 
favorabile întrucît impactul Confe
rinței de la Stockholm nu va putea să 
nu se repercuteze pozitiv asupra des
fășurării lucrărilor forurilor distincte 
de dezarmare. Nu este vorba numai 
de faptul că reprezentanții statelor 
se vor găsi, la Viena, Geneva sau 
oriunde, intr-o atmosferă oricum 
mai puțin glacială, ci și de faptul că,
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istorice, inclusiv ale trecutului apro
piat. Să 
privință, 
rința de 
ambiantă 
a atras atenția 
conturase, spre destindere, nu este 
ireversibil, că are un caracter labil 
și fragil, fiind amenințat și pericli
tat de continuarea cursei înarmări
lor. Faptele au dovedit justețea și 
realismul acestei aprecieri, adevărul 
axiomatic că întărirea încrederii de
pinde și este direct proporțională cu 
progresele pe linia dezarmării.

Rezultă de aici că — chiar fără a 
stipula, în această fază, obiective 
specifice — documentul de Ia 
Stockholm creează, cu caracter ime
diat. obligativitatea morală a abține
rii de Ia noi măsuri de continuare 
sau extindere a cursei înarmărilor. 
Cine dorește realmente să acționeze 
pentru întărirea încrederii nu poate 
acționa și' pentru intensificarea înar- 
■ Krilor; omul are două mîini, dar 

->oate concepe ca să semneze 
nu se p ln document al încrederii și 
cu una t. iar cu cealaltă să apese 
destinderii. - dacă nu ale declanșării 
pe butoanele el puțin" ale acccleră- 
rachetelor, „c. » arme, ale producției 
ni fabricării d. ■< tensiune.
de animozitate ș. umină, inițiativa 

în această 1, 'e, fie și unilate- 
României de a trec cel puțin 5 la 
ral, la reducerea cu ’mamentelor și 
sută a efectivelor, ai

ne reamintim, în această 
de evoluțiile după confe- 
la Helsinki, cînd, într-o 
general-euforică. România 

că noul curs ce se

pe lîngă ambiantă, va exista și un 
nou argument — argumentul concret 
al posibilității de a se ajunge la a- 
corduri, argumentul eficienței trata
tivelor. Acordul încheiat a validat 
din nou și cu răsunător succes în
semnătatea și superioritatea meto
dei negocierilor, purtate cu răbdare, 
în spirit constructiv, a demonstrat 
din nou că pe o asemenea cale, nu
mai pe o asemenea cale, se poate a- 
junge ta consensuri reciproc accep
tabile, oricît de deosebite, îndepăr
tate sau antagoniste erau pozițiile 
inițiale. în vocabularul politic, ter
meni ca „ireconciliabil1' 
tibil" apar astăzi 
gative estofnpate, 
impune reticență.

Pornind de Ia 
secretarul general 
tru a dat glas speranței țării noastre 
că încheierea cu succes a reuniunii 
de la Stockholm va crea condițiile 
favorabile trecerii în continuare la 
tratative in vederea adoptării unor 
măsuri reale de dezarmare, pentru 
a se asigura, într-o primă etapă, re
ducerea substanțială a armamentelor 
convenționale și eliminarea comple
tă a rachetelor cu rază medie de ac
țiune și a oricăror arme nucleare din 
Europa, urmind ca in etapa urmă
toare să se acționeze pentru elimi
narea deplină a armelor nucleare in 
intreaga lume. Acesta este sensul 
apelului solemn adresat popoarelor

sau „ireduc- 
cu valențele ne- 

iar utilizarea lor

aceste realități, 
al partidului nos-

Conflictul dintre 
Iran și Irak

TEHERAN 29 (Agerpres). — 
comunicat militar iranian, citat 
agenția IRNA, anunță bombarda
rea. duminică, de 
luptă iraniene a 
irakiene Romaila, 
Basra.

în zona de sud 
leria iraniană a 
irakiene, adaugă agenția citată.

Convorbiri chino-poloneze
Un 
de

către avioane de 
stației petroliere 

de la sud-vest de

a frontului, arti- 
bombardat poziții

BAGDAD 29 (Agerpres). — Avi
oane de luptă irakiene au efectuat 
raiduri asupra unor amplasamente 
ale trupelor iraniene din diferite 
sectoare ale frontului, transmite a- 
genția I.N.A., citind un comunicat 
militar.

