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înaltă răspundere pentru aplicarea 
fermă a principiilor autogestiunii 

și autoconducerii muncitorești
„Trebuie să trecem ferm în toate domeniile la autocondueere, la auto- 

gestiune, să asigurăm, realmente, ca absolut toate sectoarele să funcționeze | 
pe principiul bugetului de venituri și cheltuieli și să acopere într-o măsură ■ 
tot mai mare - și unde e posibil, în întregime - cheltuielile din veniturile 
proprii, fără să se mai apeleze la credite"

NICOLAE CEAUȘESCU

vicepreședinte al
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
la 1 octombrie, pe Antonio Esquivel 
Yedra, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Cuba, con
ducătorul . delegației țării sale la 
lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-cubaneze de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, care se desfășoară la 
București.

Oaspetele a mulțumit pentru în
trevederea acordată și a arătat că îi 
revine deosebita onoare de a trans
mite tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut prietenesc și cordiale urări 
din partea tovarășului Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale

Consiliului de Miniștri
Republicii Cuba, a conducerii de 
partid, a guvernului și poporului 
cubanez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
din partea sa, a conducerii de par
tid și de stat un cald salut și cele 
mai bune urări tovarășului Fidel 
Castro Ruz, conducerii de partid și 
de stat cubaneze, precum și poporu
lui cubanez prieten.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, care se dezvoltă în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului la cel mai înalt 
nivel. S-a apreciat că potențialul 
economic în continuă creștere al ce
lor două țări oferă posibilități pen
tru extinderea pe mai departe a 
cooperării economice și a schimbu
rilor comerciale româno-cubaneze, în

al Republicii Cuba
avantajul reciproc. în acest cadru, 
a fost relevat rolul important ce re
vine comisiei mixte in stabilirea 
de noi căi și modalități de acțiune 
în vederea intensificării colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre România și Cuba. S-a subliniat 
că dezvoltarea pe multiple planuri a 
conlucrării româno-cubaneze este în 
folosul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei socialismului, a 
păcii. înțelegerii și colaborării în 
lume.

La primire a participat tovarășa 
Aneta Spornic, viceprim-mlnistru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno-cu- 
baneză de colaborare economică și 
tehnico-știin țifică.

A fost de față Rodney A. Lopez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

în sectorul agricol Ilfov s-au incheiat 
recoltarea porumbului și soiei, 

precum și alte importante lucrări de sezon
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în ultimii ani. promovind ferm indicațiile și sarcinile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in economia noastră a fost creat și per
fecționat. un complex mecanism economico-financiar ale cărui pîrghii 
și instrumente sint menite să servească organelor de conducere co
lectivă, factorilor de răspundere și, in esență, colectivelor de oameni ai 
muncii în exercitarea efectivă și eficientă a actului de conducere, in 
elaborarea unor decizii economice optime, in urmărirea desfășurării co
respunzătoare a întregii activități economico-financiare.

în cadrul ciclului de dezbateri cu specialiști și factori de răspundere 
din unități economice și organe financiar-bancare în legătură cu apli

carea fermă a principiilor autogestiunii și autoconducerii muncitorești, 
în ziarul „Scinteia" din 30 august a.c. au fost publicate concluziile unei 
„mese rotunde" pe tema scurtării circuitului producție-marfă-bani. Conti
nuăm astăzi ciclul amintit, consacrînd rîndurile care urmează dezbaterilor 
referitoare la fundamentarea indicatorilor economico-financiari in între
prinderi,

între pîrghiile și instrumentele mecanismului economico-financiar 
un rol important revine bugetului de venituri și cheltuieli, care este 
necesar să fie utilizat cit mai mult și cît mai bine in planificarea, 
urmărirea Si controlul îndeplinirii indicatorilor economico-financiari.

Ce se poate afla 
din studierea unui buget 
de venituri și cheltuieli <!
„Introdus cu opt ani în urmă în 

practica activității economice la,ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
bugetul de venituri și cheltuieli a 
căpătat un rol deosebit in ultimul 
timp ca urmare a aplicării unor cu
prinzătoare măsuri de întărire a au- 
oconducerii și autogestiunii munci- 
'rești, de perfecționare a mecanis- 
ului economico-financiar, în strîn- 

legătură cu obiectivele actualei 
pe de dezvoltare in care se pune 
accent deosebit pe laturile cali- 
ze, intensive ale activității 'eco

nomice — a spus conf. dr. Eugenio 
Vasilescu, de la Academia de studii 
economice.

în legătură cu acest instrument de 
lucru se cuvine precizat că. spre 
deosebire de formele anterioare de 
planificare financiară, care aveau în
deosebi caracterul unor calcule, mai 
mult sau mai puțin complexe, de co
relare dintre resursele unității și bu
getul de stat, bugetul de venituri și 
cheltuieli in actuala sa accepțiune 
exprimă noul conținui al relațiilor 
financiare generate de procesele spe
cifice ale autogestiunii. Iată, de pil
dă, ce se poate afla din studierea 
unui buget de venituri și cheltuieli : 
ce venituri se realizează din activi
tatea de bază și din alte activități, 
cheltuielile pe care unitatea urmează 
să le efectueze, precum și rezulta
tele financiare ; ce obligații are uni

tatea economică față de bugetul sta
tului ; ce sume urmează a restitui 
intreprinderea din fondurile primite 
din partea societății și cît anume mai 
rămine de restituit ; cum se vor con
stitui și folosi fondurile proprii de 
dezvoltare economico-socială, adică 
fondul de dezvoltare economică, fon
dul mijloacelor circulante, fondul 
pentru construcții de locuințe și alte 
investiții cu caracter social, precum

ție, a resurselor materiale și umane, 
de creștere a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. Pe de altă par
te, prin bugetul de venituri și chel
tuieli trebuie să se asigure condiții 
pentru obținerea producției și bene
ficiilor planificate prin utilizarea 
unor fonduri materiale și financiare 
cit mai reduse, prin scurtarea ciclu
lui aprovizionare-producție-marfă- 
bani, deci prin accelerarea vitezei de

Azi, despre FUNDAMENTAREA BUGETELOR 
DE VENITURI SI CHELTUIELI
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și alte, fonduri, cum este fondul de 
participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor.

Așadar, bugetul de venituri și chel
tuieli este chemat să reflecte într-o 
formă concretă două cerințe esen
țiale puse stăruitor în fața unităților 
economice de conducerea partidului. 
Pe de o parte, este vorba de necesi
tatea reducerii substanțiale a chel
tuielilor de producție, îndeosebi pe 
calea diminuării consumurilor spe
cifice de materii prime, materiale 
și energie, și a creșterii productivi
tății muncii, in condițiile sporirii ve
niturilor prin mobilizarea rezervelor 
de sporire a producției, de utilizare 
mai bună a capacităților de produc

rotație a mijloacelor circulante. De 
asemenea, așa cum a cerut secreta
rul general al partidului, în ansam
blul surselor de finanțare a activită
ții economice se impune asigurată 
reducerea — atit ea volum, cit și ca 
pondere — a creditelor bancare ; alt
fel spus, trebuie pus un accent deo
sebit pe aplicarea principiului auto
finanțării.

Din cele prezentate se desprind 
trei concluzii importante. întii că, 
prin indicatorii pe care-i cuprinde, 
bugetul de venituri și cheltuieli an
gajează nemijlocit răspunderea fie
cărei unități, a organelor de condu
cere colectivă ale acesteia față de 
societate în legătură cu gospodărirea 
cu maximum de eficiență a fonduri
lor materiale și financiare încredin
țate spre administrare. Aceasta în
seamnă că fundamentarea indicatori
lor din bugetele de venituri și chel
tuieli trebuie să antreneze întreaga 
capacitate tehnică și economică din 
toate compartimentele activității în
treprinderii, și nu numai a celui fi-

nanciar-contabil, întrucît, concomi
tent, sînt necesare a fi elaborate mă
suri tehnice, tehnologice, organizato
rice Sau de altă natură pentru înca
drarea în sarcinile stabilite. De alt
fel, în lege se prevede că bugetul de 
venituri și cheltuieli se elaborează de 
organul de conducere colectivă al 
fiecărei unități, pe baza indicatorilor 
de plan, șî se adoptă de către adu
narea generală a oamenilor muncii, 
care stabilește și măsurile ce se im
pun pentru realizarea acestora.

în al doilea rînd. se poate ap'recia 
că bugetul de venituri și cheltuieli 
reprezintă instrumentul instaurării 
ordinii și disciplinei financiare în 
orice unitate economică : nici o sumă 
nu poate fi cheltuită, nici un fond nu 
poate fi angajat dacă nu s-a prevă
zut în buget acea destinație, dacă 
normele legale care reglementează 
domeniul respectiv de activitate nu 
sint respectate, dacă nu există ga
ranția utilizării eficiente a valorilor 
materiale și bănești respective.

în al treilea rînd, trebuie reținută 
funcția importantă a bugetului de 
venituri și cheltuieli de urmărire, a- 
naliză și control a realizării indica
torilor economico-financiari pe par
cursul perioadei de plan, servind ne
mijlocit la adoptarea operativă a de
ciziilor care să determine menține
rea echilibrului financiar, asigurarea 
unei situații economico-financiare 
bune, a capacității de plată a între
prinderii. Sînt atribute care , fac din 
bugetul de venituri și cheltuieli nu 
numai o prețioasă lucrare financiar- 
contabilă, ci și un instrument per
manent de conducere și control care 
trebuie să-și afle întotdeauna locul

Corneliu CÂRLAN 
Ioan LAZA

(C&ntinuare în pag. a Il-a)

Acționînd cu dăruire și abnega
ție, cei ce muncesc pe ogoarele 
sectorului agricol Ilfov au încheiat 
recoltarea porumbului și solei, pre-

Mult stimate ți iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Angajați cu toate forțele in înfăptuirea istoricelor 
hotăriri adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, în realizarea obiectivelor 
noii revoluții agrare — proces amplu și științific 
fundamentat de dumneavoastră, ca latură inseparabilă 
a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră —, cei ce muncesc pe ogoarele 
sectorului agricol Ilfov vă raportează că, mobilizați de 
organizațiile de partid, la 1 octombrie au incheiat re
coltarea și transportul din cimp al porumbului și soiei, 
insămințarea orzului, orzoaicei și culturilor pentru 
furaje, in structura prevăzută, pe întreaga suprafață 
planificată.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, 
că, puternic stimulați de orientările și indicațiile date 
de dumneavoastră Ia Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. pe problemele agriculturii, cooperatorii, 
mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din 
sectorul agricol Ilfov acționează cu energie pentru în
cheierea insămințării griului pină cel mai tirziu la 10 
octombrie, pentru stringerea și depozitarea în bune 
condiții a tuturor resurselor furajere. Folosind la 
maximum timpul șl la întreaga capacitate mașinile, 
utilajele, celelalte mijloace, baza materială de care 
dispunem, acționăm cu fermitate ca toate unitățile 
agricole să realizeze, pină Ia 1 noiembrie, ogoarele de 
toamnă, să asigure pregătirea condițiilor necesare 
bunei desfășurări a campaniei agricole din primă
vara anului viitor.

Așa cum dumneavoastră ne-ați cerut, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, au fost luate măsuri pen-

cum și alte Importante lucrări de 
sezon.

în telegrama adresată, cu acest pri
lej, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului

Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de 
către Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R,, se spune :

tru mai buna organizare a producției și a muncii, 
valorificarea superioară a fondului funciar, mobili
zarea tuturor locuitorilor satelor la efectuarea lucră
rilor agricole, întărirea ordinii, disciplinei și respec
tarea cu strictele a tehnologiilor optime aferente zo
nelor de lucru. Beneficiind, și în această toamnă, de 
sprijinul institutelor de cercetare științifică și invăță- 
mint superior, am urmărit generalizarea experienței 
pozitive, a metodelor înaintate folosite în unitățile 
fruntașe in scopul obținerii unor recolte bogate, sigure 
și stabile, prin executarea la timpul oportun și de 
bună calitate a lucrărilor agricole planificate ; se lu
crează intens pentru realizarea programelor de îmbu
nătățiri funciare, incadrindu-ne in graficele stabilite pentru acest an.

Deplin conștienți de sarcinile mari co ne revin, vă 
încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, 
că organele și organizațiile de partid, conducerile uni
tăților agricole vor acționa cu fermitate și hotărire 
pentru asigurarea valorificării superioare a potenția
lului material și uman de care dispunem, pentru a 
înfăptui in mod exemplar indicațiile pe care ni le-ați 
dat, de a transforma această zonă intr-un puternic 
centru agricol, capabil să contribuie tot mai mult la 
realizarea programelor de aprovizionare a populației 
Capitalei cu produse agroalimentare. la ridicarea 
necontenită a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Ne angajăm, cu solemn legămînt, că, urmind stră
lucitul dumneavoastră exemplu de muncă șl viață, ne 
vom consacra energia și puterea de muncă înfăptuirii 
programului de înflorire continuă a patriei, a întregii 
politici interne și externe a partidului și statului nos
tru. care exprimă nobilele aspirații de progres șl 
prosperitate ale poporului român.

OAMENII OGOARELOR ÎȘI MASOARA 
ZIUA ÎN HECTARE SI TONE

Secvențe din bătălia, nu ușoară, pentru plinea 
acestui an și a anului viitor

ÎN PAGINA a 3-a publicăm răspunsuri ale organelor de specia
litate județene la semnalele apărute în ,,Scînteia“ privind măsurile și 
acțiunile întreprinse pentru desfășurarea în continuare, în bune condi
ții, a tuturor lucrărilor agricole de toamnă.

Da, avem asemenea 
oameni!

I „..Ca un alergător 
I de cursă lungă care 
| vreme îndelungată 

somnolase în plutonul 
mediocrității, pentru 
ca, deodată, printr-o 

I admirabilă tresărire 
I de orgoliu, să dea la 
I iveală nebănuite re

surse și să se instale
ze cu autoritate prin
tre animatorii cursei 
de fond". Așa se 
vorbea acum la mi
nister, la județ despre 
uzina aceea renăscută, 
cu toți indicatorii 
economici redresați 
spectaculos, devenită 
una dintre îndreptă- 
țitele pretendente la 
un loc pe podiumul de 
premiere al întrecerii 
anuale.

— Bineînțeles că te 
interesează cum s-a 
produs miracolul — 
îmi spune un prieten 
activist care primise 
însărcinarea să afle 
secretul revirimentu
lui. N-a fost deloc 
ușor să-l descopăr! 
De obicei, în astfel de 
situații, există indicii 
precise : o ședință „de 
cotitură", program de 
investiții, măsuri de 
reorganizare... Ei bine, 
acolo, nimic din toate 
astea.

— Totuși, ceva s-a 
întimplat !

— într-adevăr „ceva", 
dar mai greu de sesi- 

I zat la prima vedere, 
i Cum să-ți spun ?... S-a 

scos rugina ce se infil
trase în mecanismul 
de conducere al uzi
nei. Prin rugină înțe
leg rutina insoțltă de 
automulțumire. „Decit 
să-ți propui de-o mie, 
mai bine să faci de-o 
sută" era formula di- 
plomatic-ambiguă a- 
doptată de vechiul di
rector și inculcată co
laboratorilor săi apro- 
piați. Atîta putem, a- 
tita facem. Formula 
justificativă. „înțe
leaptă" a pasului pe 
loc.

— Am înțeles : în

seamnă că noul di
rector...

— Nu judeca pripit, 
simplist. Prezența 
unui om, a unui sin
gur om nu poale 
face minuni. Doar 
în vechile piese unde 
apărea cite un „deus 
ex machina". Mai 
mulți oameni, însă, 
pot determina, fireș
te nu peste noapte 
(cum ar suna o dispo
ziție administrativă 
de genul : „se deci
de ca, începind cu 
data de mîine, toate 
lucrurile să meargă ca 
pe roate" ? !>, o 
schimbare de optică, 
de stil de conducere. 
Noul director n-a 
făcut promisiuni și 
nici nu s-a grăbit să-și 
etaleze „programul de 
intenții". Știi cit a 
durat prima ședință 
de consiliu al oameni
lor muncii la instala
rea sa ? Doar citeva 
clipe, cît să le spună 
celor prezenți : „Ca să 
mai întoarcem pe 
toate fețele ceea ce 
știm de fapt cu toții 
e curată pierdere de 
vreme. Vă propun să 
ne răspindim chiar 
acum prin uzină și să 
stăm serios de vorbă 
cu oamenii. Nu despre 
trecut, ci despre ce 
avem de făcut de aci 
înainte. La viitorul 
C.O.M. să venim cu 
ideile și soluțiile con
crete de la fiecare loc 
de muncă". Această 
viitoare ședință s-a 
ținut abia peste cîteva 
săptămini. Adică nu
mai atunci cînd a 
existat garanția că 
fuseseră receptate pă
rerile fiecărei echipe, 
ale fiecărui specialist, 
ale fiecărui muncitor. 
Dar. între timp, o 
serie de propuneri 
ivite și-au și găsit 
aplicarea ; planul, de 
la o decadă la alta, a 
prins să salte ; un 
suflu nou a început să 
se simtă.

— Erau atît de im
portante propunerile ?

— Fiecare in parte, 
poate că nu. Dar, în 
ansamblu, ele alcătu
iau un fond de gîn- 
dire extrem de valo
ros care, în sfîrșit, 
fusese pus in mișca
re, în acțiune. Sim
țind că erau ascultați, 
că luau parte în mod 
real la conducerea 
treburilor uzinei, oa
menii, redescoperin- 
du-și puterile, s-au 
angajat cu toată pri
ceperea și elanul în 
acțiunea de perfec
ționare ce prindea 
viață din mințile și 
brațele lor.' Iar cînd 
au început să-și pro
pună de-o mie și nu 
de-o sută, contrazi- 
cînd „prudentul" slo
gan al plafonării, ei. 
aceiași oameni, au 
realizat, dovedind că 
se poate !, și peste 
mie. Am discutat cu 
mulți dintre ei și am 
înțeles, cel mai bine 
din faptele lor, ce 
forță potențială re
prezintă calitatea, 
tripla calitate de pro
prietar. producător și 
beneficiar. Creîn- 
du-i-se condiții de
pline de afirmare, ea 
a generat climatul 
revoluționar de mun
că, de creație, care a 
condus la surprinză
torul reviriment.

Cucerit de pasiu
nea pe care prietenul 
meu activist o pusese 
în relatarea sa, dato
rită desigur implicării 
lui directe, faptul mi 
s-a părut aparte. A- 
cum însă, după ce 
l-am transcris, mă în
treb în ce măsură 
este el într-adevăr 
deosebit. In cite alte 
uzine, cooperative a-

Victor VÂNTU
(Continuare 
în pag. a V-a)

In secțio montaj o întreprinderii de rulmenți grei din Ploiești Foto : Eugen Dichiseanu

BĂTĂLIA PENTRU „ZĂPEZILE DIN ADÎNCURI"
Lăsăm în urmă lumina 

zilei filtrată printre cetini 
de brad — sîntem in 
munții Harghita la 1 350 m 
altitudine— și coborim, pe 
drumuri de miner, spre o- 
rizontul minus 80. De aici, 
din adine, se extrage cao- 
linul, care. apoi, prelucrat 
la suprafață de chimiști, 
ia drumul fabricilor de 
ceramică (caolinul spălat) 
sau al fabricilor de hîrtie 
(caolinul coloidal și caoli
nul albit).

— Zăcămintul extras din 
subteran trece printr-un 
întreg proces de prelu
crare — ne avertizase in
ginerul Eugen Atzeberger, 
directorul întreprinderii. 
De aceea, la noi. la între
prinderea minieră Harghi
ta. meseria de miner și 
cea de chimist sînt deopo
trivă de importante. Exis
tenta unor importante ză
căminte de caolin în zona 
Harghitei a însemnat pen
tru economia națidnală o 
alternativă avantajoasă la 
importul, în cantități con
siderabile și deosebit de 
costisitor, al acestui pro-

dus indispensabil anumi
tor ramuri industriale. 
Prin punerea în valoare a 
rezervelor de caolin din 
munții Harghita contri
buim deci la reducerea 
importului, la dezvoltarea 
bazei de materii prime a 
țării noastre.

circa trei decenii. Pentru 
hîrtie insă, se livrează 
caolin coloidal abia de pe 
la începutul anilor *60, iar 
pentru hirtia mai lucioasă, 
alb-strălucitoare (pentru 
reviste, pliante etc.) caoli
nul albit, absolut necesar, 
se aducea, pină mai ieri.

• reportaje • însemnări •

Pentru a-și argumenta 
spusele, directorul între
prinderii ne explicase, la 
sediul unității, în Miercu- 
rea-Ciuc, în ce măsură 
contribuiseră el, minerii și 
chimiștii harghitedi. la 
reducerea, de la an la an. 
a importului. Inițial, caoli
nul prelucrat aici răspun
dea doar cerințelor mai 
puțin exigente ale indus
triei ceramicii. Pentru a- 
ceastă ramură a economiei, 
întreprinderea minieră 
Harghita a început să li
vreze însemnate cantități 
de caolin încă în urmă cu

MW |

din import (într-o vreme, 
însăși hirtia de calitate se 
aducea din import, dar 
asta e altă poveste). Intre 
timp, chimiștii harghlteni 
au căutat, au găsit și au 
brevetat o soluție origi
nală de prelucrare a caoli- 
nului extras.. pînă la faza 
de caolin albit. In 1975 s-a 
construit o instalație origi
nală. gîndită în acest scop, 
întreprinderea devenind, 
încet-încet, furnizorul pre
ferat al industriei hîrtlei. 
Și eforturile sint. în con
tinuare. concentrate pe 
realizarea unei calități su

perioare,a produsului, ast
fel incit, in cei mai scurt 
timp, economia națională 
să elimine în totalitate 
importul de caolin pentru 
fabricile de hîrtie.

însoțiți de inginerul Moc- 
kai Sigismund, șeful pro
ducției, și de tovarășul 
Dumitru Pîrvulescu. din 
partea Centralei-departa- 
ment minereuri metalifere 
și nemâtalifere din Mi
nisterul Minelor și Geolo
giei, am străbătut (în sens 
invers) drumul caolinului, 
pornind de la produsul fi
nit și văzind cum capătă 
el această calitate (prin- 
tr-Un destul de complicat 
proces de preparare, cu 
faze de măcinare, spălare 
ș.a.). După ce șeful brigă
zii de preparare, inginerul 
chimist Benkes Francisc, 
ne-a explicat detaliat în
treg procesul la care este 
supus zăcămîntul extras, 
după ce. în sfîrșit, am

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a IV

Pentru cerul senin al omenirii
Pacea s-a definit și 

se va defini ca 
triumful rațiunii asu
pra răului, asupra 
erorii, iar in condiții
le nivelului de ■ înar
mare la care s-a 
ajuns, asupra nean
tului. O sintagmă care 
cuprinde liniștea, tri
umful rațiunii este în 
toată amploarea sa o 
deschidere spre inte
gralitatea ființei uma
ne, spre adevărurile 
ei fundamentale.

Terra are nevoie de 
liniște. Frumusețea 
lumii pentru care s-au 
jertfit atitea generații 
are nevoie de liniște. 
Omul are nevoie de 

• dialog, de raporturi 
constructive, pașnice. 
O lume a armelor este 
o lume a morții, a 
distrugerii. Pentru 
progres, pentru deve
nirea umană este ne
voie de încredere, de 
dovezile acestei încre
deri.

Apelurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu re
prezintă vocea, ve
ghea poporului ro
mân, conștientizarea 
profundă, dialectică 
asupra Păcii. Zidi
rea contemporană a 
României socialiste, 
politica noastră exter
nă înseamnă colabo
rare largă, fructuoasă, 
responsabilă. Hotărî- 
rea celui de-al treilea 
Congres al oamenilor 
muncii din țara noas
tră cu privire la re
ducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, chel
tuielilor șl efective
lor militare continuă 
strălucitele inițiati
ve ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu, in- 
scriindu-se emoțio
nant intre numeroase
le și rezonantele ac
țiuni purtate cu con
secvență de țara noas
tră pentru salvgarda
rea Păcii pe planeta 
Pămint.

liotăritoare pentru 
destinul lumii la sfir- 
șitul secolului XX, 
dezarmarea reprezin
tă unica soluție. Vii
torul nu poate apar
ține armatelor, viito-

ÎNSEMNĂRI
rul aparține progresu
lui multilateral. Omu
lui, desăvirșirii sale.

A privi in timp, 
înainte, a privi in 
fond Viața, existența 
socială, toate acestea 
sint posibile numai in 
Pace, in liniștea ar
moniei universale.

Oriunde in lume li
niștea omului este 
clintită cind se aud 
armele. Atunci se a- 
tentează de fapt la 
Pacea lumii. Liniștea- 
oricărui colț al lumii! 
— acesta este impera
tivul păcii.

Ca scriitor, ca om 
tinăr, am privit întot
deauna inițiativele po
liticii noastre externe 
ca deosebit de activ 
implicate in contura
rea tot mai largă a 
interesului luptei pen
tru pace.

Poezia se concen
trează în verb și în 
nume, in sufletul re- 
fuzind armele. Totul 
se contopește in sta

rea de pace, in faptul 
ei decisiv.

Simbolul porumbe
lului proiectindu-se 
pe cerul senin e o 
imagine-necesitate, o 
imagine pe care gin- 
dul nostru, îndrăgos
tit de liniște, o caută 
pe toate meridianele. 
Întotdeauna războaie
le au adus durere po
poarelor. Astăzi mal 
mult ca oricind fie
care cetățean al pla
netei are de spus un 
NU hotărî-t înarmă
rii, războiului !

Secolul următor, mi
leniul următor au 
nevoie de toată com
plexitatea evoluției u- 
mane pentru progres. 
Faptul acesta invită 
omul la o importan
tă meditație asupra 
marilor sale rosturi, 
asupra responsabilită
ții societății umane. 
Așa cum fără osteni- 
re. Cu o exempla
ră consecvență, cu o 
înaltă responsabilitate 
pentru destinele po
porului său și ale tutu
ror popoarelor lumii, 
acționează președinte
le României socia
liste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe 
care umanitatea il în
conjoară cu profundă 
prețuire și care — 
prin principialitatea și 
clarviziunea demersu
rilor sale — este 
numit legitim „Erou 
al Păcii".

Sfirșitul secolului 
nostru, secolul ce 
vine, timpul umanită
ții au nevoie de un 
cer senin !

loan VIERII
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ȚĂRII - CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

un angajament de fiecare zi al minerilor fruntași
1

Țătii cit mai mult cărbune ! O deviză de muncă insuflețitoare. o che
mare fierbinte a partidului, a secretarului său general adresată puter
nicului detașament al minerilor.

Țării cit mai mult cărbune ! Un răspuns muncitoresc, revoluționar 
ăl celor ce scot din adincuri „plinea" industriei noastre aflate in plină 
dezvoltare.

in absolut toate sectoarele de activitate, dar mai ales în industria ex
tractivă. care asigură baza proprie de materii prime si resurse energe
tice. realizarea exemplara a planului la producția fizică reprezintă una 
din condițiile esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor economico-so- 
ciale stabilite pentru acest an și pentru intrc-gul cincinal. Așa cum sub
linia tovarășul NK'OLAE CEAUȘESCU la < ongresul oamenilor muncii,

democrației muncitorești revoluționare, trebuie să se ae- 
hotărirea pentru dezvoltarea bazei energetice și de ma- 

aslgurării condițiilor necesare desfășurării In
marele forum al 
ționeze cu toată 
terii prime, in vederea 
bune condiții a întregii activități.

In ancheta de astăzi vom înfățișa cîteva aspecte din munca deose- 
■bită desfășurată de trei colective de mineri care, printr-o organizare 
bună, printr-o desăvirșită ordine și disciplină, prin folosirea utilajelor 
și instalațiilor la întreaga capacitate, au reușit să-și îndeplinească și chiar 
să-și depășească sarcinile de plan.
Paroșeni. Lonea 'și Sălaj, care in 
producție suplimentară de aproape

Este vorba de întreprinderile miniere 
nouă luni din acest an au realizat o 
100 mii tone de cărbune.

înaltă răspundere pentru aplicarea 
fermă a principiilor autogestiunii 

și autoconducerii muncitorești

O METODA VALOROASA DE 
FOLOSIRE A COMPLEXELOR ME
CANIZATE. Este binecunoscut fap
tul că la întreprinderea minieră Pa
roșeni aproape 96 la sută din pro
ducția de cărbune se extrage meca
nizat. Experiența minerilor de Ia Pa
roșeni, împărtășită cu generozitate și 
altor unități, a contribuit din plin la 
sporirea producției de cărbune in 
Valea Jiului. Consiliul oamenilor 
muncii și organizația de partid tie la 
această mină au conceput și organi
zat o vastă acțiune pentru folosirea 
cu randament superior a complexe
lor mecanizate, a celorlalte mijloace 
tehnice. Aici se află in funcțiune 7 
complexe mecanizate, din cure două 
de mare înălțime și productivitate 
sporită. Cu unul din aceste complexe 
lucrează brigada lui Mezaroș Gavrilă. 
care in mod frecvent realizează o 
producție de 21 tone pe post. In aba
tajul frontal din panoul 1, blocul 3, 
stratul 15. ortacii șefului de brigadă 
Mezaroș cunosc foarte bine nu nu
mai condițiile de zăcămint. ci și fie
care piesă a uriașului lor complex 
mecanizat. înainte de a fi introdus 
in abataj, complexul a fost montat 
la suprafață, apoi demontai si co- 
borit in mină. Nici un moment nu a 
considerat nimeni că a fost o muncă 
in plus. în felul acesta, minerii, me
canicii, electricienii au studiat și a- 
daptât complexul mecanizat la con
dițiile specifice din abataj. Avanta
jele acestui sistem de lucru ? în pri
mul rind s-a redus timpul de montaj 
in subteran. Apoi s-a asigurat ex
ploatarea mai eficientă, cu randa
ment inalt a utilajelor,

Așa se explică faptul că. nu cu 
mult timp în urmă, brigada lui Me- 
zăro.ș a obținut un record la monta
jul utilajelor, ciștigind aproape o 
lună de zile din timpul afectat aces
tei operațiuni. Și fiecare zi ciștigată

Ca toate județele patriei, o dată cu puternica sa dezvoltare econo
mică și socială, județul Mureș a cunoscut un ritm de modernizare fără 
precedent, numeroase, localități rurale devenind, in anii din urmă, ade
vărate centre de polarizare urbană.

Tntr-un astfel de județ, aflat in plină ’înflorire, viața pune in fața 
edililor si organelor locale necesitatea soluționării a numeroase probleme 
de ordin gospodăresc și personal ale oamenilor muncii, ale cetățenilor. 
Iată de ce cunoașterea acestor probleme și soluționarea lor eficientă a 
constituit și constituie una diu preocupările permanente ale comitetului 
județean de partid și ale consiliului popular județean. Concret, cum se 
acționează la nivelul județului pentru ea propunerile cetățenești — făcute 
in adunări democratice, prin scrisori, audiențe și pe alte căi — să re
prezinte intr-adevăr un mijloc eficient de conlucrare cu cetățenii, de 
rezolvare cu ei și pentru ei a problemelor pe care le ridică viața ?

t.'n prim răspuns ni-I oferă tova
rășul Ioan Movilă, secretar al co
mitetului județean de partid.

— Pentru îmbunătățirea continuă 
a activității in 
hcest. domeniu. în 
spiritul hotărîri- 
lor de partid, al 
legilor țării, am 
luat toate măsu
rile pentru ca o- 
piniile și propu
nerile oamenilor 
muncii să fie re
ceptate și re
zolvate cu ma
ximă solicitudi
ne. Cum ? Fo- 
losind cit mai 
bine adunările ce
tățenești și „Tribuna democrației", 
stabilind. în același timp — la 
sediul comitetului județean de 
partid, la consiliul popular județean 
— programe de audiențe pentru fie
care zi din săptăminft. care asigură 
accesul direct al cetățenilor la toate 
cadrele din conducerea locală.

Constatind tnsă că. nu o dată, oro- 
blemele adresate județului de către 
cetățeni cădeau in atribuțiile unor 
toruri din subordine (comitete de 
partid și consilii populare municipa
le. orășenești și comunale, unități 
economice sau unele instituții ju
dețene). am statuat și practica or
ganizării de controale periodice ia 
toate nivelurile. Scopul ? Analiza de
taliată. la fata locului, a modului 
cum sint receptate și soluționate 
opiniile și propunerile cetățenești, 
cum se aplică și se respectă hotâri- 
rile de partid și legile in acest do
meniu. Numai in acest an au fost 
efectuate controale la Tirgu Mureș, 
Tirnăveni și la majoritatea comite
telor comunale de partid. Această 
preocupare a fost însoțită de orga
nizarea periodică a unor dezbateri Și 
analize cu colective de oameni ai 
muncii din întreprinderi fi instituții, 
in care simt prezentate concluziile 
și rnodul d« soluttormre a probleme
lor ridicate da ei. accentul fiind pus, 

a însemnat tone de cărbune în plus 
față de plan.

Exemplul brigăzii lui Mezaroș—nu 
este, firește, singular. In panoul 4, 
blocul 1/5, stratul 15. brigada unui 
alt miner destoinic. Mihai Bărbăcan, 
realizează circa 17 tone cărbune pe 
post. Un rezultat asemănător obține 
si brigada minerului Vasile Cojoca- 
ru. la panou! 3, bloc 1, stratul 15. 
Aceștia sint numai cițiva din oame
nii de nădejde ai minei, mineri cu o 
înaltă conștiință a datoriei. ..O ce
rință de bază in activitatea noastră 
este ordinea și disciplina, ne spune 
șeful de brigadă. Fazekaș Ferenc. 
Cine nu invuțfi in primul rind să 
respecte normele de muncă nif are 
ce căuta în brigada noastră. Fără or
dine și disciplină nu putem realiza 
20 de. tone pe post și uneori chiar 
„vîrfuri" de 25—30 tone. Avem com 
plexe de mare productivitate și am 
învățat să le întreținem și să le ex
ploatăm așa cum trebuie".

FAPTELE — EXPRESIA CON
CRETA A RĂSPUNDERII MUNCI
TOREȘTI. Colectivul de la Lonea a 
lansat chemarea la întrecerea .socia
listă pe anul 1986 către toate unită
țile miniere.

— După cele nouă luni care au tre
cut din acest an. ne spune ing. Vio
rel Boantă. directorul întreprinderii 
miniere Lonea, am realizat integral 
angajamentul anual, raportînd o pro
ducție suplimentară de 26 000 tone 
cărbune. Planul la producția-marfă 
a fost depășit cu 9 milioane lei. iar 
la producția netă cu 8,5 milioane lei. 
în același timp s-au redus cheltuie
lile materiale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 22 lei. iar consumurile spe
cifice cu 0,5 mc lemn de mină și 0,3 
mc cherestea la 1 000' tone cărbune. 
Smt succese pe care colectivul nos
tru le-a realizat printr-o muncă de- 

în acest cadru, pe contribuția lor la 
înlăturarea neajunsurilor din unită
țile in care muncesc. Experiența de 
pină acum arată că acest stil de 

Opiniile și propunerile cetățenilor 

-la baza înfăptuirilor cetățenești

--------- ---------- Din experiența județului Mureș ---------------------
muncă a dus la sporirea răspunde^ 
rii. a preocupării cadrelor de con
ducere din unități pentru folosirea 
eficientă a opiniilor, propunerilor și 
sesizărilor cetățenești in procesul de 
Cunoaștere operativă, la fața locului, 
a realităților din teren.

La cele spuse de secretarul comi
tetului județean de partid, notăm — 
ca o valoroasă experiență — pre
ocuparea stăruitoare cu care comi
tetul județean de partid, consiliul 
popular județean acționează, in ulti
mii ani. pentru popularizarea și cn- 

‘noașterea legilor țării, a hotăririlor 
de partid de către cetățenii județu
lui. „Prin aceasta urmărim — ne 
spunea tovarășul Cornel Hărșan, se
cretar al comitetului executiv al 
consiliului popular județean — să 
scadă numărul sesizărilor critice și, 
mai eu seamă, să cunoaștem exact 
ce trebuie să facem, prin toți facto
rii de răspundere, pentru soluționa
rea efectivă a problemelor decurgind 
din necunoașterea legilor".

în acest scop, consiliul popular 
județean a antrenat activul său. de
putății, membrii asociației juriștilor 
și alte cadre de specialitate la des
fășurarea continuă a propagandei 
juridice. Concomitent cu dezbaterea 
operativă a tuturor hotăririlor 
de partid nou apărute, s-a avut 

osebită, printr-o amplă mobilizare a 
tuturor forțelor. In mina noastră, da
torită condițiilor de zăcămint. nu pu
tem introduce complexe mecanizate 
și atunci am aplicat metoda de ex
ploatare cu tavan artificial de rezis
tență și grinzi ingropate in vatră, 
ceea ce a asigurat nu numai realiza
rea sarcinilor de plan, ci și impor
tante producții suplimentare de căr
bune. Noua tehnologie, bine însușită 
de. cadrele tehnice, precum și de că
tre mineri, asigură o productivitate 
sporită, in condițiile unei depline 
securități. Mai mult, această metodă 
s-a extins și continuă să aibă tot mai 
mulți adepți nu numai in Valea Jiu
lui. Brigăzile cu cele mai bune re
zultate sint cele conduse de Grigore 
Mindruț. Antal Andrei, Cornel Țir, 
Gheorghe Lipsa, Ion Boteanu. Bri
găzile Iui Antal Andrei și Anton Flo- 
rea au obținut randamente de pină 
la 12 tone cărbune pe post, ceea ce 
reprezintă adevărate recorduri in 
mina noastră.

ANGAJAMENTUL ASUMAT ÎN 
ÎNTRECEREA SOCIALISTA A FOST 
Îndeplinit și suplimentat. 
Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea minieră 
Sălaj raporta la încheierea pri
mului semestru indeplinirea și de
pășirea angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă pe intreg anul 
1986. „Supunem spre aprobarea adu
nării generale a reprezentanților oa
menilor muncii suplimentarea anga
jamentului de depășire a producției 
fizice cu incă 10 000 tone cărbune 
net" — a propus la un moment dat 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Toți cei prezenți și-au 
exprimat imediat deplinul lor acord. 
O dovadă a unei înalte conștiințe 
muncitorești ce caracterizează colec
tivul minerilor de la I.M. Sălaj.

în vedere cunoașterea legilor pri
vind organizarea producției și a 
muncii în agricultură, fondul fun
ciar. sistematizarea localităților si 
gospodăria comunală, autogestiunea 
și autofinanțarea localităților, cu 
privire Ia contractarea produselor 
agricole de către gospodăriile popu
lației și altele. Adică, a acelor legi 
pe marginea aplicării cărora se sem
nalau mai multe sesizări sau neclari
tăți. Printre metodele folosite în a- 
ceastă privință de consiliul popular 
este și realizarea unor extrase din 
diversele dispoziții de larg interes 
cetățenesc, care au fost difuzate si 
afișate in toate localitățile județului 
și in circumscripțiile electorale.

De asemenea, a devenit o obiș

nuință ca propaganda vizuală pe 
aceste probleme să fie completată in 
municipii și orașe prin proiecții de 
diapozitive in legătură cu necesita
tea respectării legalității, cu exem
ple concrete și fapte de viată — spo- 
rindu-se în acest l'el puterea de în-, 
riurire educativă.

Cit de eficiente sint aceste acțiuni 
se vede și din faptul că problemele 
și-au găsit in tot mai mare măsură 
rezolvare pe plan local, că oamenii 
vin să discute la consiliile populare, 
la conducerile din întreprinderi sau 
instituții nu numai chestiuni perso
nale, ci și de interes general și edi- litar-gospodăresc.

Bunăoară, Pavel Moldovan, pre
ședintele circumscripției electorale 
nr. 12, a solicitat Consiliului popular 
al municipiului Tirgu Mureș, în nu
mele cetățenilor, introducerea rețe
lei de apă-canal pe strada Ionel 
Giurchi. „Ne angajăm — spunea 
el — ca, împreună cu cetățe
nii, să executăm atît lucrările 
necalifieate, cît și unele din cele ca
lificate, aici locuind o serie de con
structori*1. Propunerea nu numai că 
a fost reținută, dar, cu sprijinul pri
măriei — care a stabilit și termene 
de soluționare — s-a materializat în , 
scurt timp. După cum tot la scurt 
timp s-au materializat, la propune- /,

— Eu zic că a fost gestul reflex al 
încrederii in forțele proprii, ne spu
ne . secretarul comitetului de partid. 
Beniamin Coapși, președintele consi
liului oamenilor muncii. Și iată că. 
după nouă luni. întreprinderea noas
tră înregistrează o producție supli
mentară de 39 500 tone cărbune. Tot
odată, am luat măsuri pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui extras, 
în perioada care a trecut din acest 
an. puterea calorică a cărbunelui a 
fost superioară stasului eu 94 Kcal 
pe kg.

Un important spor de producție 
s-a realizat ca urmare a tehnologii
lor de extracție. Astfel, prin echipa
rea combinelor din abatajele fronta
le cu pluguri de încărcare, producti
vitatea muncii a crescut substanțial. 
A fost îmbunătățit sistemul de sus
ținere a lucrărilor de deschidere 
prin montare de cintre metalice în 
interiorul zidăriei de bolțari. La ex
tracția de cărbune, cea mai substan
țială depășire o înregistrează din 
nou sectorul minier Sărmășag I, con
dus de comunistul Ioan Oros.

— Depășirea planului cu aproape 
12 000 tone — preciza interlocutorul 
— se explică in primul rind prin 
creșterea vitezelor de avansare la 
abatajul frontal dotat cu complex 
mecanizat, in medie cu 0,1 metri li
niari pe zi. Cît privește calitatea su
perioară a cărbunelui extras, aceas
ta se datorează sortării sterilului 
Încă din abataj și depozitării lui în 
spațiul exploatat.

La toate acestea ar mai fi de adău
gat faptul că la lucrările de pregăti
re se înregistrează un plus de 647 
metri liniari, iar Ia descopertări o 
depășire de 220 000 metri cubi. ceea 
ce-constituie tot atîtea argumente 
pentru obținerea unor producții su
perioare de cărbune in perioada care 
urmează.

Experiența bună a acestor colective fruntașe, alături de 
cele din Voivozi. Căpeni. Comănești Horezu și altele, care 
au realizat importante depășiri ale planului de extracție 
la cărbune, demonstrează, ceea ce remarca secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu. la Con
gresul oamenilor muncii, că. in unitățile unde oamenii 
acționează ca adevărați revoluționari, eu spirit de iniția
tivă. mereu preocupați de promovarea noului, pentru mo
dernizarea producției, rezultatele sint superioare preve
derilor de plan. Experiența bună a minerilor de la Paro
șeni și Lonea poate și trebuie să reprezinte un puternic 
imbold in muncă pentru celelalte colective de mineri de 
la I’etrila. Livezeni. Aninoasa. Vulcan. Lupeni. Bărbă- 
teni. care au incă serioase restanțe la producția de căr
bune. Printr-o mai eficientă muncă politică și organizato
rica. experiența înaintată trebuie extinsă și larg genera
lizată

Cu puțin timp In urmă, o brigadă fruntașă de mineri 
de la Paroșeni a fost detașată sâ lucreze, alături de co
legii lor de la mina Bărbăteni. pe un complex mecanizat. 
Sub miinile ortacilor de la Paroșeni, randamentul utilaju
lui aproape s-a dublat. Cei de la Bărbăteni au învățat 
cum să întrețină și să exploateze uriașul complex meca
nizat pentru a mări productivitatea pe post. Un experi
ment deosebit de valoros care nu trebuie să rămină insă 
ca o floare rară de mină. In interesul creșterii producției 
de cărbune, va trebui mai larg răspîndită experiența mi
nerilor de la Lonea privind utilizarea metodei de ex
ploatare cu tavan artificial de rezistență, cu grinzi în
gropate in vatră.

Așa cum a indicat secretarul general al partidului, cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate Ia minele din Valea 
Jiului, va trebui să se manifeste o preocupare mai susți
nută pentru extinderea și aplicarea de către toate unită
țile ă experienței pozitive, a celor mai valoroase iniția
tive muncitorești.

Petre CRISTEA 
Sabin CERBU 
Euqen TEGLAȘ

rea și cu participarea oamenilor, și 
alte obiective de larg interes cetă
țenesc. intre care realizarea a două 
terenuri de sport pentru copii (in 
zona străzilor Armoniei și Su
ceava). amenajarea exterioară a 
marelui complex comercial ..Lito
ral" și altele, la care cetățenii mu
nicipiului au prestat numai in acest 
an muncă patriotică in valoare de 
120 milioane lei.

Din diferitele exemple, să mai spi
cuim ciieva. Bunăoară. Marian Ne- 
gruț, de Ia întreprinderea „Electro- 
mureș" din Tirgu Mureș, a propus 
conducerii întreprinderii îmbunătăți
rea microclimatului de muncă și di
minuarea efortului fizic la secția 
S.D.V. prin instalarea unor scaune 

ergonomice. „Le 
vom realiza noi, 
cu forțe proprii, 
numai să ni se 
asigure materia
lul necesar" 
spunea el. Fiind 
justificată. pro
punerea nu nu
mai că a fost 
acceptată și cu
prinsă în con
tractul colectiv 
de muncă pe 
1986. dar a și că
pătat. chip con

cret — in scurt timp fiind instalate 100 
asemenea scaune. De altfel, rod al 
propunerilor oamenilor muncii, la 
aceeași unitate au prins viată și alte 
măsuri de innoire și modernizare. 
Alte propuneri au depășit, ca impor
tanță. sfera preocupărilor unui co
lectiv. Așa. de exemplu, Viorel Ma
tei. de la întreprinderea de rețele si 
distribuire a gazelor naturale Tg. 
Mureș, a propus „stabilirea unor 
criterii pentru întrecerea socialistă 
specifice unităților din sistemul de 
rețele și distribuție a gazelor natu
rale". Propunerea fiind argumenta
tă. a fost reținută de Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și este studiată in 
vederea îmbunătățirii acestor criterii.

Exemplele, alese din atîtea altele, 
relevă faptul că — la ora actuală —- 
oamenii se adresează atit la județ, 
cit șl la celelalte foruri locale cu 
mai multă încredere, cu convingerea 
că problemele vor fi (Cu participarea 
lor nemijlocită) soluționate. Ceea ce 
face ea legăturile organelor județe
ne de partid și de stat cu oamenii 
muncii să fie tot mai strînse, iar 
participarea acestora la întreaga ac
tivitate obștească să fie tot mai efi
cientă.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
pe masa de lucru a directorilor, a 
tuturor factorilor de conducere din 
întreprindere".