Artileria irakiană a bombardat 
posturi de infanterie iraniene, situate 
la est de Basra, celevă agenția 
I.N.A.

continuat și
Europei, popoarelor lumii de a se 
angaja cu toate forțele și a acționa 
cu toată fermitatea pentru pace și 
dezarmare, tocmai pentru că pacea, 
dezarmarea nu pot fi decit opera 
comună a tuturor popoarelor lumii.

Se poate spune că încheierea po
zitivă a Conferinței de la Stock
holm, faptul că ea a dat popoare
lor răspunsul pe care il așteptau 
amplifică obligația forurilor de ne
gocieri pentru dezarmare de a în
registra și ele rezultate pozitive, de 
a conveni, de asemenea, măsuri prac
tice, concrete, de natură să deschidă 
calea întăririi continue a securității 
continentului și lumii.

De la „microclimat" la 
ambianță generală. Este ?tiut 
că reuniunea de la Stockholm a de
marat intr-o ambianță nu dintre cele 
mai prielnice, intr-o atmosferă în
cărcată și tensionată. în care se făcea 
auzit ecoul viu al unor dispute ascu
țite, fulgerau incriminările și schim
burile de acuzații — pentru ca, pe 
parcursul dezbaterilor să cîștige tot 
mai mult teren spiritul de lucru, con
structiv, iar in încheiere să se expri
me felicitări pentru rezultatele rod
nice. Această semnificativă evoluție 
a „microclimatului" de la Conferința 
pentru încredere reprezintă un bun 
cîștigat. iar Interesele păcii și des
tinderii. interesele popoarelor cer ca 
acest 
mic" 
zeze.
scara 
și din intreaga lume.

Aceasta presupune, evident, con
tribuția generală și comună a tu
turor statelor, aportul tuturor for
țelor politice de conducere ; aceas
ta presupune a nu se considera că 
spiritul concesiv s-ar fi „epuizat" la 
Stockholm și că după încheierea 
conferinței s-ar putea trece la re
luarea vechilor dispute. Istoria po
litică a acestor ani a consemnat 
uzanța a diferite formule privind un 
„spirit" nou — „spirit" asociat unor 
localități și tratative — dar care, 
din păcate, s-a volatilizat in scurt 
timp tocmai pentru că n-a fost o- 
crotit. protejat, consolidat.

Dezvoltarea începutului de la 
Stockholm depinde, deci, intr-o mare 
măsură de abținerea de la orice ac
țiuni. măsuri, declarații susceptibile 
să ducă la ascuțirea tensiunilor, să 
provoace ori să întețească suspiciu-

ciștig, ceea ce s-a realizat „in 
la Stockholm să se generali- 
să se realizeze „în mare" la 
climatului politic din Europa

BEIJING 29 (Agerpres). — La Bei
jing a avut loc. luni, întrevederea 
dintre Hu Yaobang. secretar general ’ 
al C.C. aT P.C. Chinez, și Wojciech 
Jaruzelski, prlm-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
R.P. Polone, aflat în ’ vizită 
in R.P. Chineză. în cursul 
birii — relatează agenția

Stat al 
oficială 
convor- 

China 
Nouă — părțile au exprimat intere
sul reciproc față de experiența și 
rezultatele dobîndite de țările res
pective în diferite domenii de acti
vitate. Evidențiind utilitatea schim
bului de păreri și de experiență în
tre cele două țări, care au păreri 
similare asupra multor probleme, 
dar și unele puncte de vedere deo
sebite, interlocutorii au relevat fap
tul că asemenea vizite contribuie

la dezvoltarea relațiilor, la adincire 
înțelegerii. ‘

Hu Yaobang a acceptat invitat’’ 
de a efectua o vizită in R.P. Poloni

Totodată, W. Jaruzelski a avut in 
tilniri și convorbiri cu Deng Xlac 
ping, președintele Comisiei Central 
Consultative a P.C. Chinez, și c 
Zhao Zlyang, premierul Consiliul;; 
de Stat al R.P. Chineze, cu care 
discutat aspecte ale construcției so 
cialiste și cooperării bilaterale, al 
relațiilor internaționale.
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dezvoltat I
nile, animozitatea. Firește că prin a- 
ceastă optică apare clară necesitatea 
de a nu se exagera neînțelegeri mai 
vechi sau mai noi ; necesitatea ca 
incidente, chiar regretabile și neave
nite ce apar în relațiile dintre sta
te — din păcate așa este viața, în 
general nimeni nu o străbate 
cu mănuși albe, permanent imacula
te — să nu fie hipertrofiate arti
ficial. să nu afecteze probleme de 
fond ale relațiilor internaționale, să 
nu genereze escalade ale riposte
lor. să nu blocheze înseninarea cli
matului politic în care sint intere
sate toate statele.