„Un buget bine întocmit 
este pe jumătate 

îndeplinit I"
„Parafrazind un vechi dicton, se 

poate spune că, așa cum a dovedit 
practica, un buget bine întocmit este 
pe jumătate îndeplinit — este de pă
rere tovarășul Nieolae Săvoiu, șef 
de serviciu in Ministerul Finanțelor. 
De ce am dorit să fac această preci
zare : in prezent, in toate unitățile 
economice se desfășoară lucrările de 
elaborare a proiectelor de bugete de 
venituri și cheltuieli pe anul 1987. 
Potrivit legii, urmează ca minis
terele. celelalte organe centrale, co
mitetele . executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București să înainteze Ministerului 
Finanțelor proiectele bugetelor, in- 
tocmite pe baza propunerilor făcute 
de unități și a nivelurilor indicatori
lor aprobați pentru aceste organe. 
Deci ne aflăm intr-un virf de activi
tate in acest domeniu care impune o 
serie de exigențe asupra cărora a 
stăruit in mod deosebit șecretarul 
general al partidului atunci cind s-a 
referit ia imperativul aplicării cu 
mai multă fermitate și răspundere a 
mecanismului economico-financiar.

Revenind la fraza de început, m-a$ 
referi la faptul că „fiabilitatea" a- 
cesiui important instrument al auto
conducerii și autogestiunii depinde 
hotăritor de modul in care va fi con
struit in perioada in care ne aflăm. 
Din controalele efectuate de organe
le de specialitate asupra modului in 
care in unele întreprinderi au fost 
elaborate in anii anteriori aceste bu
gete, s-au desprins o serie de nea
junsuri. care, din păcate, se perpe
tuează și acum. Mă refer, pe de o 
parte, la fundamentarea insuficientă 
a indicatorilor înscriși in bugete, 
iară calcule analitice și fără a fi în
soțiți de măsuri realiste care să sus
țină îndeplinirea lor. Pe de altă par
te, este de relevat influența slabă, 
puțin activă a bugetului de venituri 
și cheltuieli asupra planului uni
tăților, în special în ce . pri
vește alocarea de resurse in 
striilsă corelație cu necesitățile reale 
și (inindu-se seama de cerința utili
zării cu eficiență maximă a resurse
lor alocate. Iată un exemplu edifica
tor : intr-o acțiune de control și 
sprijin, efectuată de organe ale Mi
nisterului Finanțelor și Băncii Na
ționale in legătură cu definitivarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul 1986, a rezultat că la circa 37 la 
sută din numărul intreprinderilor 
verificate existau încă posibilități de 
maximizare a veniturilor din înca
sări dacă s-ar fi acordat atenția co
respunzătoare corelării diferitelor 
secțiuni de plan ca, de pildă, eva
luarea producției-marfă în concor
danță cu producția fizică și prețurile 
de producție legale în vigoare sau 
includerea corectă in Volumul veni
turilor din încasări a valorii produc
ției și facturilor neîncasate, existen
te in stoc la începutul anului, core
lat cu stocurile de produse și facturi 
planificate pentru finele perioadei.

Dâr cerințele de dimensionare co
rectă a indicatorilor din bugetul de 
venituri și cheltuieli nu se limitează 
nici pe departe doar la respectarea 
unor corelații ale diferitelor secțiuni 
sau capitole din plan și buget. Pen
tru a asigura încă din perioada de 
planificare o bază reală veniturilor 
prevăzute a fi obținute, se impun ve
rificarea, în prealabil înscrierii in 
buget, a modului in care sint funda
mentați indicatorii planului uni
tății si ai bugetului de venituri 
si cheltuieli din care derivă ve
niturile. precum și soluționarea 
tuturor problemelor ce rezultă 
din aceasta. Or, din acțiunea la care 
ne-am referit a rezultat că în unele 
cazuri producția fizică nominalizată 
prin plan nu acoperfea integral va
loarea producției-marfă : de aseme
nea. intr-o serie de întreprinderi 
desfacerea era asigurată numai par
țial cu contracte, iar sarcina de re
ducere a costurilor de producție pre
văzută in plan era fundamentată cu 
măsuri de realizare numai în pro
porție de 56 la sută.

în majoritatea cazurilor, aspectele 
arătate au fost soluționate pe par
curs. in cadrul acțiunilor de sprijin 
efectuate de organele de planificare 
și financiat-bancare, împreună Cu 
întreprinderile, ministerele și cen
tralele. Dar trebuie reținut că. după 
elaborarea planului și bugetului, este 
mult mai dificil de adoptat soluții la 
problemele nesesizate sau ignorate 
și — ca urmare — lăsate fără rezol
vări în perioada de planificare".

Cea mai mare atenție 
aplicării ferme 

a principiului sănătos 
al autofinanțării

„Proiectele bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe anul 1987 se elabo
rează corelat cu noile măsuri adop
tate în cadru! Programului privind 
perfecționarea sistemului de finan
țare și creditare a activităților eco
nomice .și a normativelor economico- 
financiare — a continuat Nieolae 
Săvoiu. Aceste măsuri se referă la 
stabilirea de normative economico- 
financiarc obligatorii in domeniul a- 
locărilor de resurse și al utilizării 
eficiente a resurselor alocate. Tot
odată. au apărut noi reglementări in 
domeniul repartizării resurselor la 
nivelul unităților economice. în ce 
privește alocările de resurse. în pro
iectele bugetelor la partea de „chel
tuieli" va trebui să se țină seama că 
acestea trebuie dimensionate pe ele
mente. strict in funcție de criteriile 
avute in vedere la stabilirea norma
tivului : „cost unitar de produs" (în 
industrie) și la elaborarea pe ramuri 
a planurilor de finanțare a activi
tății economico-sociale. Astfel, este 
necesar ca dimensionarea mijloace
lor circulante și a resurselor de fi
nanțare a acestora să se facă în mod 
corelat cu normativele de stoc stabi
lite pentru materii prime și mate
riale. producție neterminată și pro
duse finite, precum și cu normativul: 
„mijloace circulante și credite la 
I 000 lei producție-marfă sau volum 
de activitate". Totodată, în domeniul 
utilizării eficiente a resurselor sint 
instituite normative privind S „pro
ducția industrială la 1 008 Iei fonduri 

fixe" și „rentabilitatea". Toate aces
te normative au fost elaborate ținmd 
seama de efectele măsurilor adopta
te in cadrul acțiunii de perfecționa
re a organizării și modernizare a 
proceselor de producție, precum și 
in alte programe speciale elaborate în 
economie in diferite domenii in sco
pul integrării fiecărei unități econo
mice, cu întregul ei potențial, in op
țiunile planului național unic de dez
voltare economico-socială a țării.

Instituirea de normative economi- 
co-financiure obligatorii și — pe 
baza acestora — a planurilor de fi
nanțare și creditare a activității eco
nomico-sociale pe baza autocondu- 
eerii și autogestiunii are menirea să 
țină sub un control mai riguros dccit 
pină in prezent alocările dc reăurse 
în perioada de execuție și gradul de 
eficiență cu care trebuie desfășurată 
activitatea. Acest fapt sugerează in 
mod clar ideea că elaborarea proiec
telor bugetelor de venituri și chel
tuieli pe anul 1987 impune respon
sabilități sporite in fundamentarea și 
asigurarea integrală a corelațiilor ne
cesare dintre prevederile planului 
întreprinderii și alo bugetului de ve
nituri și cheltuieli. în unirea efortu
rilor ce trebuie depuse de toți factorii 
implicați cu sarcini comune în di
mensionarea necesarului de resurse 
pentru realizarea acțiunilor prevăzu
te in plan, a gradului de eficiență cu 
care trebuie realizate acțiunile res
pective. in identificarea și stabilirea 
de soluții care să asigure atit realis
mul planului și bugetului, cît și in
tegrarea prevederilor inscrise in 
acestea In opțiunile generale ale 
economiei.

Așa cum este cunoscut, măsurile 
adoptate în cursul anului curent pen
tru aplicarea cu mai multă fermita
te a noului mecanism economico-fi
nanciar urmăresc creșterea mai ac
centuată a ponderii fondurilor pro
prii ale unităților in finanțarea ac
țiunilor prevăzute in plan și redu-, 
cerea corespunzătoare a ponderii 
creditelor bancare. In acest scop, se
parat de cele arătate mai inainte, pe 
plan central au fost adoptate măsuri 
care vizează și etapa de repartizare 
a fondurilor. între acestea, pentru 
anul 1987, reglementările legale pre
văd ta restituirea din beneficii a 
fondurilor primiie de la societate să 
sc facă numai după constituirea fon
durilor proprii «le fiecărei întreprin
deri. De asemenea, repartizarea re
surselor din amortizarea fondurilor 
fixe este prevăzut să se facă cu prio
ritate pentru constituirea fondului 
propriu de dezvoltare economică al 
întreprinderii, iar, în cadrul acestuia, 
pentru rambursarea la termen a cre
ditelor primite pentru investiții și a 
dobînzilor datorate. Aceste regle
mentări de care trebuie să se țină 
seama la elaborarea proiectelor bu
getelor de venituri și cheltuieli sint 
menite să stimuleze întreprinderile 
atît în fundamentarea cît mai reală 
cu calcule si cu măsuri de realizare a 
beneficiilor și amortizării prevăzute, 
cit mai ales în urmărirea obținerii 
integrale și Ia timp a acestor re
surse. de care va depinde tot mai 
mult în viitor finanțarea activității 
proprii".

„Cuvîntul" practicii 
și cîteva ajustări necesare

„Sint întru totul de acord cu cele 
spuse de tovarășul Săvoiu. și bine 
ar fi dacă in toate cazurile bugetul 
de venituri și cheltuieli, indicatorii 
economico-financiari s-ar funda
menta in mod științific, pornindu-se 
de la realități, de la condițiile prac
tice ale fiecărei întreprinderi — 
apreciază tovarășul Mihai Manea, 
contabil-șef la întreprinderea de 
mase plastice „Viitorul" din Oradea. 
Bunăoară, metodologia în vigoare 
stabilește că determinarea sarcinilor 
la cheltuielile totale și materiale Ia 
1 000 Iei producție-marfă se reali
zează avîndu-se în vedere structura 
producției fizice planificate și con
sumurile normate de materiale, ma
noperă. normativele de cheltuieli 
indirecte. In fapt insă, adesea fo
rurile de resort — centrala, ministe
rul — țin seama prea puțin de aces
te elemente de fundamentare. De 
aceea, consider că practica actuală 
de stabilire a nivelurilor de cheltuieli, 
pornindu-se de la realizările perioa
dei precedente și prevăzîndu-se o 
anumită mobilizare, fără să se țină 
seama de modificarea structurii pla
nului de producție, creează avantaje 
acelor întreprinderi care, datorită 
unei conjuncturi, au o influență fa
vorabilă a structurii și deci se înca
drează cu ușurință, fără eforturi pro
prii de cheltuieli, în indicatorii pla
nificați; totodată, sînt dezavantajate 
acele întreprinderi care. datorită 
schimbării cererii pieței, a unor dez
voltări pe grupe tie produse noi cu 
costuri peste media anterioară, rea
lizează niveluri de cheltuieli mai 
mari decît in perioada precedentă, 
cu toate că îndeplinesc măsurile de 
reducere a costurilor de producție.

In aceste condiții sînt inope
rante si deci iși pierd cu totul 
caracterul stimulativ acele regle
mentări legale care permit acordarea 
de premii pentru personalul munci
tor pentru economiile de materiale 
și soluțiile de creștere a productivi
tății muncii. Și aceasta pentru că. 
deși eficiența unor asemenea acțiuni 
este evidentă, oglindindu-se'în eco
nomii ale costurilor normate pe pro
dus. acestea nu se regăsesc și in 
nivelul total ds cheltuieli pe între
prindere ca urmare a structurii pro
ducției.

Elaborarea unor sarcini economico- 
financiare nu trebuie să fie lăsată 
in atribuțiile exclusive ale compar
timentului financiar-contabil. ci este 
necesar a se implica participarea tu
turor factorilor de decizie. Astfel, 
pentru asigurarea unor indicatori e- 
conomici cît mai mobilizatori, a unei 
eficiente cit mai ridicate, ar fi ne
cesar ca încă din faza de proiecta
re produsele să fie prevăzute a se 
realiza la greutățile minime și in 

Concluzia care se desprinde din intervențiile in cadrul dezbaterilor 
este aceea că. pentru a servi efectiv și eficient ca instrumente ale exerci
tării autoconducerii și autogestiunii, bugetele de venituri și cheltuieli 
trebuie judicios elaborate, sub coordonarea atentă a consiliilor oa
menilor muncii, care au obligația de a antrena în această activitate toa
te compartimentele, toți factorii de decizie, toți specialiștii întreprinderii, 
nelăsînd nesolutionată nici o problemă și veghind ca măsurile ce se 
prevăd să fie realizate să asigure încadrarea in indicatorii economico- 
financiari stabiliți. Totodată, este necesară o schimbare de atitudine, de 
concepție din partea unor foruri de resort; cu atit mai mult cu cit, în 
condițiile actualelor măsuri de perfecționare a mecanismului economico- 
financiar, bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul centralelor și mi
nisterelor nu se întocmește printr-o simplă centralizare a proiectelor de 
bugete ale întreprinderilor, ci impune o activitate laborioasă, pătrunsă 
de răspundere, pentru fundamentarea deplină a fiecărui indicator, pentru 
mobilizarea unor rezerve concrete, care nu există altundeva decit in 
întreprindere. în vederea încadrării în sarcinile de sporire a producției 
și eficienței economice.

condiții de productivitate ridicată, in 
așa lei incit să nu fie posibile re
duceri spectaculoase ulterioare de 
consumuri materiale și manopera. 
De aceea, se impune îmbinarea con
trolului financiar cu cel pe linie teh
nică, in vederea stabilirii corecte a 
normelor de consum la materii pri
me și materiale, a normelor de ma
noperă. atît din partea întreprinde
rii. cit și a organelor specializate de 
control, cunoscut fiind că o greși
tă stabilire a consumurilor de ma
teriale și manoperă determină cos
turi ridicate ale produselor, deopo
trivă un grad redus de utilizare a 
capacităților de producție".

Centralele și ministerele, 
nemijlocit implicate 

in soluționarea problemelor 
din întreprinderi

„Aș dori să duc mai departe ideea 
subliniată de antevorbitor referitoa
re la fundamentarea judicioasă a bu
getului de venituri și cheltuieli — 
intervine tovarășul Petru Popovici, 
contabil-șef la întreprinderea meca
nică Oradea. Părerea mea este că 
bugetul nu trebuie privit ca un in
strument dc planificare fix. rigid, ci 
elastic, în măsură să se adapteze cu 
suplețe la modificările intervenite pe 
parcursul anului in structura pro
ducției, ca urmare a cerințelor prio
ritare ale economiei naționale. De 
aceea, consider util ca la propune
rile unităților să se alinieze și or
ganele centrale în dimensionarea 
corectă a veniturilor. De pildă, dacă 
se solicită o gamă de produse cu o 
rentabilitate mai mică sau mai mare, 
corespunzător să se modifice și ni
velul costurilor la 1 000 lei produc- 
ție-marfă. numai astfel bugetele de 
venituri și cheltuieli nu se. vor rupe 
de realitatea producției și iși vor pu
tea îndeplini rolul de instrument e- 
ficient de conducere a activității eco- 
nomico-l'inanciare.

Iată, de exemplu, noi întocmim în 
această perioadă bugetul de venituri 
și cheltuieli, fundamentăm indicato-, 
rii de eficiență economică pe anul 
1987. Cît de realiste pot fi aceste 
calcule dacă noi nu cunoaștem cu 
exactitate care este structura pro
ducției fizice a anului de plan vii
tor. nu avem încheiate toate con
tractele economice ? Firesc ar fi deci 
să ni se admită ca prevederile 
din bugetele de venituri și cheltu
ieli să fie actualizate, intr-o etapă 
urrfiătoare, cind vom fi în măsură 
să știm mai precis ce vom produ
ce concret. Altfel nu va fi nici o 
corelare intre producția fizică, pro- 
ducția-marfă. cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă și beneficii. O 
consecință nedorită a necorelărif la 
care mă refer ar fi aceea a obți
nerii altor realizări financiare decît 
cele stabilite in bugetul de veni
turi si cheltuieli. Or, din venituri
le ce urmează a fi realizate, o parte 
constituie sursă de finanțare a in
vestițiilor, iar dacă acestea nu se 
realizează apar greutăți in derularea 
normală a lucrărilor de investiții pla
nificate. generind necontinuarea 
realizării acestora de către construc
tori și. in final, nepunerea in func
țiune a unor obiective la termene
le planificate, ceea ce este de na
tură să pericliteze realizarea planu
lui de producție in perioadele vii
toare".

„Dat fiind faptul că actualele re
glementări privind organizarea și re
tribuirea muncii in acord global pre
văd că veniturile din muncă sînt 
dimensionate nu numai în funcție 
de realizarea producției fizice, ci și 
de indeplinirea unor criterii și con
diții de ordin calitativ, de eficiență 
a producției, organele de conduce
re colectivă din întreprinderi sînt 
determinate „să deschidă mai bine 
ochii", să acorde cea mai mare a- 
tentie fundamentării judicioase « in
dicatorilor din bugetul de venituri 
și cheltuieli" — ne-a spus tovarășa 
Maria Coroian, director adjunct al 
Sucursalei județene Bihor a Băncii 
Naționale. Ca urmare, fapt pozitiv, 
au crescut preocupările ca sarcinile 
economico-financiare să fie atent 
stabilite, in corelare strictă cu cei
lalți indicatori de plan. Dar Ia a- 
ceastă concluzie trebuie să ajun
gă și factorii dc răspundere din une
le centrale și ministere, care încă 
mai păstrează vechile obiceiuri de 
stabilire „din birou" a unor sarcini 
sau indicatori. Astfel, nu de mult, 
comisia financiar-bancară teritorială 
a analizat in mai multe întreprinderi 
bihorene măsurile care se iau în 
vederea îndeplinirii sarcinilor trasa
te de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. referitoare la redu
cerea severă a cheltuielilor de pro
ducție și îndeosebi a cheltuielilor ma
teriale. Or. in cîteva cazuri, cen
tralele pe care le-am solicitat să-și 
trimită reprezentanții la fața locu
lui. pentru a efectua împreună ana
lizele ce se impuneau și a găsi so
luții pentru problemele care se ri
dică, nu au găsit <3e cuviință să răs
pundă invitației. lăsînd totul pe sea
ma întreprinderii. Și fapt este că 
unele probleme au rămas in sus
pensie. Or, în spiritul exigențelor 
formulate de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. centralele și 
ministerele, ca și organele financiar- 
bancarc, dc altfel, au obligația să a- 
dopte un stil dc muncă mai dinamic, 
intransigent, eficient, să nu preia me
canic justificările intreprinderilor și 
să nil admită aminări sau rezolvări 
de compromis, ci să cunoască la fața 
locului realitățile, să prevină apari
ția unor neajunsuri prin implicarea 
nemijlocită in soluționarea probleme
lor care se ridică in Întreprinderi. 
Și acum ne al'lăm intr-un moment 
important — întocmirea proiectelor 
de bugete de venituri și cheltuieli, 
care reclamă în multe situații pre
zenta in întreprinderi a factorilor de 
resort din centrale si ministere, a- 
colo unde se fundamentează sarci
nile de plan, indicatorii economico- 
financiari".
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Oamenii ogoarelor isi măsoară ziua in hectare si tone
SECVENȚE DIN BĂTĂLIA, NU UȘOARĂ, PENTRU PlINEA ACESTUI AN Șl A ANULUI VIITOR

Autocritica se face acum, prin fapte,
nu vara la cules!

DOLJ. Dumitru Constantin, se
cretar al comitetului județean de 
partid : „Deși se poate afirma că 
actuala campanie agricolă a fost 
pregătită mai bine ca în alți ani, 
condițiile specifice ale acestei toam
ne deosebit de secetoase ne-au creat 
mari greutăți in ceea ce privește 
executarea arăturilor, pregătirea te
renului și însămînțarea cerealelor 
păioase. Un argument : în județul 
Dolj nu a plouat de la jumătatea lu
nii iulie, iar zilele trecute, cantită
țile de precipitații, căzute pe zone 
restrînse. au fost practic neînsem
nate, fiind cuprinse între 0,3 și 8,1 li
tri pe metru pătrat. întrucît nu ne 
permitem să facem rabat la ca
litate. in asemenea condiții grele 
sintem nevoiti să asigurăm un bun 
pat germinativ prin aplicarea a 8—10 
treceri cu discurile și tăvălugii. 
Avînd în vedere situația creată, 
comandamentul județean a stabilit 
ca la arat și semănat să se lucreze 
în schimburi prelungite de la 6 di
mineața la 23. Pentru aceasta, in 
stațiunile de mecanizare au fost 
aduși peste 400 de mecanizatori din 
unitățile industriale, cărora li s-au 
alăturat încă 208 mecanici din ate
liere, maiștri mecanici, șoferi de la 
C.A.P. și motopompiști, care s-au 
urcat pe tractoare. Concomitent cu 
această mobilizare de forțe. întregul 
activ de partid și de stat si-a mu
tat „birourile" în cîmp. sprijinind 
direct și efectiv această acțiune, în
trucît obiectivul declarat este reali
zarea, indiferent de starea solului, 
a lucrărilor la un nivel calitativ su
perior și în perioada optimă".'

TELEORMAN. Constantin Va- 
tau, directorul Trustului județean al 
S.M.A. : „Restanțele înregistrate la 
efectuarea arăturilor pe terenurile 
destinate însămînțării cerealelor pă
ioase se datoresc. în primul rind, 
condițiilor pedoclimatice din această 
toamnă, lipsită de precipitații. Ploile 
căzute la sfîrșitul săptămînii trecu
te au determinat creșterea umidi
tății din sol în stratul germinabil, 
favorizînd executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului. în aceste con
diții. comandamentul județean pen
tru agricultură a stabilit noi măsuri 
menite să asigure intensificarea 
efectuării arăturilor adinei, mai 
ales în consiliile agroindustriale 
Turnu Măgurele. Purani. Nanov, 
Smîrdioasa, Furculești, Roșiori de 
Vede, unde se înregistrează cele mai 
mari rămineri în urmă. în fiecare 
unitate agricolă, formația de trac
toare care execută arăturile este 
condusă de șeful secției de mecani
zare. S-a asigurat asistență tehnică 
permanentă prin ateliere mobile de 
reparații, iar aprovizionarea cu car
buranți se face la fiecare punct de 
lucru. Practic, pretutindeni se acțio
nează, în funcție de situația concre
tă. în schimburi prelungite sau în 
două schimburi. Pentru încheierea 
arăturilor în cel mai scurt timp, pe 
întreaga suprafață planificată, ca și 
în vederea intensificării ritmului la 
pregătirea patului germinativ, au 
fost detașați în secțiile de mecani
zare. din diverse unități economice 
industriale, 240 de muncitori care 
știu să mînuiască tractorul. Un 
sprijin prețios in acest sens îl aduc 
și cei 100 de elevi din școli profesio
nale de profil, precum și studenții 
repartizați în județ pentru efectua
rea practicii. Prin aceste măsuri, ca 
și prin altele care vizează. în prin
cipal. utilizarea mijloacelor meca
nice și a timpului de lucru, se pre
conizează recuperarea restantelor la 
arat, astfel încit însămînțarea cerea
lelor păioase să se facă în perioada 
optimă".

GIURGIU. Marin Vasile, di
rectorul direcției agricole județene : 
„Practic, pentru zona în care se 
află și județul nostru, însămînțatul 
orzului trebuia să se încheie la 1 oc
tombrie. Trebuie spus însă că în

Fata în fată, gospodari... și gospodari
„Fapte, nu vorbe !" Este un titlu 

dintr-o foaie volantă editată de co
mitetul județean de partid Brăila, 
consacrată bătăliei din această cam
panie agricolă de toamnă. Un titlu 
care sugerează convingător spiritul 
în care trebuie să acționeze în aceste 
zile toți oamenii muncii din agricul
tură. Și iată concret cum se acțio
nează.

Măsura răspunderii : îl însoțim pe 
Mitu Ștefan, președintele C.A.P. 
Chiscani, pe cimp. Vrea să verifice 
„cu ochii" — cum spune — situația 
„la zi", la recoltarea porumbului. 
După ce trecem pe la ultima solă cu 
porumb, zimbește, in sfirșit, satisfă
cut. E drept, avea și de ce. Peste tot 
se lucra din plin. Zeci și zeci de oa
meni, familii întregi, femei și băr
bați, bătrîni și copii culegeau po
rumbul de pe ultimele hectare. La 
marginea lanurilor, grămezi mari, 
curate de porumb galben și frumos 
așteptau să fie transportate.

— Acum pot să vă spun cu exacti

unele unități această lucrare este ră
masă in urmă. Astfel, pînă marți, 
sămința de orz a fost introdusă sub 
brazdă pe aproape 20 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 67 la sută din su
prafața repartizată acestei culturi. 
Printre cauzele care au condus la în
registrarea restanțelor, amintesc in 
primul rind greutățile la pregăti
rea patului germinativ datorate sece
tei îndelungate. Deși au fost depuse 
eforturi mari, niciodată în campania 
actuală de însămințări nu am putut 
realiza decît 60—70 la sută din viteza 
zilnică planificată. La aceasta s-au 
adăugat și unele neajunsuri de ordin 
organizatoric și tehnic, cum ar fi ne- 
asigurarea condițiilor necesare pen

LA SEMNALELE „SCÎNTEII"

Masori deosebite pentru recuperareaMasori deosebite peotro recoperarea 
intirzierilor la efectuarea arătărilor 

 

si semănatului orzului

tru a se lucra și pe timp de -noapte 
la pregătitul terenului, ca de altfel și 
unele defecțiuni în aprovizionarea 
cu motorină.

Trebuie să spun însă că sîntem pre
gătiți și acționăm cu toate forțele, 
astfel îneît în cel mult două zile bune 
de lucru să încheiem semănatul or
zului pe toate cele 29 500 ha planifi
cate. în acest scop, au fost luate mă
suri care să asigure depășirea ritmu
lui de lucru la pregătirea terenului, 
mai ales că acum această operație se 
poate face în cele mai bune condiții. 
De asemenea, parcul de mașini a fost 
suplimentat cu încă 110 semănători. 
Astfel, viteza zilnică de lucru va 
crește de la 5 000 la 6 500 hectare, ritm 
care va spori și mai mult pe măsură 
ce se va extinde însămînțatul griu
lui".

ARAD. Dumitru Diaconescu, di
rector general al direcției agricole 
județene : „Una din cauzele restanțe
lor înregistrate la arat este determi
nată de greutățile întimpinate la 
transportul produselor din cîmp. în 
sensul că nu am avut asigurate mij
loacele de transport necesare. Mai 
concret, capacitatea zilnică de trans
port a fost cu circa 35 000 tone mai 
mică decît cea planificată. Acest lu
cru a făcut ca resturile vegetale de 
pe terenuri să fie eliberate cu întîr- 
ziere, iar arăturile să rămînă și ele 
în urmă. Tot din lipsa capacităților 
de transport am utilizat un număr 
mai mare de tractoare la căratul re
coltei din cimp. O altă cauză ține 
de nelivrarea ritmică a motorinei, 
conform cotelor planificate. Față de 
un necesar zilnic de 250 tone moto
rină, pe total lucrări, am primit. In 

tate : pînă diseară încheiem recolta
rea porumbului. Și rețineți, întreaga 
suprafață a fost culeasă manual. N-a 
fost ușor. Am obținut cam 15 000 kg 
știuleți la hectar. Pe teren neirigat.

Este o ilustrare concretă a măsurii 
spiritului de răspundere. Este un 
exemplu pe care ar trebui să-l urmeze 
și cooperatorii din comuna Geme
nele. Aici, pînă luni dimineața, 
din cele 656 hectare cu porumb se 
culeseseră manual doar... patru. Aș
teptau combinele. în schimb, dumi
nică, străzile comunei erau înțesate 
de oameni în haine de plimbare.

Nici un rabat calității. Vorbin- 
du-ne despre unitățile cu producții 
constant mari, inginerul Radu Be- 
cleanu. directorul direcției agricole 
județene, amintește de „experiența 
Urleasca". în acest an, I.A.S. Urleas- 
ca a obținut o producție de peste 
8 000 kg grîu și 8 400 kg orz la hectar, 
iar acum se scontează pe 20 000 kg 
porumb știuleți la hectar. Esența 
acestei experiențe o aflăm la fața lo
cului de la inginerul Mihalache Măr

medie. 70 la sută din cantitate. La 
sfîrșitul lunii septembrie. Trustul 
S.M.A. Arad mai avea de primit, din 
cota repartizată pe luna respectivă, 
611 tone. Am luat măsuri ferme de 
urgentare a eliberării terenului, adu
când în ajutor toate mijloacele cu 
tracțiune animală, care însumează 
acum peste 3 500 tone și pe care 
le folosim la transportul produ
selor în centrele unice de pre
luare, la distanțe mici, pentru a 
face cît mai multe drumuri pe 
zi. Pentru a crea urgent front de 
lucru tractoarelor, cocenii au fost 
scoși la marginea tarlalei, urmînd a 
fi trasportați în centrele zootehnice. 
Cel mai important lucru este însă că 

am mobilizat la efectuarea arături
lor peste 1 800 tractoare, ceea ce ne-a 
permis atingerea unei viteze zilnice 
de peste 6 300 hectare, îneît luni sea
ra aveam deja arate 131 040 hectare, 
deci 91 la sută din suprafață. Ne-am 
organizat munca la arat in schim
buri prelungite, iar peste 600 trac
toare lucrează și în schimbul doi, 
îneît există condițiile ca cele 12 959 
hectare să fie arate in întregime 
pînă joi seara. Prin măsurile luate 
vom respecta întocmai perioada op
timă la semănatul griului".

MEHEDINȚI. Marian Pufan- 
directorul direcției agricole județene: 
„Pentru a ne încadra în perioada op
timă cu întregul volum de muncă 
prevăzut în această perioadă, la ni
velul fiecărei unități și pe fiecare 
lucrare în parte s-au stabilit viteze 
zilnice de lucru a căror realizare se 
urmărește permanent. Sîntem pregă
tiți să realizăm de acum o viteză 
zilnică la arături de 4 425 hectare 
și de 3 503 hectare la pregătirea te
renului. Pentru a atinge acest ritm, 
pe un număr de 278 tractoare s-au 
organizat schimburi prelungite. Spe
cialiștii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole răspund direct de 
realizarea volumului de lucrări sta
bilit. Acolo unde într-o anume zi se 
înregistrează rămineri în urmă, se 
intervine operativ pentru ca in ur
mătoarea zi restantele să fie recu
perate. astfel incit să ne încadrăm 
în vitezele prevăzute. Pe măsură ce 
o unitate avansează cu pregătirea 
terenului și cu semănatul, o parte 
din tractoare și semănători sînt re
distribuite în unitățile din cadrul a- 
celuiași consiliu agroindustrial care 

gean, directorul întreprinderii. „Prac
tica ne-a demonstrat că cel mai ief
tin. dar și cel mai eficient mijloc 
pentru obținerea unor producții mari 
și constante este să nu faci nici un 
rabat calității nici uneia dintre lu
crările executate. Pentru-că, spre e- 
xemplu, oricit de bine ai executa 
lucrările, dacă nu ai asigurat și den
sitatea corespunzătoare, producția va 
fi sigur dijmuită". Că este așa ne-am 
convins verificind, cu alți specialiști 
din afara unității, lucrările de însă- 
mînțare a orzului, încheiate de cu- 
rînd pe întreaga suprafață. Calitatea 
apestora era intr-adevăr foarte bună.

Și la transportul producției sînt 
situații contradictorii. Luni dimi
neața. în unele consilii agroindustri
ale din județ : însurăței, Viziru, Tra- 
ianu și altele, se aflau pe cîmp mari 
cantități de porumb care așteptau să 
fie transportate la bazele de recepție. 
Explicația constă în primul rînd în 
faptul că ritmul recoltării este supe
rior transportului. Se fac, bineînțeles, 
și în acest domeniu, al transportului 

dețin suprafețe mai mari ce urmează 
a fi ocupate cu păioase".

GORJ. Mircea Prunariu, direc
tor general al direcției agricole jude
țene: „Acordăm toată atenția realiză
rii în bune condiții a insămînțări- 
lor de toamnă, incepînd cu campa
nia orzului, dar trebuie să spunem 
deschis că lucrările de pregătire a 
terenului s-au desfășurat foarte a- 
nevoios. datorită efectelor secetei 
prelungite, care, timp de peste două 
luni și jumătate, a cuprins întrea
ga zonă a Olteniei de nord. Cu atît 
mal mult în aceste condiții deose
bite am pus accent pe realizarea unor 
lucrări de calitate, pe respectarea 
tuturor normelor tehnice în pregă
tirea patului germinativ. Pînă în 
seara zilei de 29 septembrie, am în- 
sămințat 50 la sută din suprafața 
destinată culturii orzului. O dată cu 
restrîngerea activității la recoltarea 
culturilor furajere, am luat măsuri 
pentru dirijarea unui număr sporit 
df: utilaje la însămînțarea Orzului. 
Specialiștii direcției agricole, precum 
și cei din unitățile agricole sînt mo
bilizați permanent în cîmp, avind 
misiunea de a veghea la executarea 
unor lucrări de calitate, la folosi
rea eficientă a bazei tehnice de care 
dispun. Sîntem pregătiți din toate 
punctele de vedere pentru ca în 
următoarele două-trei zile să înche
iem semănatul orzului și să trecem 
pe scară largă la executarea lucră
rilor de pregătire a terenului și la 
însămînțarea griului".

BUZĂU. Sandu Lambru, direc
tor general al direcției agricole ju
dețene: „Restanțele la însămînțarea 
orzului se datoresc în principal greu
tăților pe care le-am intimpinat la 
arat și pregătirea terenului. Din cau
ză secetei prelungite, pe mari supra
fețe, pentru a se asigura pregătirea 
unui pat germinativ de calitate, am 
fost nevoiți să aplicăm cîte 4—6 
discuiri. Precipitațiile căzute la fi
nele săptămînii trecute ne-au per
mis să sporim ritmul de lucru și să 
acționăm in toate cele 14 consilii a- 
groindustriaie în schimburi prelun
gite și schimbul II, atit la pregăti
rea terenului, cît și la semănat, ast
fel incit acum avem garanția că 
pînă joi seara întreaga suprafață de 
15 190 hectare va fi însămînțată c(u 
orz. în același timp, așa cum s-a sta
bilit în comandamentul județean 
pentru agricultură, prin mobilizarea 
a peste 300 de mecanizatori din in
dustrie la pregătirea terenului, se va 
realiza în această săptămină o vite
ză medie zilnică de peste 5 000 hec
tare, iar la semănat de 5 313 hectare, 
ceea ce asigură însămînțarea celor 
68 150 hectare cu grîu pînă la 10 oc
tombrie".

PRAHOVA. Nicolae Cimpo- 
ierti, director cu producția vegetală 
la direcția agricolă județeană: „între 
cele mai importante lucrări agricole 
ce se desfășoară în această perioadă 
în unitățile agricole din județul 
Prahova, un loc aparte îl ocupă se
mănatul. Din suprafața de 10 900 
hectare, planificată a fi însămînțată 
cu orz. lucrarea s-a realizat pînă în 
prezent pe mai bine de 7 600 hectare. 
Chiar dacă în ultimele zile nu am 
înregistrat ritmul stabilit. printr-o 
mai bună organizare a muncii, prin 
extinderea in toate unitățile a 
schimburilor II și prelungite avem 
certitudinea că în ce! mult o zi se
mănatul orzului va fi încheiat. Fa
cem această afirmație bazindu-ne 
pe faptul că ritmul actual Ia semă
nat este de aproape 3 000 hectare 
pe zi. în paralel, lucrăm la semă
natul griului, cultură pentru care 
am pregătit patul germinativ pe mal 
mult de 70 la sută din suprafață, 
iar prin măsurile stabilite de coman
damentul județean pentru coordo
narea lucrărilor agricole avem cer
titudinea că voni finaliza lucrarea 
pină la data de 10 octombrie".

producției, mari eforturi pentru a 
ține pasul cu recoltarea. La I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei, indicele de 
utilizare a mașinilor a atins 3,8 curse 
pe zi. Dar. din păcate, nu în puține 
cazuri mijloacele de transport sînt 
insuficient folosite. într-o singură zi, 
organele de control din județ au con
statat peste 30 de cazuri de mașini 
care efectuau curse în gol sau cu 
mult sub capacitatea de încărcare, 
alte mașini care așteptau cîte 3—4 
ore fie Ia încărcarea legumelor, fie 
la descărcarea sfeclei de zahăr la fa
brica de la Ianca. Dar cel mai inex
plicabil este faptul că in numeroase 
comune — Tichilești, Viziru, Ciocile. 
Tufești și altele — am intilnit nume
roase tractoare cu o singură remor
că. De ce nu se respectă obligația ca 
fiecare tractor să tracteze două re
morci ? Trustul județean de mecani
zare a agriculturii trebuie să inter
vină cu fermitate pentru curmarea 
unor astfel de practici păgubitoare.

Al. PINTEA

„ Trecem pe primul plan culesul 
și transportul sfeclei"

RĂSPUNSURI IA SEMNALELE PUBLICATE ÎN NUMĂRUL DE IERI AL „SClNTEII"
SATU MARE. Violeta Mure- 

șan, director adjunct al direcției a- 
gricole județene: „Pînă la data de 30 
septembrie, in cooperativele agrico
le din județul Satu Mare sfecla de 
zahăr a fost recoltată pe o supra
față de 656 hectare din cele 4 200 
hectare cultivate. Avînd în vedere 
timpul înaintat, dar și cerințele im
puse de volumul mare de sfeclă ce 
se prelucrează zilnic la fabricile de 
zahăr din Oradea și la noua uni
tate din Cărei — a cărei capacita
te de prelucrare crește de la o zi 
la alta, apropiindu-se rapid de ca
pacitatea proiectată, ritmul recoltă
rii și transportului nu poate fi con
siderat mulțumitor. Cauzele acestei 
situații sînt atît de natură obiectivă, 
cît și subiectivă. Din cauza secetei 
prelungite, dislocarea mecanică a 
sfeclei se face extrem de anevoios. 
Există însă și o serie de neajunsuri, 
mai ales de ordin organizatoric (atît 
la recoltat, cît și la transport), ca și 
unele acte de indisciplină ale unor 
șoferi, ce-i drept puțini la număr, 
care se mai abat de la destinația 
înscrisă pe foaia de parcurs și față 
de care conducerea întreprinderii de 
transporturi auto trebuie să mani
feste exigența cuvenită. Pornind de 
la necesitatea eliminării grabnice a 
unor astfel de neajunsuri, a impul
sionării activității de transport al 
sfeclei, la indicația comitetului ju
dețean de partid s-au luat urmă
toarele măsuri : pentru a asigura 
creșterea afluxului de sfeclă în 
stocul-tampon de la fabrica din 
Cărei (care în medie era la începu
tul săptămînii de 500 tone pe zi), 
un număr de 6 autocamioane bas- 
culabile cu o capacitate de 50 tone 
pe zi de la I.T.S.A.I.A. vor fi în
drumate și controlate nemijlocit 
de întreprinderea de prelucrare a 
sfeclei de zahăr din Cărei. La aces
tea se mai adaugă și alte mijloace 
auto aparținind I.F.E.T. Satu Mare, 
puse la dispoziția cooperativelor a- 
gricole din zona Careiului. Totodată, 
la fabrica de zahăr din Cărei s-a 
trecut la amenajarea unei platforme 
betonate, care va prelua sfecla 
transportată pe calea ferată. Prin 
aceste măsuri și altele se estimea
ză ca stocul tampon de la sfecla de 
zahăr să ajungă la peste 4 000 tone 
zilnic, suficient pentru a satisface 
cerințele fabricii pe 3—4 zile 
înainte."

MUREȘ. Teodor Ardelean, di
rector adjunct cu producția vegeta
lă la direcția agricolă județeană : 
„Mai întii de toate, țin să precizez

Vor avea unitățile din Buzău 
suficiente furaje la iarnă?
DUPĂ ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN ULTIMUL TIMP, 

RĂSPUNSUL PARE A FI POZITIV, DAR VOM MAI REVENI

în articolul Intitulat : „Toate resur
sele de nutrețuri strînse și depozi
tate cu grijă gospodărească", publi
cat în numărul 13 672 al ziarului 
„Scînteia", se menționa că zootehnia 
județului Buzău se confrunta la acea 
dată (5 august a.c.) cu un serios de
ficit de furaje față de planul peri-

(in tone)
Sortimente 
de nutrețuri Plan

Existent 
la 5 august

Realizat
la 26 septembrie

Fîn 154 800 32 000 51 619
Suculente 550 800 10 000 136 312
Grosiere 185 600 65 000 141 155

Organele județene de partid și a- 
gricole au analizat periodic stadiul 
derulării acestei importante acțiuni, 
strîngerea și de
pozitarea furaje
lor ocupînd un 
loc prioritar în 
cadrul actualei 
campanii agri
cole. Concomi
tent cu inițierea 
unei ample ac
țiuni de întraju
torare între coo
perativele agri
cole din zona de 
cîmpie și cele 
din zona colinară, 
atît pentru re
coltarea finului, 
cît și pentru pă- 
șunatul animale
lor, pe baza repartițiilor stabi
lite de Ministerul Agriculturii 30 
de unități cooperatiste și de stat 
au trimis oameni și utilaje pen
tru a recolta și transporta fin și paie 
din județele Timiș, Arad, Călărași, 
Olt, Teleorman, Ialomița, Caraș-Se- 
verin, Covasna, Harghita, Brăila și 
Maramureș. Pînă în momentul de 
față au fost aduse din aceste județe 
peste 10 000 tone de fin și impor
tante cantități de paie.

„Valorificarea deplină a resurse
lor locale de furaje constituie însă 
obiectivul central al fiecărei unități 
agricole în parte — ne precizează 
ing. Sandu Lambru, directorul gene
ral al direcției agricole județene. Mă
surile stabilite în acest sens de co
mandamentul județean al agricultu
rii sînt urmărite punct cu punct. Cu 
sprijinul direct al organizațiilor de 
partid, al consiliilor populare comu
nale s-a asigurat o mobilizare gene
rală a locuitorilor de la sațe pentru 
stringerea și depozitarea a tot ce o- 
feră cîmpul și poate fi folosit in 
hrana animalelor. Dacă la fin sin- 
tem nevoiți să acoperim deficitul 
prin aducerea unor mari cantități din 
alte județe, la suculente și grosiere 
avem condiții să realizăm și să de
pășim planul. în fiecare unitate agri
colă s-au constituit echipe speciale 
care string și depozitează întreaga 

că județul nostru este unul din ma
rii producători de sfeclă de zahăr, 
această cultură ocupînd o suprafață 
de 11468 hectare. Pe teritoriul ju
dețului funcționează două mari în
treprinderi de industrializare a 
sfeclei de zahăr — la Luduș și Tîrgu 
Mureș, unități cărora trebuie să le 
asigurăm ritmic materia primă ne- 
oesară. Făcînd aceste sublinieri a- 
preciez că față de graficele la zi 
sîntem în întîrziere atit la recoltare, 
cît și la transport. Așa, de exemplu, 
pină în seara zilei de 30 septem
brie, sfecla a fost recoltată pe nu
mai 3 883 hectare — 34 la sută din

suprafață. Dat fiind acest aspect, cit 
și faptul că o serie de unități sint. 
pe punctul de a încheia recoltatul 
porumbului, comandamentul agricol 
județean a dispus trecerea cu toate 
forțele la recoltarea și transportul 
sfeclei de zahăr. Astfel, pentru ur
gentarea recoltării și înscrierea in 
timp scurt în graficele stabilite pen
tru această perioadă. în marile uni
tăți cultivatoare lucrează, alături de 
forțele manuale, un mare număr de 
dislocatoare mecanice, care asigură 
un ritm sporit de lucru la recoltat, 
întrucît pe cimp se mai află în gră
mezi recoltate și netransportate cir
ca 48 000 tone sfeclă de zahăr, im
portante capacități de transport auto 
au fost dirijate la această lucrare. 
Pentru ca numărul de curse efec
tuate să crească, în medie, de la 1,5 
la 3 pe zi, la această operație sînt 
folosite și un mare număr de încăr
cătoare frontale. Totodată, la trans
port, s-a trecut pe scară largă și la 
utilizarea atelajelor unităților agri
cole și a celor din gospodăriile popu
lației, uri mare număr de atelaje 
fiind aduse în zona de șes din cea 
montană. Aceste măsuri, cît' și con

oadei. Deși acțiunea de constituire a 
stocurilor de furaje pentru hrana ani
malelor pe timpul iernii se află încă 
în plină desfășurare, se poate ob
serva din tabelul alăturat că situația 
asigurării necesarului de nutrețuri, 
pe categorii de sortimente, este în 
curs de redresare.

producție secundară, incepînd cu 
floarea-soarelui, fasolea, soia și ter- 
minînd cu sfecla de zahăr și porum

bul. De asemenea, toate resturile ve
getale din grădinile de legume sint 
adunate și transportate la silozuri o 
dată cu subprodusele rezultate de la 
fabricile de conserve și unitățile de 
vinificație. întreaga producție de lăs
tari de viță de vie, evaluată la circa 
20 000 tone, rezultată de la tăierile în 
verde din plantații, va fi utilizată 
atit in stare proaspătă, cît și conser
vată în hrana animalelor. Pentru a- 
sigurarea calitativă a furajelor și 
creșterea valorii lor nutritive, in toa
te fermele zootehnice s-au revizuit 
și reparat bucătăriile furajere pen
tru a se realiza o preparare comple
xă și o îmbunătățire prin adaos de 
drojdie de bere lichidă și borhoturi 
rezultate de la industrializarea legu
melor și fructelor. Este de mențio
nat măsura ca în toate unitățile coo
peratiste, întreaga suprafață cultiva
tă cu porumb să fie recoltată manual. 
Cocenii sint tăiați dimineața și seara, 
strinși in glugi și transportați in ba
zele furajere, astfel incit să poată fi 
folosiți fără pierderi atît la insiloza- 
re, cît și ca nutreț de volum. în uni
tățile unde există condiții, irigăm lu- 
cernierele în vederea obținerii unei 
cantități suplimentare de masă-verde 
care să poată fi insilozată cu paie și 
coceni. De asemenea, în zona coli
nară, continuă acțiunea de strîngere 
și depozitare a frunzarelor. Pentru 

trolul zilnic asupra modului în care 
decurg lucrările in fiecare unitate 
agricolă, ne dau garanția că atît re
coltatul cît și transportul se vor în
cheia la termenele stabilite".