încrederea, destinderea, secu
ritatea nu sint problema exclusivă 
a cuiva — ci un bun comun al tu
turor popoarelor, față de care exis
tă o responsabilitate inalienabilă. 
Ceea ce impune disponibilitatea in 
continuare pentru dialog, căutarea 
răbdătoare a punctelor de conver
gență. situarea prioritară a intere
selor fundamentale de pace si coope
rare.

Dacă toate cele 35 de state parti
cipante Ia Stockholm își vor onora 
si întări semnătura prin acțiuni con
structive de Încredere, dezarmare, 
destindere, la demersurile lor aso- 
ciindu-se eforturile atîtor altor sta
te ale lumii, pacea, viitorul omeni
rii nu vor mai sta sub semnul unor 
teribile întrebări.

, *
Intr-un an proclamat, prin voința 

comună" a statelor și popoarelor lu
mii. „Anul Internațional al Păcii" 
încheierea cu succes a Conferinței 
de la Stockholm reprezintă, chiar și 
spre sfîrșitul anului calendaristic, un 
început salutar, un semn de bun 
augur. Este de datoria tuturor sta
telor și popoarelor să protejeze cu 
grijă această mlădiță, să o ajute să 
se dezvolte. România nutrește con
vingerea, puternic reafirmată in 
cuvântările din aceste zile ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, că este 
datoria tuturor statelor și guverne
lor să-și concentreze eforturile spre 
promovarea unor obiective și acțiuni 
vizînd întărirea păcii și înfăptuirea 
dezarmării, că prin eforturi unite a- 
ceste probleme pot și trebuie să-si 
găsească soluții judicioase si. deci, 
viabile.

Au cuvîntul — și 
cisivă — faptele.

R. 
N.

APROBARE. Comitetul Centr 
Partidului Socialist RevoluV 
Somalez a aprobat prelung 
mandatului președintelui Moh. 
med Siad Barre in calitate de 
al statului pe o perioadă de 
7 ani. Această hotărîre. relev; 
genția M.E.N., urmează să fi 
doptată în cursul conferinței r 
dului. care va avea loc în per 
2—15 noiembrie, în capitala S 
liei.
SCRUTIN. Rezultatele alegi 

I parlamentare parțiale din 
cia, desfășurate duminică • 
ocuparea a 11 locuri deveni 

. cânte, relevă că Partidul 
de guvernămint, condus de t 

* rul Ttirgiit Ozal, a obține 
I locuri, întrunind peste 32 
din sufragiile exprimate, 
mandate au revenit Partide 
Juste, iar unul — Partidi 

I' cial-Democrat Populist. C;
re. Partidul Patriei va d 
continuare majoritatea în 

. ment.
I BLOCUL ENERGETIC
centralei atomoelectrice di 

I nobil — care nu a avut c 
I și a fost complet oprit din 
' tul avariei ce s-a produs
tă centrală — a fost pus, 

I funcțiune, anunță ziarul ... 
' Luni dimineață, reactori 
adus la nivelul minim cor, 

I funcționare, menționeazi 
I adăugind că următoan 
constă în darea în exploa tare

1 dustrială a acestui bloc energetic.
•pa 
ln-

IN URMA ALEGERILOR DES 
FĂȘURATE IN FRANȚA! pentr 
reinAoîrea unei treimi din cele 31 
locuri ale Senatului francezi, reparti 
ția mandatelor in această.cameră 
parlamentului este următoarea 
Adunarea pentru Republiică — 1 
locuri. Uniunea pentru Democrat: 
Franceză și alte partide de dreaj 
ta — 152, Partidul Socialist Frai 
cez — 64. Partidul Comunist Frai 
cez — 15. alte formațiuni politi 
— 11. Alegerile — notează agent 
France Presse — au dus la o co 
solidare a poziției ln Senat 
partidelor majorității guvername 
tale.

Importanta de-

CAPLESCU 
CORBII

. REFORMĂ FISCALĂ. Sena 
I american a adoptat proiectul 

reformă fiscală, considerată a

Iuna dintre cele mai ample acții 
de acest fel inițiate in S.U.A. 
perioada postbelică. Proiectul

I lege, care a fost aprobat ante; 
I de ' Camera Reprezentanților.

mează să fie prezentat preset 
| telui S.U.A.
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