SUCEAVA. Rodica Leșanu, di
rector general al direcției agricole ju
dețene : „Datorită suprapunerii lu
crărilor de recoltare a cartofilor, po
rumbului și sfeclei de zahăr, toate 
implicînd un mare volum de muncă, 
am acordat prioritate recoltării car
tofilor. Și aceasta pentru a evita 
pierderile prin deshidratare, precum 
și cele ce ar putea fi cauzate de un 
eventual îngheț. Am avut și mai 
avem mari cantități de cartofi de 
transportat in bazele de recepție. în 
seara zilei de 30 septembrie, bună
oară, se mai aflau la arii, la. margi
nea tarlalelor, 190 000 tone cartofi. 
Deoarece nu primim cantitatea pre
văzută de motorină, nu putem realiza 
volumul de transport planificat. în 
aceste condiții și transportul sfeclei 
de zahăr ar fi decurs foarte anevoios, 
ceea ce ar fi condus la înregistrarea 
de pierderi mari, prin deshidratare. 
Față de această situație, comitetul 
județean de partid a stabilit ca, a- 
cum, după ce s-a terminat recoltarea 
cartofilor și cînd sortarea acestora, 
cu excepția unor cooperative agricole 
din consiliile unice Verești, Suceava 
și Ciprian Porumbescu, se află în 
stadiu final in aproape toate unită
țile agricole, forța de muncă a sa
telor să fie concentrată la recoltarea 
sfeclei de zahăr. De asemenea, s-a 
încetinit ritmul la depănușarea po
rumbului, care, oricum, se păstrează 
mai bine decit sfecla de zahăr, iar 
oamenii deveniți astfel disponibili au 
trecut la efectuarea acestei lucrări. 
Acordăm o mare atenție calității re
coltării, pentru ca nimic să nu rămi- 
nă in pămînt prin ruperea rădăcini
lor datorită solului foarte uscat. In 
ziua de 30 septembrie, cînd a fost 
declanșată acțiunea, am recoltat pri
mele 60 hectare din cele 5 976 hectare 
cultivate. Ritmul culesului va crește 
însă mult în următoarele zile. Pro
blema cea mai. grea rămine în a- 
cest caz transportul. Sîntem obligați, 
din motivele arătate la început, să 
lichidăm mai întii stocurile mari de 
cartofi. Deoarece județul este aron
dat la Fabrica de zahăr din Pașcani, 
aflată la o distanță destul de mare, 
am stabilit ca mijloacele auto și ate
lajele să fie folosite la transportul 
recoltei din cimp pînă la rampele 
C.FvR., iar de. aici sfecla , să fie ex-, 
pediată la unitatea beneficiară, numaț 
cu vagoanele".

economisirea furajelor conservate 
pină acum, pășunatul animalelor pe 
suprafețele eliberate de sfeclă și po
rumb se va prelungi în această toam
nă cu cel puțin trei săptămîni".

Asupra eficienței măsurilor stabi
lite de comandamentul județean al 
agriculturii și a modului responsabil 
în care se acționează pentru valori
ficarea deplină a tuturor resurselor 
de furaje ne-am convins trecînd prin 
cîteva unități de stat și cooperatiste. 
Un prim popas l-am făcut la I.A.S. 
Buzău, care are un puternic sector 
zootehnic. „Chiar și in acest an, cu 
condiții climaterice mai puțin favo
rabile, am reușit să asigurăm un stoc 
de furaje care va rămine intact pînă 
în pragul sezonului rece, deoarece 
acum toate animalele se află pe pă

șunile înierbate 
și pe suprafețele 
unde porumbul a 
fost recoltat — a- 
flăm de la ingi
nerul Vasile Mo- 
șescu, directo
rul intreprinderii. 
Continuăm să iri
găm pășunea și 
lucernierele, iar 
masa-verde re
zultată o admi
nistrăm în hrana 
animalelor numai 
în amestec cu 
pleava de grîu 
pe care am 
strins-o cu grijă 

în această vară. Deficitul de 300 tone 
de fin îl vom suplini prin depășirea 
cantităților de suculente și grosiere 
prevăzute în balanță. Deja am trans
portat 75 la sută din paiele reparti
zate de Departamentul Agriculturii de 
Stat la I.A.S. Dragalina, județul Ia
lomița, și continuăm să stringem 
toate resturile vegetale, astfel incit 
să asigurăm întreg necesarul de fu
raje". Aceeași preocupare responsa
bilă există și Ia C.A.P. Boldu, ca și 
în celelalte unități agricole din con
siliul unic Balta Albă. Numai la 
C.A.P. Boldu au fost depozitate 1 200 
tone de fîn din 1 250 tone prevăzute 
în balanța furajeră, iar la suculente 
și grosiere planul va fi depășit cu 
siguranță.

în încheierea acestor rinduri tre
buie arătat că exemplul acestor uni
tăți ca și al altora trebuie să fie 
grabnic urmat și de conducerile coo
perativelor agricole Vernești, Scutel- 
nici, Amaru, Zărnești, Luciu, Cos- 
tești, Grebănu și Valea Rimnicului, 
unde recoltarea și depozitarea fura
jelor nu sînt organizate corespunză
tor și, implicit, asigurarea hranei a- 
nimalelor pentru sezonul rece se 
mai află încă sub semnul întrebării.

Stelian CH1PER 
corespondentul „Scinteli"
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

mult, dar în materie de 
practică ar fi precum exer
cițiile de înot pe... mal. 
Scuzele astea insă valo
rează puțin. Blocurile con
struite au rămas în... bi
bliografie. Și cu reușita de 
inceput și cu nereușitele 
de început. De aceea, dacă 
m-aș mai putea afla, vreo
dată in postura stagiarului, 
aș căuta să cer totul de la

rîi populare, și încă ar fi 
de ajuns. La aceste izvoare 
merge cu „urciorul" și ar
hitectul, însuflețit de în
demnul patriotic al secre
tarului general al partidul 
lui de a crea opere viabile, 
in țesătura cărora tradiția 
națională să aducă un plus 
de frumusețe ctitoriilor 
contemporane. Dacă îmi 
este îngăduit, eu socotesc 
că spiritul revoluționar in 
îndeletnicirea noastră este 
și știința, ochiul cu care 
privești trecutul, prezentul 
și viitorul. Spirit care să 
stimuleze actul de creație. 
Cu atît mai mult cu cit s-a 
probat din plin, in lungul

centrale a orașului, care 
ne duce cu gindul la cum 
vom locui în anul 2000. Și 
aici încercăm să fim noi 
înșine. Adică Rimnicu Vîl
cea să-și apere un punct 
cîștigat — specificul său. 
Iar specificul, mă repet, 
ține de esență, nu de for
mă. Esență care înseamnă, 
validează in ultimă instan
ță actul de creație. Act care 
să preia, tot creator, ceea 
ce timpul a validat in lun
gul tradiției noastre. Așa» 
cum fac eforturi in acest 
sens multi dintre colegii 
noștri din București ori 
Baia Mare, din Craiova ori 
Tîrgu Mureș. .Descifrăm in

„Să ții mereu trează
năzuința competiției"

șansă singu-

Un potențial 
nevoie de e.x-

— Sinteți vîlcean ?
— După locul natal, nu. 

Dacă socotim după reparti
ție, da.

— Și cum socotește arhi
tectul Liviu Benea această 
„cetățenie" de vîlcean, prin 
repartiție ?

— Mai intii. ca o datorie. 
De arhitecți — ca, de alt
fel. de oricare profesie — 
nu-i nevoie numai în locul 
„de acasă", ci peste tot. in 
casa țării. România. o 
spun limpede statisticile 
mondiale, construiește mult, 
și-i normal să mergem 
acolo unde ne cheamă da
toria. Sintem oameni ai 
cetății și-i normal să ne 
înțelegem menirea, rostul 
în cetate. în al doilea rind, 
socotesc primul pas in me
serie, la Rimnicu Viicea — 
de Ia care, uite, a trecut un 
deceniu 1 — drept o mare 
șansă.

— Nu-i o 
Iară.

— ’ Desigur, 
acumulat are
primare pentru a fi pus in 
valoare. Ei bine, abia ce 
mi-am prezentat repartiția 
că am și fost pus să lu
crez la renovarea zonei 
centrale a orașului. Loc ce 
concentra o istorie de cîte- 
va sute de ani. Cum să 
faci racordul din prezent 
și viitor cu acest trecut ? 
Iată întrebarea care ne-a 
dat și ne dă destule in
somnii. Renovare înseam
nă. in fapt, regindire. Mai 
pe scurt — gindire crea
toare, atit. de des evo
cată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atunci 
cind se referă la munca 
fiecărui om, din orice do
meniu de activitate.

— In profesia dv. cere 
mare efort această gindire 
creatoare F

— Dacă îți 
nu. In anii 
am proiectat 
la Drăgășani. Voiam să-mi 
propun mult, dar nu cred 
că m-am silit destul.

— Să înțelegem că azi 
le-ați gindi de la alt nivel 
de pretenții, „in sus" ?

— Neîndoios. Sigur, atunci 
eram la inceput. în amfi
teatrul studențesc inveți

propui puțin, 
de stagiatură 
două blocuri

mine. M-aș gindi mai mult 
că vine un timp, timpul 
experienței acumulate, 
cind voi judeca cu ochi 
mai critic ce am lăsat in 
urmă și, dincolo de ce vor 
spune oamenii, se cuvine 
să mă înfățișez cu fruntea 
sus in fața propriei mele 
conștiințe profesionale.

— Pledoaria asta, pentru 
exigențe ridicate, nu cre
deți că se potrivește și al
tor domenii de activitate ?

— Sint convins că așa e. 
Dar noi vorbim despre ar
hitecți. nu ?

— De acord. Care 
aici, la Rîmnicu
punctele „de sus" ale 
fesiei de arhitect ?

— Ceva-ceva, cred, 
sugerat mai inainte..
cea este unul din locurile 
care au acumulat multă tra
diție în zestrea sa arhitec
tonică. Tradiție care face 
parte firească din tezaurul 
național. Dacă ar fi să a- 
mintesc fie și numai com
plexul de la Horezu — ar
gument autentic pentru 
strălucirea arhitecturii 
brăncovenești — ori ctito
ria lui Matei Basarab. ori 
lăcașul primei tiparnițe de 
la Govora, ori Cozia lui 
Mircea cel Mare sau cule
le. capodoperele arhitectu-

sint
Vîlcea,

pro-

am 
Vil-

istoriei, că arhitectura nu 
se poate... importa. Ea este 
produsul' complex al dez- 
voltării materiale și spiri
tuale a unei colectivități 
anume. Care îi conferă a- 
nume trăsături, la care fie
care etapă de istorie adau
gă ceva 
viguros.

— Așa 
guros... 
Rimnicu

pe acest trunchi

mai
de

vi
la

devine și 
trunchiul 
Vîlcea ?

— Numai așa. 
prin strădania de a 
tradiția în contextul 
arhitecturi. De a imagina 
creator noutatea. încorpo- 
rînd elementele tradiției m 
conținut, nu în cite un de
taliu formal, doar.

— Sună a profesiune de 
credință ceea ce spuneți !

— Numai 
cotesc că 
Se-nțelege, 
meu, ci al 
care construim... pe plan
șetă la Rîmnicu Vîlcea.

— Acum, ce urcați de pe 
planșetă in realitatea ora
șului ?

Ansamblul Știrbei 
Vodă. Eu afirm că e cea 
mai bună, cea mai frumoa
să lucrare a mea. Pină... 
voi onora încrederea de a 
fi șef de proiect Ia schița 
de sistematizare a zonei

Adică, 
integra 

noii

sună ? Eu so- 
este un crez, 
nu numai al 
multor colegi

toat.e aceste strădanii do
rința de a așeza întreaga 
noastră activitate sub sem
nul spiritului novator, cre
ator, ca deviză de muncă 
pentru fiecare, potrivit 
orientărilor tovarăș u- 
1 u i Nicolae Ceaușescu.

— Nu este și această po
sibilitate creatoare o șan
să ?

— Cum să nu ? Și. fără 
falsă modestie, mai adaug : 
și de la Rîmnicu Vîlcea șe 
poate da tonul in creația 
arhitectonică. Socotesc că 
și noi putem fi competitivi 
prin tot ceea ce construim.

— Că nu-i falsă modestie 
o dovedesc și cele trei pre
mii cu care au fost distinși 
pînă acum arhitecții Cen
trului de proiectare al ju
dețului Viicea. Unul dintre 
laureați sînteți și dv. Dar 
să trecem la altă întrebare: 
locuiți intr-un bloc proiec
tat de dv. ?

— Da. De ce mă între
bați ?

— Și blocului ăsta, dacă 
ar fi să-l reproiectați, i-ati 
mai găsi ceva de adăugat, 
de renunțat ?

— Oho, și cite !... Vă sur
prinde afirmația, nu ? Cred 
insă că nimic nu-i mai pe
riculos decît să înțepenești 
definitiv intr-un punct al

meseriei. Viața pe care o 
trăim se schimbă mereu. 
Oamenii, la fel. E o ofen
sivă, uneori dură, pe toate 
planurile. Singura posibili
tate este de a ține pasul cu 
aceste prefaceri și exigen
te. Unii numesc asta adap
tabilitate. Eu o numesc ti
nerețe de creație. Capaci
tate esențială pentru a ține 
cadența in profesie. Pentru 
ca schimbările care se pro
duc să nu te prindă desco
perit, pe picior greșit.

— Cu atit mai mult cu 
cit viitorul ne asaltează...

— Iar în arhitectură par
că și mai mult. Linia pe 
care o tragi azi pe plan
șetă trebuie să corespundă 
unei necesități exacte a 
viitorului. Soluția la care 
faci azi apel trebuie să 
primească validarea viito
rului. Case poate face ori
cine. Case care să răspun
dă exigențelor estetice și 
funcționale ale zilei de 
miine — iată ce se cuvine 
să durăm in prezent.

— Un prezent care Ia 
Rimnicu Vîlcea înseamnă 
peste 35 000 apartamente.

Plus alte 6 000 în a- 
cincinal. Cincinal in 
toți cei care proiec- 
orașui viitorului avem

cest 
care 
tăm 
pretenția să promovăm o 
arhitectură numai „tip 
Rîmnicu Vîlcea".

— Un deziderat ambițios.
— Nu vă contrazic. Dar 

cum am mai afirmat, pen
tru a atinge idealul — une
ori greu, foarte greu de a- 
tins — trebuie să-ți propui 
mult. Și atunci e sigur că 
investești mult și, oricum, 
nu realizezi puțin.

— Ce v-ați dori. dv„ co
legilor, constructorilor mu
nicipiului. in această mun
că pe care ați inceput-o, 
care vă așteaptă în urmă
torii ani ?

— Știu eu ? Sănătate. Și 
putere. Și capacitatea de a 
azvîrli la timp peste bord 
rutina care se insinuează 
în fiecare. Și, mai ales, ca
pacitatea de a ține mereu 
treaz gustul competiției, al 
performanței. Pentru ca 
acel ce va vizita Rîmnicu 
Viicea să vadă un oraș 
care merită admirat. Nu 
știu dacă e mult sau pu
țin... Știu doar că 
munci din răsputeri pentru 
toate acestea.

Hie TAAASACHE 
Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii”
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EDUCAȚIA REVOLUTIONAR-PATRIOTICĂ
obiectiv al tuturor disciplinelor universitare

în spiritul orientărilor și sarcini
lor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. slujitorii școlii 
sînt chemați să desfășoare o amplă și 
susținută activitate in vederea pre
gătirii temeinice, multilaterale a ti
nerei generații, inarmînd-o cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, ale culturii naționale și univer
sale. Totodată, se acționează cu 
toată fermitatea in direcția educării 
comuniste, patriotic-revoluționare a 
tineretului studios, a formării sale 
ca participant de nădejde la opera 
de edificare a noii societăți.

Pentru a răspunde intr-o măsură 
tot mai mare înaltelor comanda
mente ale actualei etape de con
strucție socialistă, in Institutul po
litehnic din Iași, ca de altfel in toa
te instituțiile ro
mânești de invă- 
țămint superior, 
fiecare disciplină 
este astfel struc
turată și orienta
tă incit să trans
mită cele mai 
noi cuceriri ale 
geniului uman, să 
dezvăluie profundele implicații ale 
acestora pe planul gindirii și 
acțiunii practice. Totodată, se rea
lizează o permanentă racordare 
a cunoștințelor predate la exigen
țele dezvoltării economico-sociale 
a țării, astfel incit fiecare disci
plină din planul de învățămînt 
să participe tot mai activ și eficient 
la înfăptuirea obiectivelor stabilite. 
O asemenea modalitate de lucru per
mite fiecărui cadru didactic să re
liefeze. în funcție de contextul con
cret al problematicii, marile reali
zări obținute de poporul român in 
anii socialismului, indeosebi in pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, de cind la 
cirme tării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un loc important în cadrul fiecărei 
discipline predate în institutul nos
tru il deține prezentarea contribuției 
aduse de oamenii de știință români 
la dezvoltarea științei și tehnologiei, 
a cunoașterii in general. în acest 
context, este reliefată prodigioasa 
activitate științifică a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — eminent om po
litic și savant de renume mondial — 
care oferă tuturor celor ce iși desfă
șoară activitatea pe frontul cercetă
rii și invățămintului o remarcabilă 
pildă de eroism revoluționar.

Acum, la începutul noului an de 
învățămînt, organele și organizațiile 
de partid din institut, conducerile 
facultăților, toate cadrele didactice se 
preocupă îndeaproape de valorifi
carea integrală a valențelor ed.uca-

tive ale fiecărei discipline pe linia 
formării concepției științifice despre 
lume și viață a studenților — obiec
tiv major al procesului de educare 
revoluționară a tinerei generalii. Ur
mărim astfel ca științele sociale,-, de 
pildă, care prin însuși obiectul lor 
răspund in cea mai mare măsură 
acestei sarcini, să-și sporească con
tribuția la conturarea profilului spiri
tual al viitorului specialist, prin per
fecționarea continuă a activității 
tuturor cadrelor ce predau aceste 
discipline, prin promovarea spiritu
lui novator, autentic revoluționar ce 
caracterizează întreaga activitate 
teoretică și practică a partidului nos
tru. Angajate cu fermitate în afir
marea și promovarea concepției re
voluționare a partidului nostru, uti-

NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT 
ȘI EXIGENȚELE CALITĂȚII

se

Răspunderea pentru cultivarea talentelor România-film prezintă un nou film

O societate care stimulează și 
afirmă valorile spirituale din per
spectiva moștenirii culturale, a pa
trimoniului și edificării unui climat 
de înaltă exigență revoluționară 
consideră creația științifică și li
terar-artistică unul din principalii 
factori de progres. Cu alte cuvinte, 
vocația, talentul, harul moștenit, 
personalitatea ființei capătă ex
presie intr-un domeniu de activi
tate in care s-au relevat aptitudini 
înnăscute sau dobindite prin cultu
ră și tenacitate.

Deceniile postbelice, dar mai 
ales anii de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cind în frun
tea patriei și a partidului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
promotor al noului șl al spiritu
lui revoluționar. însuflețitor al is
toriei și al valorilor culturii na
ționale, au impulsionat forme de 
stimulare și afirmare a talentelor, 
creația științifică și literar-artis
tică aflindu-și in edițiile Festiva
lului „Cîntârea României" un spațiu 
generos de afirmare. Ce sint, de 
fapt, marile edificii ale socialismu
lui, platformele industriale, ampla 
urbanizare, alte numeroase ctitorii 
ale timpului decît expresia unor 
talente care și-au găsit un cimp 
larg de afirmare ? Congresul știin
ței și invățămintului, cuvintarea to
varășei Elena Ceaușescu la acest 
forum al inteligenței creatoare și 
dezvoltării multilaterale a patriei 
definesc cu claritate rolul omului 
de știință, al scriitorului și artistu
lui. al creatorului de valori mate
riale și spirituale in edificarea so
cialismului și comunismului in pa
tria noastră, cultivarea și sprijini
rea vocației autentice fiind un de
ziderat politic și patriotic.

O stirpe ca o noastră, a români
lor, care a propulsat in circuitul va
lorilor universale, numai in ultima 
sută de ani, constelația Eminescu, 
Enescu, Brâncuși, Coandă, creația 
acestora identifieîndu-se cu aptitu
dinea unui popor statornic prin in
teligență și înțelepciune, are drep
tul moral să considere vocația drept 
o trăsătură înnăscută și să indrume 
talentele autentice către scopuri 
majore și durabile. Ceea ce-i uneș
te pe acești titani ai veacului nos
tru. din constelația amintită, este 
aspirația ; aspirația spre cuprinde
rea universului, a lumii reale și 
posibile, „Coloana Cerului" — „Axis 
Mundi" fiind un simbol al legătu
rii lor cu permanența, creatorul 
dovedindu-se un temerar care in
tuiește că între pămint și empireu 
se află, de fapt, orizontul cunoaș
terii și al înțelegerii lumii. Din 
pridvorul casei părintești, de la 
Ipotești, de la Hobița sau din Lî- 
veni, din curtea unei ulițe bucu- 
reștene, geniile românilor au deslu
șit in bolta cerului marea carte de 
Învățătură a lumii. Din pridvorul 
casei părintești au înțeles că cel ce 
scrutează tăriile albastre intuieș
te esența vieții și rostul existenței 
umane, iar prin fiorul vocației poate 
lega undele gîndului și ale sufletu
lui de vibrația cosmică a eternității.

„Luceafărul" lui Eminescu și ge
niala sa creație, „esența zborului" 
Iui Brâncuși, tragicul „Oedip" și 
rapsodiile lui Enescu, invențiile 
secolului datorate lui Henri Coandă 

^jși altora, toate aceste minuni ale

spiritului, cărora li se pot adăuga 
alte și alte valori, au căpătat re
zonantă universală prin faptul că 
marii artiști și savanți ai neamului 
și-au legat rădăcinile și neliniștea 
de sufletul pămîntului natal din o- 
grada părintească, acolo unde au 
descoperit cerul lumii, egal pentru 
toți.

Numeroși arhitecți, constructori 
și politehnicieni, artiști plastici și 
cineaști au fost creditați cu inves
tiții costisitoare pentru a învăța 
să edifice, pentru a pune în va
loare un talent potențial. Uneori, 
din păcate, au fost „protejate" di
letantismul și nepriceperea. Pre
ponderente sint insă succesele, va
lorile care confirmă, marile împli
niri ale socialismului.

Premiile dobindite de elevi la 
concursurile internaționale de mu
zică și arte plastice, la olimpiade
le de matematică, chimie și fizică, 
la întreceri sportive și la alte re
uniuni europene sau mondiale ; 
prezența artiștilor români pe see-

Opinii

nele 'de la Scala și Metropolitan, 
ca realizatori de spectacole teatra
le și la pupitrul unor orchestre 
de renume, in expoziții și la con
grese : desemnarea unor persona
lități ale vieții,științifice și cultu- 
ral-artistice in conducerea unor 
organisme internaționale, toate a- 
cestea demonstrează vocația în
născută și moștenită de la o ge
nerație la alta, prestigiul de care 
se bucură știința, arta și cultura 
noastră ; spus altfel, prezențe care 
definesc locul românilor în lume.

O anume aptitudine, adică voca
ția ființei umane, este un dat ge
netic, se poate moșteni de la pă
rinți sau devine certitudine după 
ce citeva generații i-au pregătit 
eflorescenta. Ca să se afirme, ta
lentul trebuie protejat, deoarece 
ființa înzestrată cu o înclinare în
născută intr-un anumit domeniu 
poartă cu sine o sensibilitate aflată 
intr-un echilibru fragil. Este evi
dentă diferența dintre generația de 
părinți de ieri, care lăsau copilului 
latitudinea să opteze pentru o 
profesie sau alta, cu alte cuvinte 
să-și 
rația 
calea 
nă și 
tru arte. Am cunoscut, din pă
cate, și multe talente bloca
te, care n-au confirmat ulte
rior in domeniile sugerate de pă
rinți. Unii dintre cei „deturnați", 
s-au dovedit mediocri în profesia 
adoptată de nevoie.

Inițial, protejarea talentului se 
află in seama părinților, care au 
datoria morală să citească în mica 
ființă, în sufletul și judecata copi
lului înclinațiile acestuia, deprin
derile și aptitudinile. Ar fi existat 
Enescu dacă părinții săi nu i-ar 
fi deslușit geniul ? Dacă l-ar fi 
îndrumat către o altă carieră 7 
Personalitățile de seamă ale nea
mului românesc au plecat dintr-o 
casă țărănească, după ce părinții 
acestora, împreună cu învățătorul 
satului au chibzuit drumul copilu-

prospecteze idealul, și gene- 
de azi care îndrumă uneori 
spre electronică sau medici- 
a unei vocații înnăscute pen- 

arte. Am cunoscut, 
și multe talente 

care n-au confirmat

lui care-și revelase talentul in
tr-un domeniu sau altul. Putem 
spune că in pridvorul casei țără
nești au răsărit și au fost încura
jate martie valori, că țăranul a des
lușit și a respectat rostul vocației, 
sacrificîndu-se ca acesta să se îm
plinească spre gloria neamului.

Societatea pe care o construim 
își asumă datoria morală să re
cepteze și să valorifice talentele 
autentice, spațiul de afirmare fiind 
deosebit de bogat. Multilateralita
tea și complexitatea procesului de 
dezvoltare economico-socială faci
litează omului de știință și teh
nică. scriitorului, arhitectului, ci
neastului, artistului plastic, oa
menilor de teatru și muzică, tu
turor creatorilor și interpreților 
un climat fertil de participare 
și afirmare. O condiție a prote
jării talentului este implicarea, 
exercițiul continuu, faptul că te 
simți folositor, că societatea are 
nevoie de contribuția ta, că nu ești 
marginalizat sau ignorat. Fiind im
plicat, te identifici in profunzime 
cu realitățile umane și sociale, îți 
conectezi vibrația talentului cu 
ritmurile epocii, înțelegi mai bine 
necesitatea și imperativele timpu
lui, deslușești nuanțele, durabilul 
și efemerul.

De sprijinirea vocației se fac 
răspunzători părinții și societatea, 
cu instituțiile profilate in acest 
sens ; școala, unitățile de cerceta
re, uniunile de creație, editurile și 
publicațiile culturale, științifice și 
literar-artistice, toți factorii care 
veghează ca fondul de spiritualita
te, patrimoniul de idei și talente 
să tezaurizeze faptele creatoare ale 
poporului. Iată de ce atitudinea 
birocratică, ignorarea specificului 
creației științifice și literar-artisti- 
ce sint oricînd neavenite.

Dacă în anii copilăriei talentul 
este protejat de părinți, la matu
ritate, împreună cu societatea, 
creatorul însuși este răspunzător 
de sine. Vocația este înnăscută, dar 
fortificarea acesteia se dobindește 
prin cultură și reflecție filozofică, 
prin disciplină și rigoare autoim- 
puse. prin cunoașterea temeinică a 
valorilor naționale și universale, 
pentru a se putea raporta cu luci
ditate la sine și la ceilalți. Un rol 
important in acțiunea de protejare 
a talentului il au climatul, cordia
litatea și respectul reciproc, urba
nitatea dialogului, 
posibila devenire a 
tor. A da verdicte 
decide intrarea sau 
teratură a cuiva, a 
narea unui autor, a 
desperechea simpatiile și antipa
tiile personal? ar fi un act de im
prudență, ca să nu spun de dile
tantism. In condițiile în care 
sîntem conștienți de valorizarea 
fondului de inteligentă și sensibi
litate intr-o societate care așază 
la temelia progresului creația știin
țifică și literar-artistică. misiunea 
criticii de specialitate capătă o pon
dere deosebită. O critică obiectivă 
și competentă este datoare să țină 
sub observație valorile perene, să 
atragă atenția asupra talentelor au
tentice, să le susțină și să le în
drume devenirea.

increderea in 
fiecărui crea- 
infailibile", a 

ieșirea din li- 
decreta stag- 
imperechea și

George GENOIU

-

CLUJ. La Cluj-Napoca a avut 
Ioc simpozionul cu tema „Marele 
Mircea Voievod, strălucit conducă
tor și apărător de neam și tară", 
organizat de comitetul județean de 
partid. Comunicările âu evidențiat 
rolul deosebit pe care l-a avut 
marele Voievod român in viața po
litică europeană, strălucitele sale 
fapte pentru apărarea gliei stră
moșești, a independentei țării. 
(Marin Oprea).

GIURGIU. In cadrul manifestă
rilor prilejuite de aniversarea a 
2500 de ani de la primele lupte ale 
geto-dacilor pentru libertate si in
dependență, în sala „Studio 100“ 
din Giurgiu a avut loc un specta
col de poezie și muzică patriotică 
desfășurat sub genericul „Iubirea 
de moșie e un zid". Și-au dat con
cursul artiști ai Teatrului „Ion Va- 
silescu" din localitate. (Ion Manea).

producție o Casei de filme unu

ÎNCREDEREA

Scenariul : Vladimir Alexe. Decorurile : arh. Marcel Bogos. Costumele : 
Desdemona lozinschi. Muzica : Dinu Petrescu. Montajul : Erika Aurian. 
Sunetul : AII Yener. Imaginea : Vivi Drâgan Vașile. Regia : Tudor Mă- 
răscu. Cu : Tomo Hogea, Damian Crîșmaru, Anton Tauf, Dana Dogaru, 
Victor Rebengiuc, Ileana Predescu, Corneliu Dumitraș, Vasile Nițulescu, 
Eugenia Balaure, Paul Lovric, Traian Dânceanu, Nicolae Albani, Marian 
Culineac. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinemato

grafica „București”.

lizînd cu pricepere concluziile dega
jate din noile cuceriri ale cunoaș
terii umane, disciplinele de științe 
sociale își sporesc astfel continuu 
aportul la educația revoluționară a 
studenților, la pregătirea lor mul
tilaterală pentru muncă și viață.

Un rol esențial in formarea con
cepției materialist-dialectice temei
nice il au disciplinele fundamen
tale — matematica, fizica, chimia. 
Acestea, pe lingă faptul că ser
vesc ca fundament al generaliză
rilor, ca mijloc de.susținere și ca
racterizare a tezelor si principiilor 
materialismului dialectic și istoric, 
reprezintă, totodată, un factor de 
stimulare permanentă a creației. De 
aceea, valorificarea integrală a po
tențialului formativ al discipline
lor in cauză constituie și în noul an 
de învățămînt una din preocupările 
majore ale facultăților și cadrelor. 
Bunăoară, în cadrul predării mate
maticii se relevă contribuția geome- 
triilor neeuclidiene la confirmarea 
viziunii materialist-dialectice asupra 
spațiului, se evidențiază în manieră 
proprie dialectica finitului și infini
tului, a continuului și discontinuului, 
li se oferă studenților mijloacele ne
cesare înțelegerii determinismului 
probabilistic etc. De asemenea, prin 
cultivarea spiritului de rigoare și 
precizie, se formează acel mod de 
lucru atît de important pentru 
viitoarea activitate a tînărului spe
cialist.

Alături de matematică, fizica re
prezintă un alt domeniu în care me
ditația filozofică, atit de necesară 
în procesul de autoformare și de 
autoperfecționare, își găsește un pu
ternic punct de sprijin. Problemele 
spațiului 
risticilor 
riei, ale 
mișcare, 
nexiunii 
își găsesc locul cuvenit in diversele 
capitole cum ar fi cele ale teoriei 
relativității, fizicii microcosmosului, 
termodinamicii ș.a.

In ce privește chimia se poate 
arăta că această disciplină își ono
rează cu mult simț de răspundere 
sarcina educării revoluționare, mate- 
rialist-științifice a studenților poli- 
tehniști.

Contribuții importante la educația 
revoluționară a studenților aduc și 
disciplinele tehnologice, atît cele cu 
caracter general, cit și cele de strictă 
specialitate. Acestea, prin problema
tica abordată și modul de expunere 
și argumentare a proceselor și fe
nomenelor studiate, prin reliefarea 
implicațiilor practice ale cunoștințe
lor predate, prin rigoarea si acura
tețea demonstrației contribuie atit la 
lărgirea orizontului de cunoaștere, 
cit și la sădirea încrederii in forțele 
proprii, in capacitatea omului de a 
stăpini și dirija natura, fapt ce asi
gură un teren prielnic formării la 
studenți a atitudinii ateist-științifice,. 
a unor convingeri ferme pe planul 
concepției despre lume și viață. La 
Facultatea de electrotehnică merită 
a fi subliniat aportul disciplinelor de 
automatică și cibernetică, informa
tică. teoria sistemelor la concreti
zarea și clarificarea unor probleme 
de determinism, epistemologie, gno
seologie etc. De asemenea, la Facul
tatea de mecanică un astfel de rol il 
au disciplinele de mecanică teore
tică. tehnologie și programare. la 
Facultatea de construcții — cele de

și timpului, ale caracte- 
fundamentale ale mate- 
unității dintre materie, 

spațiu și timp, ale co
și determinismului etc.

rezistența materialelor, statTea, sta
bilitatea și dinamica construcțiilor, 
la Facultatea de tehnologie chimică 
— disciplinele de chimie analitică, 
tehnologia compușilor macromolecu- 
lari etc.

O trăsătură comună tuturor disci
plinelor științifice și tehnico-aplica- 
tive predate in facultățile institutu
lui nostru, care au efecte benefice in 
planul educației materialist-științițj- 
ce a studenților, o constituie 
maniera sistemică de abordare și 
prezentare a problemelor. Viziunea 
de ansamblu asupra fenomenelor, 
corelată cu cea de detaliu, permite 
identificarea multiplelor relații de 
interdependență și condiționare re
ciprocă, dezvăluirea nenumăratelor 
fațete ale fenomenelor, a diverselor 

consecințe directe 
pentru cunoaște
rea și activitatea 
oamenilor, asigu- 
rindu-se astfel 
cadrul corespun
zător pentru for
marea unei gin- 
diri sistematice a 
studenților. ca

racteristică definitorie a gindirli ști
ințifice contemporane și. in același 
timp, premisă fundamentală pentru 
dobindirea viziunii clare, materialist- 
dialectice. .

Concomitent cu preocuparea pen
tru abordarea ordonată și multilate
rală a fenomenelor analizate in ca
drul fiecărei discipline, se evidenția
ză caracterul procesual și contradic
toriu al cunoașterii, acțiune deosebit 
de importantă pentru formarea spiri
tului critic și a capacității de discer- 
nămînt. Avind permanent in față 
imaginea drumului parcurs de cu
noaștere in investigarea fiecărei ca
tegorii de fenomene, succesele înre
gistrate. dar și neimplinirile pe care 
le înregistrează orice știință, in evo
luția ei, studentul poate surprinde 
tabloul real al cunoașterii, si nu doar 
imaginea schematică a unei discipli
ne, care, tocmai datorită acestei 
simplificări, ar putea să-i apară ca 
avind un caracter închis, definitiv 
sau desăvirșit. Or. conștientizarea 
imperfecțiunilor și limitelor caracte
ristice oricărui stadiu al cunoașterii 
și, implicit, oricărei teorii științifice 
constituie nu numai o condiție fun
damentală pentru formarea spiritului 
critic, ci, in egală măsură, și un fac
tor esențial de stimulare a treativi- 
tății științifice. De aceea se Impune 
să acordăm o atenție sporită acestei 
probleme, să fie mereu prezent efor
tul de reconstituire a evoluției unei 
teorii științifice și de conturare a 
perspectivelor sale de dezvoltare in 
viitor.

O atenție deosebită acordăm in, fa
cultățile institutului nostru utilizării 
disponibilităților fiecărei discipli
ne pentru stimularea și dezvoltarea 
spiritului creator al studenților, ac
țiune ce reprezintă, la rindul ei, una 
din cele mai importante modalități 
pentru realizarea unei educații cu 
adevărat revoluționare a tineretului 
studios. Si aceasta deoarece atitu- ■' 
dinea creatoare înseamnă atit o ma
nifestare benefică pentru progresul 
științei și tehnologiei, cit și pentru 
împlinirea personalității, pentru afir
marea plenară in societatea noastră 
a capacităților creatoare ale fiecărui 
individ.

De bună seamă că procesul educa
ției revoluționar-patriotice nu so 
reduce doar la disciplinele de stu
diu. el cuprinde, firesc, o paletă 
mult mai largă de manifestări di
verse și bogate in conținut, ca
pabile să răspundă preocupări
lor multiple ale studenților, să-i 
mobilizeze intr-un continuu efort de 
autoperfecționare. Iată de ce trans
formarea fiecărui tinăr intr-un 
subiect activ, coautor al acțiunilor 
inițiate la nivelul grupelor, al ani
lor de studiu, al facultăților, rămine 
in continuare un nbiectiv esențial al 
muncii de educație, condiția majoră 
pentru deplina reușită organizatorică 
a procesului de formare multilaterală 
a studenților — așa cum ne-a cerut 
și ne cere în permanență secretarul 
general al partidului' - 
cu o înaltă pregătire, 
noirilor, însuflețiți de 
de patrie, de popor.

- ca specialiști 
cu vocația în
drăgostea față

inq.Conf. univ. dr, 
Constantin ȘERBESCU 
secretarul comitetului de partid, 
prorector al Institutului politehnic 
din lași

(Urmare din pag. I)
străbătut kilometri de șo
sea, intr-un decor fantas
tic, pină la Harghita-Băi, 
avind aproape tot timpul 
sub ochi imensa conductă 
(în lungime de 14 km) pe 
care se transportă, sub 
formă de suspensie, toată 
producția, din munte și 
pină la sediul întreprinde
rii, în Miercurea-Ciuc, 
iată-ne, dar. gata 
ochi cu lumea din 
orizontului minus 
aceeași „formație", 
i s-a adăugat aici,..........
ghita-Băi. inginerul Mihai 
Farkaș, șeful sectorului 
de producție, străbatem cu 
liftul toracele muntelui, 
trezind din somnul lor 
imemorial. cu pîlpiirea 
lămpașelor de miner, ro
cile cuibărite aici incă din 
vremea cind vulcanul ce , 
a creat și aceste forme 
de relief înceta să mai 
erupă. De atunci, doar a- 
pele subterane, neobosite, 
au mai zvicnit și și-au 
schimbat. poate. calea. 
Rocile însă, obosite de 
îndelungi frămintări geo
logice. au dormit pînă nu 
demult. Pînă cind, la che
marea economiei, au fost 
trezite la viață pentru a da 
puls unor industrii, pentru 
a intra si ele. oa și pămin- 
tul sub care s-au plămădit, 
în zodia unor noi prefa
ceri.

— Orizontul minus 80

să dăm 
adine a
80. în 
căreia 

la Har- ■

s-a deschis în perioada 
’75—’80, în urma hotăririi 
de a se exploata și în sub
teran, în abataje, zăcă
mintele de caolin — ne 
explică inginerul Farkaș. 
în prezent, se lucrează la 
orizontul minus 55 și la 
minus 80. iar din dozarea 
celor două calități de mi
nereu rezultă produsul 
nostru, atit de solicitat de 
economie. Pentru o tonă

cu haine de stradă. Cărbu
nele insă... Fiecare totuși 
cu avantajele și dezavan
tajele sale. Caolinul nu se 
lasă atit de ușor găsit și 
dizlpcat. în abataj, com
plexele mecanizate de la 
Motru, de pildă, care ușu
rează atit de mult munca 
minerului, n-ar fi, practic, 
de nici un folos. Omul este 
cel care dibuie filonul de 
preț, il „pușcă" și-1 adună,

nist încă de pe vremea cind 
lucra la Lueta, tot în ju
dețul Harghita. Andras 
Mârton ne vorbește cu . 
căldură despre „zăpezile" 
pe care le-a pus în valoa
re de-a lungul anilor și 
despre copiii săi. care se 
visează ingineri-mineri — 
geologi-căutători de co
mori — adică ceva ce lui 
ii întărește convingerea că 
tradiția va fi dusă mai de-

Bătălia pentru „zăpezile din adîncuri“

de produs finit este nevoie 
de o cantitate de șapte ori 
mai mare de minereu. 
Minereu pe care îl smul
gem muntelui și pe 
chimiștii il preiau și-l 
la calitatea necesară, 
rută de beneficiar.

Am coborit spre

care 
aduc 

ce-
zona 

centrală a exploatării mi
niere. la abatajele /I 522 și 
4 523. și am urcat la înain
tarea 4 530. admirînd. din 
cind în Cind. reflexele lu
minii pe pereții galeriilor. 
După experiența altor 
documentări în „pîntecul 
pămintului". în minele de 
cărbune, reporterul con
stată, cu uimire, diferența 
dintre decorul știut și cel 
de la Harghita. Caolinul 
este „curat", albicios, în 
„cuibul" lui poți intra și

pentru a-1 trimite spre pre
lucrare. Bulgăre cu bulgă
re, ca in jocurile de iarnă 
ale copilăriei. De fapt, cao
linul chiar seamănă puțin 
cu zăpada. Sigur, nu e atit 
de alb, dar acolo, la ori
zontul minus 80. apare ca 
un strat de nea străveche 
peste care s-au suprapus 
straturile altor ere geolo
gice. Zăpezile orizontului 
minus 80. Zăpezile din 
adîncuri...

Le explorează si le pun 
in valoare, schimbînd 
„geografia" adincurilor, 
mineri iscusiți precum 
Petre Nechita și ai săi — 
de cinci ani in aceeași 
formație de lucru. Sau 
Andras Marton, care lu
crează in minerit din 1965. 
Miner din tată-n fiu, comu

parte... Pe tînărul miner 
Nicolae Roșu l-am întîlnit 
Ia înaintarea 4 530. unul 
dintre locurile de muncă 
cele mai „fierbinți". Ener
gic, neobosit, plin de abne
gație. el și cu cei doi or
taci ai săi erau „la ora în
cleștării cu muntele". Adi
că imediat după o puscare. 
Bucăți de rocă po'rneau, 
clipă de clipă, ca niște me
saje neîntrerupte ale hăr
niciei, spre suprafață, spre 
lumina zilei. Era o zi de 
producții-record. una din
tre nenumăratele sile in 
care muntele, generos, își 
arată „partea lui bună", 
cum zic minerii. Comunis
tul Nicolae Roșu are 27 de 
ani și lucrează in subteran 
de 6 ani. dar se spune că 
e pe deplin stăpîn pe tai-

nele muntelui, pe tainele 
meseriei de miner,

...Ia ieșirea din subte
ran. urmase o interesantă 
discuție cu geologul între
prinderii. comunistul Ana
tolic Apostol, cu inginerul 
Traian Faur, secretarul 
organizației de partid, cu 
Simion Bucur, șef de 
schimb Ia preparare, la 
Harghita, cu minerul Lado 
Matei, cu alți si alți spe
cialiști ai „zăpezilor din 
adîncuri". Am vorbit din 
nou despre munte ca des
pre un aliat al omului și 
despre oamenii capabili să 
schimbe geografia locu
rilor, să străbată zonele 
necunoscute și să dezlege 
toate tainele universului.

— Noi n-avem de Înlă
turat din vocabular verbul 
„nu se poate", așa cum s-a 
cerut la forumul clasei 
noastre muncitoare — con
stata inginerul Faur. De ce? 
Simplu : noi nu cunoaștem 
acest verb decît la afirma
tiv.

— Și cind te gîndești că 
am pornit de la povestea 
acestui munte, născut din 
furia unui vulcan adormit 
și de la caolin...

— Și de la oameni. Ei 
sint cei pentru care roci 
încremenite in adîncuri 
devin bulgări de nea. Bul
gări din care un soi anu
me de nea va ninge și 
peste masa dumneavoas
tră de lucru, in albul ima
culat al hirtiei de fie
care zi.

I

DOLJ. Sub egida comitetului ju
dețean de cultură și educație so
cialistă. in colaborare cu Uniunea 
scriitorilor și revista „Ramuri", in 
municipiul Craiova și în alte lo
calități doljene au avut loc ma
nifestări cultural-artistice înmă
nuncheate sub genericul „Co
locviile Ramuri". La manifestări 
au participat scriitori din în
treaga țară. De un larg ecou în 
rindul publicului s-au bucurat

CARNET CULTURAL

spectacolul de poezie patriotică-re- 
voluționarâ susținut pe platoul din 
fața „Monumentului independentei" 
de la Calafat și sesiunea de comu
nicări „Poezia română contem
porană — tradiție și inovație". 
(Nicolae Băbălău).

GORJ. Sub egida Anului Inter
national al Păcii. în municipiul 
Tirgu Jiu s-au desfășurat, timp de 
două zile, manifestările din cadrul 
etapei județene a celei de-a X-a 
ediții a Festivalului cultural-spor- 
tiv al sindicatelor din Gorj. Au 
participat formații de artiști ama
tori și sportivi din întreprinderi și 
instituții, selecționate in etapele 
preliminare ale festivalului. S-au 
impus prin originalitate și talent

numeroase brigăzi artistice, forma
ții și soliști de muzică populară, 
grupuri de satiră și umor, recita
tori. grupuri vocal-folclorice de pe 
marile platforme industriale ale 
Gorjului. care au oferit in finalul 
întrecerii spectacole de aleasă ți
nută artistică. (Dumitru Prună).

HUNEDOARA. Comitetul jude
țean Hunedoara al U.T.C. a orga
nizat ample manifestări politico- 
educative și cultural-artistice in

toate municipiile și orașele, pre
cum și intr-un însemnat număr de 
comune, sub genericul „Omagiu 
eroilor neamului românesc". Tineri 
din Hunedoara. Petroșani și Deva, 
din orașe și comune au participat 
la colocviile de istorie pe tema 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 
cea mai fertilă a istoriei poporului 
român", precum și la serile de poe
zie patriotică și revoluționară, gale 
ale filmului istoric, (Sabin Cerbu).



SClNTEIA - joi 2 octombrie 1986
tțg11 ....... . ............ .................

PAGINA 5

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit telegrama de felicitare adresată cu ocazia sărbătoririi de că
tre poporul nostru a revoluției sale glorioase de la 26 septembrie si vă mul
țumesc. dumneavoastră și poporului român prieten, pentru sentimentele 
calde exprimate.

Vă doresc, la rindul meu. sănătate deplină și fericire personală, con
tinuu progres și bunăstare României prietene.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandant suprem al forțelor armate, 
Secretar general 

al Congresului Popular General

Primire la primul ministru al guvernului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru cordialul mesaj de felicitare și urările de «succes 
in activitatea mea de președinte al Republicii.

Vă adresez urări de bunăstare și prosperitate pentru tara dum
neavoastră.

Cu salutări cordiale,

• Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe Svatopluk Potac. vice
președinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, aflat 
în vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost e- 
vidențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare existente, între parti
dele, țările și popoarele noastre și 
a fost relevată contribuția esenția
lă a hotăririlor și înțelegerilor sta
bilite cu prilejul convorbirilor la 
nivel inalț dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
la dezvoltarea și diversificarea

★

acestor raporturi, la Întărirea prie
teniei dintre popoarele român și 
cehoslovac.

Au fost analizate, totodată, posi
bilitățile și măsurile ce se impun a 
fi luate in vederea extinderii in con
tinuare a schimburilor de mărfuri, a 
specializării și cooperării in pro
ducție, potrivit potențialului de care 
dispun economiile celor două țări, 
in folosul și spre binele ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

La întrevedere au participat Ștefan 
Birlea. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și Jan 
Papp, ambasadorul Cehoslovaciei ia 
București.

★

Viața economico-socială

VIRGILIO BARCO
Președintele Republicii Columbia

Cronica zilei
La București au inceput, miercuri, 

lucrările celei de-a XII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică între Republica Socialis
tă România și Republica Democrată 
Germană.

Delegația română este condusă 
de Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar dele
gația R.D. Germane de Giinther 
Kleiber, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
R.D.G. in comisie.

Cele două delegații analizează. în 
spiritul înțelegerilor și hotăririlor 
convenite cu prilejul intilnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt, stadiul 
actual al relațiilor economice bila
terale, căile și posibilitățile de adîn- 
tire a colaborării și cooperării in 
domenii de interes comun, de lăr
gire și diversificare a schimburilor 
'le mărfuri dintre România și R.D. 
Germană.

★
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

37 de ani de la întemeierea Repu
blicii Democrate Germane, la amba
sada acestei țâri la București a avut 
loc, miercuri, o conferință de presă.

în acest cadru a fost evocat eve
nimentul sărbătorit, fiind prezentate 
rezultatele obținute de oamenii 
muncii din R.D. Germană, sub con
ducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, in construirea societății 
socialiste dezvoltate, direcțiile de 
dezvoltare ale R.D. Germane in cin
cinalul 1986—1990. stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al P.S.U.G. 
Totodată, au fost înfățișate orientă
rile de politică externă ale R.D. Ger
mane.

Evidențiindu-se pe larg bunele re
lații statornicite între partidele, ță
rile și popoarele noastre, a fost sub
liniat rolul hotăritor ai înțelegeri
lor și hotăririlor convenite cu pri
lejul convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
'onecker in consolidarea și dezvol- 
rea continuă a colaborării și coo- 
Jrării reciproc avantajoase dintre 
tomânia și R.D. Germană.

★
Cu prilejul celei de-a XXVI-a ani

versări a proclamării independenței 
de stat a Nigeriei. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări la 
București, Austen Samuel Enang, a 
oferit o recepție.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
precum și miniștri, reprezentanți ai 
conducerii altor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

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

■ă
în perioada 25—30 septembrie a.c., 

la invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat 
țara o delegație a Comitetului so
vietic al păcii. condusă de acad. 
Galust A. Galoian, vicepreședinte al 
Academiei de științe a R.S.S. Ar
mene, membru al prezidiului Comite
tului sovietic al păcii, președintele Co
mitetului păcii din R.S.S. Armeană.

In timpul șederii în, țara noastră, 
delegația a avut întrevederi la Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia. Academia de partid pentru în
vățăm înt social-politic. Institutul 
central de cercetări economice, re
dacția revistei „Era socialistă", Con
siliul județean Prahova al F.D.U.S., 
a vizitat obiective economice și so
ciale din București și județul Pra
hova.

Oaspeții sovietici au fost primiți, 
de asemenea, la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, unde a avut 
loc un schimb de informații și ex
periență privind activitatea și pre
ocupările celor două organizații 
contribuția acestora la intensificarea 
relațiilor de prieteni? dintre țările 
și popoarele noastre. A fost subli
niat, totodată, rolul opiniei publice 
in efortul general al popoarelor 
pentru instaurarea unui cliipat de 
pace și securitate in Europa și in 
lume.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început, miercuri, „Zi
lele filmului libian", organizate in 
cadrul colaborării cultural-artistice 
dintre cele două țări. în deschiderea 
acestei manifestări a fost prezentat 
filmul ..Bătălia de la Tagrift".

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe. Cen
tralei „România-film". oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Co
mitetului Popular al Biroului Popu
lar al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste la București, 
membri aj corpului diplomatic.

La București s-au încheiat, 
miercuri, convorbirile dintre dele
gațiile organelor centrale de plani
ficare din România și Cehoslovacia, 
conduse de Ștefan Birlea, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, și Svatopluk Potac, vicepre
ședinte al Guvernului R. S. Ceho
slovace, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării.

Au fost analizate stadiul actual 
al realizării prevederilor Protocolu
lui de coordonare a planurilor eco
nomiilor naționale ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Socialiste Cehoslovace pe perioada 
1986—1990, precum și posibilitățile

de majorare a schimburilor recipro
ce de mărfuri.

In spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor convenite la nivelul cel mai 
înalt, au fost analizate măsurile ce 
urmează a fi luate pentru aplicarea 
Programului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice, 
tehnico-științifice intre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă pină în anul 
2000. Au fost abordate, in mod de
osebit. aspecte ale cooperării și spe
cializării in producție pe ramuri 
industriale.

Rezultatele întâlnirii de lucru au 
fost consemnate intr-un protocol.

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revolu

ții agrare (color) ft Experiența 
fruntașilor s-o cunoaștem, s-o ge
neralizăm

20,35 Tribuna TV. Spre afirmarea mai

puternică a spiritului revoluționar.
Munca — temelia fericirii umane

20,55 Invitație în studiourile Radiotelevl- 
zlunii (color). Deschiderea stagiu
nii muzicale la sala de concerte 
a Radioteleviziunii

21.30 Statornici in străbuna vatră daci
că (color). Monumentul triumfal 
de la Adamclisi. Documentar

21.30 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 2 octombrie, ora 20 — 
5 octombrie, ora 20. In țară : Vreme 
în curs de încălzire, cu cerul variabil, 
temporar noros in nordul și estul ță
rii, unde, pe alocuri, vor cădea ploi 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo-

derat, cu unele intensificări tn zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 2 și 12 gratie, mal 
coborîte in prima noapte în depresiu
nile intramontane unde, izolat, se va 
produce brumă, iar cele maxime intre 
13 și 28 de grade, local mal ridicate. 
Dimineața, pe alocuri, se va semnala 
ceață. In București : Vreme în curs 
de încălzire, cu cerul variabil. Vîntul 
va sufla slab. Temperaturile minime 
vor oscila între 8 și 11 grade, iar cele 
maxime între 23 și 26 de grade. Dimi
neața condiții de ceață slabă.

*!■■■■
(Urmare din pag. I)
gricole. șantiere, spectacu
los săltate în acești ani, 
care au reușit să spargă 
plafonul mediocrității, nu 
s-a produs același proces 
regenerator ? Și. de aseme
nea, în cite alte locuri unde 
se obțin rezultate admira
bile, cunoscute în toată 
țara, succesele nu au drept 
suport aceeași principală 
forță de progres pe care o 
reprezintă larga consultare 
și permanenta participare 
a oamenilor ? De aceea, la 
recitire, făptui de mai sus 
nu mai pare a fi ieșit din 
comun. Dar semnificativ, 
chiar pilduitor — da. Ilus
trează o dată mai mult n- 
firmarea unui proces social 
de amplitudine. Exprimă 
valoarea, eficiența stilului 
de conducere propriu de
mocrației muncitorești re
voluționare, în centrul că
ruia se situează firesc dia
logul permanent cu oame
nii muncii.

Cînd, în repetate rîndurt, 
secretarul general al parti
dului subliniază că dispu
nem de tot ce este necesar 
pentru înfăptuirea cuteză
toarelor programe de dez
voltare economico-socială. 
primul său gînd se îndreap
tă spre oameni. Oamenii — 
subiectul și obiectul trans
formărilor revoluționare, 
suprema chezășie a înain
tării patriei spre comunism. 
Dacă resursele materiale 
sint. fatalmente limitate, ca 
de altfel pe întreaga plane
tă, cele umane au în schimb 
uimitoarea însușire de a 
spori și de a se regenera 
fără încetare. Să ne gindim, 
sub raport cantitativ, de 
cite ori, față de acum, de 
pildă, in numai douăzeci de 
ani, a crescut numărul spe
cialiștilor și al muncitorilor 
de înaltă calificare în toate 
domeniile economiei națio
nale. Dar și mai important, 
sub raport calitativ, e fap
tul că această redutabilă 
forță de muncă înregistrea
ză necontenit noi sporuri 
de inteligență, de cunoș
tințe. de competență, fiind 
capabilă să rezolve proble
me de neconceput înainte, 
rezolvări care păreau cind- 
va „monopolul pe viață" 
(scump plătit) al altora. 
Dacă Ia toate acestea adău
găm trăsăturile pregnante 
ale noii conștiințe — pa- 
.iotismul revoluțibnar, 

spiritul de abnegație, în
crederea în viitor, căpătăm 
imaginea tonică a unor re
surse umane în creștere ex
ponențială. Și, poate cel 
mal important, în ele se 
află acumulată si se acu
mulează o vastă expe
riență. Și nu una oarecare, 
pe care Cronos o oferă cu 
indiferență tuturor pămîn- 
tenilor o dată cu trecerea li
nilor. ci experiența conști
ent asumată, revoluționară, 
a muncii, a construcției, a 
conducerii societății.

Ce drum, drumul compri
mat al unei singure gene
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rații, de la plug la mecani
zarea complexă a agricul
turii, de la tirnăcop la elec
tronică și robotică, de la a- 
becedar la revoluția tehni- 
co-științifică 1 Bunul meș
ter de azi e mai eficient 
decît, inginerul de ieri, in
ginerul de azi abordează 
fără complexe problemati
ca tehnico-științifică necu
noscută cercetătorului de 
ieri, președintele de C.A.P. 
nu se deosebește de spe
cialistul agronom fie și 
prin simplul fapt că. ade
sea, este el însuși doctor 
in știința pămintului. iar 
orice consiliu al oamenilor 
muncii își exercită atribuții 
și responsabilități inimagi
nabile pentru ..directorul 
cu șapcă" din anii începu
tului...

Și iată, vine un moment 
— momentul de față, al 
dezvoltării intensive, al

tivul captării acestei ener
gii inepuizabile este citeo- 
dată fie minimalizat. fie 
eludat. In diverse ipostaze, 
sub diverse forme. Sub o 
formă superficial-festivis- 
tă : „Avem oameni grozavi, 
cum să nu ? îi evidențiem, 
organizăm pentru ei ex
cursii. le-am comandat șt 
fotografii pentru panoul 
fruntașilor." Dar. la o pri
vire mai atentă, se observă 
că, in afara unor procente 
seci înscrise sub fotografi
ile de pe panou sau într-o 
dare de seamă formală, 
„oamenii grozavi" rămin 
anonimi dincolo de perime
trul strict al locului lor de 
muncă. Sau sub o formă 
pragmatic-mohorită : „Noi 
avem de făcut plan, pro
ducție. cînd să mai aler
găm după oameni «cu 
idei»? Păi te ia în primire 
cite unul din ăsta și-ți mă-

Pff, avem asemenea 
oameni!

noii calități a muncii și a 
vieții — cind societatea, 
vital interesată, e îndreptă
țită să ne pună fiecăruia, 
la nivelul responsabilități
lor sale, intrebarea : cum 
e cunoscută, utilizată, pro
movată. răspîndită această 
inestimabilă resursă de 
progres pe care o numim 
experiența înaintată ? Cum 
sint cunoscuți, descoperiți, 
puși în valoare depozitarii 
ei — oamenii din prima 
linie a progresului ? Căci 
modul de gestionare a ex
perienței valoroase, deci a 
competenței și spiritului în
noitor, a „aurului cenușiu" 
în ultimă instanță, nu este 
cu nimic mai puțin impor
tant — și ar trebui să fie 
cu nimic mai puțin riguros 
— decît buna gestionare a 
oricărei avuții materiale. 
(Un vestit oțelar hunedo- 
rean spunea o dată, cu un 
zimbet de mindrie, că oa
menii de bază ai „cetății 
de foc" au ajuns să facă 
parte din „fondurile fixe 
ale combinatului". Chiar 
dacă se abate de la litera 
economiei politice clasice, 
vorba nu e lipsită de ade
văr...).

Nenumăratele exemple 
bune oferă prin ele insele 
răspunsuri îmbucurătoare, 
reconfortante întrebărilor 
de mai înainte. Există însă 
și excepții, abateri de la 
buna gestionare a expe
rienței înaintate. Dacă în 
materie de principii nu e 
nimeni in dezacord (cine 
ar putea susține, fără ris
cul de a se compromite, că 
nu e nevoie, stringentă ne
voie de a cunoaște și de 
a sprijini ideile valoroase 
și oamenii cu idei ? I), in 
practică, în activitatea unor 
cadre anchilozate, impera-

nîncă cu poveștile lui țoală 
ziua 1 Și, la urma urmelor, 
ascultați-mâ pe mine, ex
periența bună iese ca sin
gură, ca untdelemnul, la 
suprafață..." Sau sub o for
mă birocrat-tehnocratică : 
„Noi am dat problema in 
studiu, avem și o comis,e 
specială, dar deocamdată e 
in reorganizare... Căutați o 
experiență măi deosebită ? 
Așa, imediat, e greu de 
spus. Să nu ne pripim. Da- 
ți-ne timp, să ne consul
tăm cu șefii de comparti
mente, să ne putem fixa un 
punct de vedere. Poate mai 
reveniți după vreo săptă- 
mînă, două..."

Datorită formei lor ana
cronice. uneori rizibile, 
ipostazelor și replicilor de 
acest gen, extrase din pa
noplia mentalităților con- 
servator-birocratice, nu li 
se sesizează întotdeauna 
nocivitatea de fond. Și nu 
pretutindeni și nu oricînd 
li se dă riposta cuvenită, 
neglijindu-se faptul că ele 
Constituie piedici reale in 
depistarea si fructificarea 
noului. Pe de o parte, ase
menea practici păgubesc 
colectivitatea de o valoare 
precisă — o invenție, o ra
ționalizare, o perfecționare 
a organizării. Pe de altă 
parte, ceea ce este mai 
grav prin repercusiuni, ele 
veștejesc mugurii noului, 
umbresc un climat de crea
ție, taie apetitul altora de 
a gîndi, de a se autodepă- 
și. de a propune ceva din
colo de soluțiile curente, 
omologate. După cum, se 
cer de asemenea combătu
te. unde mai apar, justifi
cările consolatoare de ti
pul t „las’ că ideea valo
roasă răzbește ea“, „omul

cu idei are umerii tari", 
„asta-i viața inovatorului, 
nu e o grădină cu flori"...

Am cunoscut într-o în
treprindere de mecanică 
fină din Capitală un secre
tar de partid care o bună 
parte a timpului său de lu
cru și-l petrece in secția 
de prototipuri, „inima nou
lui", cum este ea sugestiv 
supranumită. Aici se decide 
tehnicitatea viitoarelor pro
duse care vor reprezenta 
marca fabricii și, firesc, tot 
aici se află și meseriașii de 
elită. El însuși, secretarul, 
e un asemenea meseriaș cu 
multe inovații la activ. Dar 
rostul său acolo, printre 
oameni, la bancurile de 
lucru, este în primul rînd 
de a pune „creierele in pri
ză". De fiecare dată, acest 
animator al noului le pro
pune să rezolve împreună 
cite o problemă, fie de îm
bunătățire a parametrilor, 
fie de reducere a consumu
lui de metal pe produs, 
fie de creștere a fiabilității. 
Locul de muncă a devenit 
astfel un „cenaclu al iscu
sinței tehnice", un recep- 
tacol al capacității de crea
ție. „Cu asemenea oameni 
— se destăinuiește secreta
rul de partid — nu există 
«ecuații- tehnice pe care 
să nu Ie putem rezolva in 
uzină, cu propriile forțe. 
Ideea unuia devine a tutu
ror. experiența ciștigată nu 
face stagii de omologare 
pe circuitul hîrtiilor. se 
consumă ca pîinea caldă".

Aici, ca și in atitea alte 
unități industriale, agricole, 
de cercetare, unde organi
zațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii se impli
că direct, la fața locului, 
prin consultarea permanen
tă a oamenilor, prin capta
rea ideilor valoroase, chiar 
din faza lor incipientă, încă 
necristalizată, fără să aș
tepte ca ele să ciocănească 
respectuos la ușa cabinete
lor, experiența înaintată se 
simte la ea acasă și are 
pasul sprinten. A crea un 
astfel de climat de recepti
vitate și emulație, a desco
peri și a promova oamen i 
noului și ideile lor noi, îm
potriva oricăror dificultăți 
sau piedici, cu prețul orică
ror comodități de gînd’re 
și acțiune, reprezintă pen
tru fiecare cadru de con
ducere, pentru fiecare co
munist un punct de onoare 
în activitatea sa, o confir
mare prin fapte a angajării 
sale revoluționare. Așa cum 
spunea, cum îndemna tova
rășul Nicolae Ceaușescu du 
la tribuna recentului Con
gres al oamenilor muncit : 
„Avem nevoie de revoluțio
nari. de activiști care să 
acționeze pentru a găsi so
luții oricăror probleme — 
și nu există problemă care 
să nu poată fi rezolvată 1“ 
Insuflețitor îndemn, căruia 
să i se poată răspunde pre
tutindeni cu sentimentul 
datoriei îndeplinite :

— Da, avem asemenea 
oameni 1

9 577 ciștiguri in
valoare totală de lei : 22 948 000
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1 2840687 50 000
1 5519355 50 000
1 6791512 40 000
1 4650373 40 000
1 7132322 40 000
1 6839211 30 000
1 4697771 30 000
1 713737 30 000
1 5482093 25 000
1 4905551 25 000
1 7092995 25 000
1 2927947 25 000
1 2518341

Terminația 
numărului 
libretului 
câștigător

25 000

73 06175 20 000
73 29423 15 000
73 60387 15 000
73 73276 10 000
73 48002 10 000
73 34282 io ooo
73 86733 10 000
73 74910 5 000
73 67321 5 000
73 67548 5 000
73 65646 5 000
73 19660 5 000

724 8710 3 000
724 8804 3 000
724 2953 3 000
724 1651 2 000
724 0329 2 000
724 6556 2 000
724 0599 1 000
724 3354 1 000
724 6758 1 000
724 9140 500
724 4355 500
724 0371 500

a localităților patriei
I

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SCtNTEU”
ANINA : Cantități 

suplimentare de cărbune
Eforturile constante depuse în 

acest an de minerii Aninei pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, măsurile tchnico-organizato- 
rice adoptate pentru desfășurarea 
in condiții optime a procesului 
tehnologic și îmbunătățirea indici
lor de calitate a huilei cocsificabile 
au dus la depășirea planului la 
cărbune eocsificabil cu peste 30 000 
tone, iar a celui energetic cu circa 
16 000 tone.

— Avem asigurate toate condi
țiile să încheiem eu un rodnic 
bilanț primul un al noului cinci
nal. dînd patriei tot mai mult căr
bune și de cea mai bună calitate 
— ne spune Ion Ghinet. secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea minieră Anina. între 
cele mai recente realizări care au 
determiftat sporirea indicelui de 
recuperare și calitatea- cărbunelui 
spălat pentru fabricarea cocsului 
metalurgic, doresc să amintesc re
punerea in funcțiune, după moder
nizare. a liniei de mediu dens. 
Totodată, am adus perfecționări 
fluxului de preparați e. (Ion I). 
Cucu).

DROBETA-TURNU 
SEVERIN : Economii 

de metal
La întreprinderea de vagoane din 

Drobeta-Turnu Severin se acordă 
o atenție deosebită realizării unor 
produse moderne, cu caracteristici 
tehnice și funcționale superioare și 
cu un consum de metal cit mai 
redus. La fiecare loc de muncă au 
fost confecționate conteinere in 
care se adună, după fiecare schimb 
de lucru, resturile rezultate din 
procesele de fabricație. Toate aces
te cantități sint apoi sortat? pe di
mensiuni și calități, fiind refolosite 
în confecționarea a peste 175 de re
pere de diferite dimensiuni care 
intră in componența vagoanelor. 
De la începutul anului și pină 
acum, aici s-a economisit o canti
tate de metal care echivalează cu 
realizarea a 20 de vagoane de mar
fă. (Virgiliu Tătaru).

IAȘI : Apartamente 
mai multe 

pentru oamenii muncii
In aceste zile, constructorii ie

șeni au predat la cheie noi apar
tamente. peste prevederile pla
nului. Acest succes a fost ob
ținut în condițiile organizării lu
crului în schimburi prelungite 
și în două schimburi, valorifi
cării pe scară largă, a resurselor 
materiale locale, aplicării și extin
derii unor soluții și procedee con
structive moderne, care au dus la 
intensificarea ritmului de execuție 
și la creșterea gradului de indus
trializare a operațiilor. Noile apar
tamente sint amplasate în ansam
blurile din centrul civic al Iașiului 
si in cartierele Nicolina-C.U.G., 
Gară-Zugravi și Tătărași. precum 
și în orașele Pașcani, Tirgu Fru
mos, Hirlău și în alte localități ale 
județului. Alte 700 apartamente se 
află într-un avansat stadiu de 
execuție. (Manole Corcaci).

FETEȘTI : Modernizare 
edilitară

Proiectele arhitecților, care do
resc ca și orașul Fetești, important 
nod feroviar, să se prezinte ca o 
așezare cit mai atrăgătoare, prind 
viață. La ora actuală, constructorii 
execută lucrările de modernizare 
din Piața Gării. Ei s-au angajat ca 
pînă Ia sfirșitul lunii octombrie 
această zonă, cu ansambluri de 
blocuri, spații comerciale și hote
luri, să fie încheiată. (Mihai Vișoiu).

Realizări din țările socialiste
R.D. GERMANĂ:

Pămînturi
Succesele remarcabile obținute 

de agricultura R.D. Germane ,sînt 
strîns legate de munca eficientă a 
amelioratorilor care, organizați în 
întreprinderi specializate, rezolvă 
importante probleme privind ridi
carea randamentului pămintului în 
condițiile specifice ale diferitelor 
zone ale țării. începute încă înain
te de cooperativizarea agriculturii, 
irigațiile cuprind in prezent aproa
pe 20 la sută din suprafața agri
colă. Cea mai mare parte din 
această suprafață este irigată prin 
lucrări de drenaj, canale și îndi
guiri, iar restul prin instalații de 
ploaie artificială.

In baza hotăririlor ■ celui de-al 
XI-lea Congres al P.S.U.G privind 
ridicarea și mai puternică a ran
damentului agriculturii, extinderea 
irigațiilor continuă, prioritatea 
avind-o gospodăriile care cultivă 
legume și fructe, plante rădăci- 
noase și cartofi timpurii, sfeclă de

R.S.F. IUGOSLAVIA:

înnobilate
zahăr și furaje verzi, unde, după 
cum a arătat experiența, amelio
rările de acest gen au cea mal 
înaltă eficientă economică.

Irigațiile formează în R.D. Ger
mană o rețea de peste 40 mii de 
kilometri de canale cu ecluze și 
alte amenajări hidrotehnice. De 
aici se răsfiră într-un larg evantai 
peste cimpii tuburi de drenaj din 
ceramică și masă plastică.

Dar o mare parte a terenurilor 
arabile și pășunilor, îndeosebi în 
zonele de nord ale țării, suferă de 
exces de umiditate, în zonele res
pective amelioratorii trebuind să se 
ocupe de desecări. In anii puterii 
populare asemenea lucrări au fost 
înfăptuite pe o suprafață de peste 
două milioane ha.

Potrivit calculelor specialiștilor, 
irigațiile și asanările au avut p|nă 
în prezent ca rezultat creșterea cu 
peste 25 la sută a producției agri
cole a R.D.G.

Noi surse de materii prime energetice
Cu cițiva ani în urmă, la margi

nea satului sîrbesc Barasevac au 
apărut două șiruri de clădiri de 
tip orășenesc, despărțite de o stra
dă. Aici s-a mutat o parte din per
sonalul care avea să deschidă șî 
să exploateze o nouă carieră de 
cărbune din cadrul unuia dintre 
cele mai mari combinate energe
tice din Iugoslavia — „Kalubara". 
Strada se termină brusc în fata 
unei platforme de pe care se des
chide ampla priveliște a lucrărilor. 
O puternică și complexă instalație 
cu rotoare se înfige în peretele de 
cărbune. De aici se întind pînă în 
zare benzile transportoare. Iar pe 
nivelul superior al exploatării, mai 
multe excavatoare pășitoare con
tinuă să descoperteze cărbunele, 
extinzînd zi de zi aria exploatării 
spre limitele distantei de circa 30 
km. pe care se întinde/ bogatul 
zăcămînt. Acum se extrag de aici

R.P. UNGARĂ:

anual peste 13 milioane tone de 
cărbune.

Deschiderea noii cariere se 
înscrie în eforturile pentru trans
punerea in viață a uneia din orien
tările principale ale politicii econo
mice a Iugoslaviei. Renunțîndu-se 
la orientarea din perioada prece
dentă, cind accentul s-a pus pe 
importul de materii prime energe
tice, ceea ce a dus la încetinirea 
extracției de cărbune în tară, s-au 
luat măsuri pentru valorificarea în 
mai mare măsură a rezervelor pro
prii ca unul din factorii importanți 
de stabilizare a economiei.

In efortul pentru îndeplinirea 
hotăririlor recentului Congres al 
XlII-lea al U.C.Î., colectivul noii 
exploatări obține rezultate impor
tante în creșterea coeficientului de 
folosire a utilajelor, sporind mereu 
producția de cărbune, in condițiile 
reducerii costurilor de producție.

Plan de reconstruire a siderurgiei
Principalele trei combinate side

rurgice din Ungaria — respectiv 
cele din Dunajvâros, Miskolc și Ozd 
— urmează să fie reconstruite — se 
arată într-un articol publicat de 
ziarul „Nâpszabadsâg". Programul 
elaborat în acest sens de guvern 
este eșalonat pe o perioadă de zece 
ani, înfăptuirea lui necesitînd 18 
miliarde de forinți.

Siderurgia participă cu 6,5 la sută 
Ia producția industrială a tării. 
Anual, în Ungaria se realizează 
3,7 milioane tone de oțel și 2,9 mi
lioane tone de laminate. Anul tre
cut, producția siderurgică a fost

exportată în 60 de țări. Totuși, 
avindu-se în vedete scumpirea 
energiei și creșterea costurilor de 
producție, precum și cerința men
ținerii prețului la oțel în limite 
acceptabile pentru necesitățile in
terne, indicatorii de rentabilitate a 
întreprinderilor siderurgice nu s-au 
încadrat în normele stabilite. Ca 
urmare, s-a hotărît să fie înlocuite 
utilajele Învechite, să se treacă la 
folosirea mai rațională a converti
zoarelor, iar consumurile de mate
riale și energie să fie reduse cu 
20—30 la sută. O atenție deosebită 
se va acorda ridicării calității lami
natelor.

R.S. VIETNAM:

Se îmbogățește nomenclatorul 
producției globale

Extinderea suprafețelor cultivate 
cu orez și plante tehnice este una 
din preocupările din R.S. Vietnam 
pentru dezvoltarea agriculturii. 
Realizări importante se obțin în 
recuperarea unor terenuri nefolo
site și transformarea lor în plan
tații de arbori de cauciuc.

Cu cițiva ani in urmă, întreprin
derea de stat nr. 6 destinată acestei 
culturi exista numai sub formă de 
proiect. Ea trebuia amenajată prin 
defrișarea unor întinse zone de 
junglă, acoperite cu vegetație mu
ribundă ca urmare a „otrăvirii" ei 
în timpul războiului. Prin munca 
intensă, nu lipsită de greutăți, a 
mii de oameni pentru curățirea și

nivelarea terenurilor, această între
prindere produce de-acum prețiosul 
latex, iar cu ea se învecinează alte 
asemenea exploatări, cuprinzind 
peste 50 mii ha.

în actualul cincinal se prevede 
plantarea cu hevea a 100 mii ha. 
Totodată, în interiorul acestei zone 
se construiesc noi localități, se 
croiesc drumuri și se ridică între
prinderi pentru transformarea la- 
texulUi în cauciuc natural. Pînă în 
anul 2000 plantațiile de cauciuc ale 
Vietnamului vor cuprinde peste 
300 mii ha, constituind una din cele 
mai importante surse de venituri 
ale economiei naționale.

Echipele noastre în cupele europene la fotbal

Ciștiguri le se acordă integral libre
telor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea cîștigului ; 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10 la sută din valoarea 
cîștigului, se acordă un cîștig de 10 
ori mâi mare decît soldul mediu 
trimestrial al libretului. Libretul 
cu sold mediu trimestrial mai mic 
de 50 de lei nu beneficiază de 
cîștig.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la 

sorți pentru trimestrul III 1986

c
u 
Z

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

Procentul
1 de ciștiguri

1 835 250 %
2 529 200 %
3 499 100%
4 706 50 %
5 219 25 %
6 982 25 %
7 115 25%
8 410 25 %
9 883 25%

to 855 25 %
11 723 25 %
12 931 25 %
13 114 25 %
14 555 25 %
15 697 25 %

£

Calcularea și înscrierea cîstigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

Joc mai bun pentru 
Sportul studențesc

• Aseară, la Nicosia, 1-1 cu 
Omonia și calificare în turul 

II al „Cupei U.E.F.A."
Fotbaliștii de la Sportul studențesc 

au plecat (și au sosit) la Nicosia, pen
tru cel de-al doilea meci, in „Cupa 
U.E.F.A.", cu formația Omonia din 
localitate, conștienți de .faptul că 
succesul lor de la București, cu 1—0. 
fusese obținut cu destulă dificultate. 
Este drept, echipa cipriotă și-a apă
rat atunci șansele, ca de obicei, cu 
.multă ambiție. Dar, în cea mai mare 
parte, dificultățile și le creaseră ei 
înșiși, prin tactica adoptată, prin (de 
ce să nu recunoaștem ?) minimali
zarea forțelor formației adverse...

Cadrul în care s-a disputat acest 
al doilea meci dintre Sportul studen-: 
țese și Omonia vă este probabil cu
noscut din transmisia de la radio : 
in nocturnă, pe stadionul central din 
Nicosia, în fața a peste 30 000 de spec
tatori. Teren moale, vreme ploioasă, 
în primul sfert de oră, Sportul 
studențesc s-a blocat bine în apăra
re. pornind de citeva ori pe contra
atac și șutind la poarta Omoniei. O 
ocazie dintre cele mai mari avea să 
fie ratată, in min. 27. de Bozeșan. In 
poziție bună, la o centrare excelentă 
a lui Hagi. el a reluat puternic min
gea, însă imprecis. Cu numai citeva 
secunde înainte de pauză, cînd eclii- 
pele păreau să se „consoleze" pentru 
moment cu scorul de 0—0. iată că 
fotbaliștii noștri, la o combinație 
Bozeșan—Hagi, iau conducerea. Au
torul golului : lorgulescu.

Deconectați în urma avantajului 
ce-1 au pe tabela de marcaj, fotba
liștii de la Sportul studențesc între
prind cu mai mult curaj acțiunile 
ofensive. Egalarea survine impo- 
triva cursului jocului. In min. 80, 
un șut de la 25 m. prin surprindere, 
al lui Savidis face ca scorul să de
vină 1—1. Acesta avea să fie și re
zultatul final — consfințind, in fapt, 
calificarea Sportului studențesc in 
turul al doilea al „Cupei U.E.F.A.".

Deși echipa bucureșteană s-a 
calificat jucind acum mai bine ca la 
București, rămine ca preocupare a 
clubului, a jucătorilor, a antrenorilor 
pregătirea cu toată răspunderea, 
eliminarea serioaselor carențe ma
nifestate în primul meci,, astfel ca 
Sportul studențesc să se poată 
afirma în continuare la potențialul 
său adevărat,

Gheorghe MITROI

Un meritoriu rezultat 
al Universității Craiova 
• Ieri, la Istanbul, fotbaliștii 
români au obținut calificarea 
in turul secund al „Cupei 

U.E.F.A."
Ieri, la Istanbul, echipa Universi

tatea Craiova a obținut o meritată 
calificare in turul secund al „Cupei 
U.E.F.A." în confruntarea cu cunos
cuta formație locală Galatasaray.

Fotbaliștii craioveni, care cîștiga- 
seră meciul-tur cu 2—0, au abordat 
partida-retur cu multă îndrăzneală, 
mareînd un gol chiar în primul mi
nut de joc, prin virful de atac Biță, 
tinăr aflat la al doilea meci al său 
intr-o competiție internațională ofi
cială.

Echipa noastră a condus cu 1—0, 
la Istanbul, pină în minutul 64, res- 
pingînd cu succes atacurile forma
ției turce, replicând totodată prin 
contraatacuri periculoase. In minu
tele 64 (Savash) și 87 (Arif), Gala
tasaray a marcat două goluri, ulti
mul dintre acestea fiind contestat 
pentru fault la portar, iar Lung eli
minat pentru proteste.

Considerăm că meritele echipei 
Universitatea sînt cu atit mai mari 
în privința calificării în turul secund 
al „Cupei U.E.F.A." cu cit formația 
craiovaană se află în plină recon
strucție, locul vechilor internaționali 
luindu-1 tineri talentați, în majori
tate proveniți din pepiniera proprie. 
Totuși, chiar in aceste condiții. Uni
versitatea și jucătorii ei mai vîrstnici 
sau mai tineri ne-au arătat că și-au 
păstrat spiritul de luptă, tradiționa
lul spirit de dăruire pentru culorile 
sportive, cu care clubul se făcuse 
cunoscut pe terenurile de joc euro
pene. Sperăm că echipa și jucătorii 
noștri vor persevera cu toată ambiția 
pe acest drum al performanței.

Iată-i pe cei 13 jucători care au 
evoluat ieri în meciul de Ia Istan
bul : Lung (min. 87, Racolțea) — 
A. Popescu. Săndoi, Rada, Ungu- 
reanu — Mănâilă. Irimescu, G. Po
pescu, Geolgău (Bica) — Bîcu, Biță.

O deziluzie
• După un joc necorespunză* 
tor, Dinamo a fost eliminată 

din „Cupa cupelor**
Dinamo a fost eliminată din pri

mul tur al „Cupei cupelor", după o 
nouă înfrîngere în fața echipei „17 
Nentori", de data aceasta chiar pe 
terenul propriu din București. Scor: 
1—2 (0—1).

Fără a scădea din meritele echipei 
albaneze — bine pregătită si ambi
țioasă. conștientă pe tot parcursul 
meciului de obiectivul ce și l-a pro
pus — trebuie să spunem că pro
babil ea n-ar fi fost partenerul care 
s-o întreacă pe Dinamo, dacă aceas
ta n-ar fi desfășurat ieri un joc 
total necorespunzător sub toate as
pectele. încîlcit și lent, cu foarte 
multe greșeli tehnice și tactice in 
apărâre, la mijlocul terenului și Ia 
înaintare. Mănunchiul de fotbaliști 
internaționali care stă la baza for
mației s-a comportat, ieri, mult sub 
posibilități, determinind o presiune 
oarbă asupra porții adverse, din 
care numai intîmplător ar fi putut 
rezulta marcarea punctelor. Sigur, 
au fost destule ocazii de a înscrie, 
dar senzația neputinței de a se im
pune s-a păstrat pină lâ sfirșitul 
partidei.

Sîntem convinși eă stridentele gre
șeli tehnico-tactice, insăși concepția 
generală în care a fost pregătit 
acest joc vor fi analizate cu toată 
luciditatea și că se vor trage con
cluziile necesare. întrueit Dinamo 
București — a cărei componentă a 
lotului și carte de vizită o recoman
dau ca pe o echipă forte in această 
competiție internațională — n-avea 
dreptul să-și dezamăgească susțină
torii și pe iubitorii fotbalului din 
țară.

Dincolo însă de toate acestea, stă
ruie o întrebare la care numai con
ducerea secției de fotbal, antrenorul 
și nu in ultimul rind jucătorii trebuie 
să răspundă : cum a fost posibil c* 
jucători cu o bogată experiență in
ternațională și care in atitea alte îm
prejurări au dovedit capacitate teh
nică și ambiție să se comporte așa 
cum s-au comportat ieri fotbaliștii 
echipei Dinamo ?

Valerlu MIRONESCU
Socotim că felul în care s-au prezentat echipele noastre tn primai 

tur al cupelor europene arată că forul de specialitate fotbalistică șt, 
evident, respectivele cluburi n-au privit aceste întreceri cu toată res
ponsabilitatea, chiar dacă două dintre ele s-au calificat in turul secund. 
De aceea, considerăm că la nivelul Federației de fotbal și al conducerii 
C.N.E.F.S. sînt necesare analize riguroase, in spiritul exigentelor formu
late in repetate rinduri — și, în mod deosebit, in ultimul timp — față 
de activitatea sportivă, și în special cea fotbalistică.



Schimb de mesaje 
intre președintele României 

și secretarul general al O.N.U.

După înțelegerea privind întîlnirea la nivel

înalt sovieto-americană de la Reykjavik

BEIJING nUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un 
salut cordial, precum și urări de 
succes in activitatea sa de înaltă 
răspundere.

Mulțumind pentru mesaj, secreta
rul general al O.N.U. a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutările sale și 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul român. 
Secretarul general al O.N.U. a apre
ciat activitatea prodigioasă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. con
tribuția de seamă a conducătorului 
statului român la soluționarea ma

rilor probleme ale actualității inter
naționale, inițiativele sale avînd ca 
scop creșterea rolului O.N.U. în pro
movarea destinderii, dezarmării, pă
cii și securității.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întrevederii dintre tovarășul 
loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne, conducătorul delegației româ
ne la cea de-a 41-a sesiune a Adu
nării Generale a Națiunilor Unite, și 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar. în cadrul convor
birii care a avut loc au fost trecute 
în revistă o serie de probleme in
ternaționale înscrise pe agenda ac
tualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., relevîndu-se necesitatea ca 
aceasta să contribuie la depășirea 
încordării din viața internațională, 
la promovarea înțelegerii, colaboră
rii și păcii în lume.

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 1 (Agerpres). — Gheorghi 

Atanasov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a 
primit pe Dimitrie .Ancuța, Vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, care a 
efectuat o vizită în R. P. Bulgaria 
cu ocazia celei de-a 42-a ediții a 
Tîrgului internațional de la Plovdiv. 
In timpul convorbirii s-a scos în e- 
vidență rolul hotăritor pe care il au 
in dezvoltarea și lărgirea continuă 
a relațiilor tradiționale de prietenie 
Si colaborare dintre cele două parti
de, țări și popoare întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.

Au fost abordate o serie de pro
bleme cu privire la stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării colabo
rării economice și tehnico-științifi- 
ce româno-bulgare. în acest con
text s-a subliniat rolul deosebit ce 
revine cooperării și specializării 
în producție, care urmează să ocupe 
o pondere tot mai mare în cadrul 
schimburilor economice dintre cele 
două țări.

Intrarea in producție a unui nou și important obiectiv 
industrial construit in colaborare de România si Pakistan t
Președintele Pakistanului a relevat însemnâtatea înțelegerilor 
la nivel înalt pentru dezvoltarea conlucrării între cele două țări
ISLAMABAD 1 (Agerpres). — în 

localitatea Lasbela, situată in pro
vincia Baluchistan, la aproximativ 
60 km de Karachi, s-a desfășurat, 
miercuri,, în . prezența președintelui 
Mohammad Zia-ul-Haq, festivitatea 
intrării în producție a modernei Fa
brici de ciment Attock, construită in 
colaborare de România și Pakistan.

în alocuțiunile rostite, directorul 
și șeful executiv al companiei 
„Attock Cement Pakistan Limited-1, 
Mahmood Ahmad, și președintele 
companiei, dr. Ghaith R. Pharaon, 
au relevat caracteristicile fabricii 
din Lasbela, care produce zilnic, 
într-un proces tehnologic conceput 
și coordonat de specialiștii români 
prin întreprinderea de comerț exte
rior „Uzinexportimport", 2 200 de 
tone de ciment.

în cuvîntul său, guvernatorul Ba- 
luchistanului, Ghulam Gadir Khan, 
a dat expresie aprecierii pentru 
munca constructorilor români, rele- 
vind semnificația participării lor la 
o acțiune de cooperare de o aseme
nea amploare.

A luat cuvîntul, de asemenea, mi
nistrul român al comerțului exte
rior .și cooperării economice inter
naționale, Uie Văduva.

Punerea in funcțiune a acestei 
fabrici, cea mai mare din Pakistan, 
dotată cu tehnică și tehnologie mo
dernă. ca și inaugurarea la Începu
tul acestui an a blocului de ulei de

Ia Karachi constituie expresia eloc
ventă a aplicării cu succes a orien
tărilor și înțelegerilor convenite in 
timpul dialogului româno-pakistanez 
la cel mai înalt nivel, a raporturilor 
de strînsă prietenie și cooperare 
fructuoasă dintre România și Pa
kistan.

Aprecieri deosebite la adresa ca
lității muncii, a spiritului de coope
rare ale specialiștilor români au 
fost exprimate de președintele 
Zia-ul-Haq la festivitatea inaugură
rii Fabricii de ciment Attock, în 
timpul vizitării centrului de coman
dă și a secției de livrare.

Președintele Zia-ul-Haq a făcut 
pentru presa română, la încheierea 
festivității, următoarea declarație 
privind semnificațiile inaugurării 
fabricii de ciment construite de 
specialiști români în Pakistan :

„Pakistanul și România colabo
rează foarte bine și această fabrică 
este un exemplu edificator. în 
aceasta se concretizează rezultatele 
convorbirilor pe care le-am avut cu 
președintele Nicolae Ceaușescu și îi 
sînt recunoscător și la fel de recu
noscător poporului român.

Adresez și pe această cale 
cele mai bune urări președintelui 
Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu, iar poporului român 
urări de succese pe calea progre
sului și prosperității1".

NAȚIUNILE UNITE

înfăptuirea dezarmării, solutionarea pe cale pașnică
a conflictelor —

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres) 
— N. Chilie transmite : în plenara 
Adunării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterile de politică generală, 
in cadrul cărora șefii de delegații ale 
statelor membre expun pozițiile și 
considerațiile guvernelor lor în le
gătură cu problemele majore ce con
fruntă lumea contemporană.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Peter Jankowitsch, a scos 
în relief faptul că, în condițiile de
teriorării grave a situației interna
ționale, Organizația Națiunilor Unite 
se cere consolidată și sprijinită de 
către toate statele membre. Dezar
marea și controlul armamentelor — 
a declarat el — rămîn cele mai înalte 
priorități pe agenda preocupărilor 
comunității internaționale. Sprijinim 
ideea creării de noi zone libere de 
armele nucleare — a subliniat el. 
Vorbitorul a salutat încheierea cu 
rezultate pozitive a conferinței de la 
Stockholm.

în actuala situație internațională 
se impune din partea tuturor sta
telor membre ale Organizației Na
țiunilor Unite să acționeze în ve
derea opririi tendințelor periculoa
se și lichidării pericolului ce ame
nință întreaga umanitate — a de
clarat ministrul afacerilor externe al 
R.P. Ungare, Peter Varkonyi. Direc
ția fundamentală de acțiune este in 
prezent oprirea cursei înarmărilor, 
reducerea arsenalelor nucleare, în
făptuirea dezarmării și promovării 
colaborării reciproc avantajoase în
tre state. Referindu-se la probleme
le regionale, vorbitorul a arătat că 
orice conflict local, regional ame
nință pacea și securitatea nu numai 
din acea regiune, ci reprezintă un 
grav pericol pentru pacea generală, 
în prezent, a subliniat ministrul un
gar de externe, nici un stat nu tre
buie să-și asigure securitatea sa pe 
seama altor state.

Yitzhak Shamir, vicepremier și 
ministru de externe al Israelului, a 
prezentat poziția țării sale față de 
stările conflictuale din diferite părți 
ale globului, față de problema tero
rismului internațional și evoluția ra
porturilor Israelului cu diferite sta
te ale lumii. El â reafirmat punctul 
de vedere cunoscut al Israelului față 
de conflictul din Orientul Mijlociu 
și situația din Liban, arătînd, în 
esență, că guvernul israelian se 
pronunță pentru negocieri directe cu 
Iordania și cu alte părți implicate 
în conflictul din regiune. Vorbitorul 
a reiterat însă opoziția Israelului 
față de dialogul și negocierile cu 
O.E.P. — care, după cum se știe, 
este reprezentantul legitim al po
porului palestinian și a cărei parti
cipare, în condiții de egalitate, la 
tratativele de pace în Orientul Mij
lociu este considerată de majoritatea

deziderate majore
covîrșitoare a statelor lumii o con
diție sine qua non a instaurării unei 
păci cuprinzătoare, juste și durabile 
în regiune.

Președintele R. P. Congo, Denis 
Sassou Nguesso. a subliniat că Anul 
Internațional al Păcii, marcat în 
1986 la scară mondială, trebuie să 
prilejuiască, Înainte de toate, inten
sificarea eforturilor tuturor statelor 
pentru întărirea rolului și autorității 
O.N.U., pentru soluționarea conflic
telor existente în diferite părți ale 
lumii, pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înaintarea spre obiectivul 
dezarmării generale și totale. în pri
mul rind aii dezarmării nucleare. 
Vorbitorul a evocat situația econo
mică dramatică a țărilor africane. 
El a insistat asupra necesității de a 
se manifesta voința politică necesa
ră în vederea instaurării noii ordini 

■ economice și monetare internațio
nale.

Ministrul de externe al Thailandei, 
Siddhi Savetsila, a arătat că pro
blemele prioritare care stau în fața 
O.N.U. și a comunității internațio
nale sînt depășirea încordării grave 
care există în raporturile intersta
tale, eliminarea pericolului de război 
nuclear și reglementarea stărilor de 
conflict din diferite regiuni ale pla
netei.

Șeful delegației Jamaicăi. Oswald 
Harding, ministru fără portofoliu în 
cadrul M.A.E., a relevat periculozi
tatea focarului de criză din America 
Centrală și a subliniat că acesta se 
cere rezolvat prin mijloace politice, 
pașnice, prin negocieri între părțile 
interesate. Harding a relevat că po
vara datoriei externe apasă greu pe 
umerii multor țări și rămîne o a- 
menințare gravă pentru sistemul fi
nanciar internațional, ca și protec- 
ționismul, cerind ca aceste proble
me să fie abordate în spirit construc
tiv și cu toată hotărîrea.

Mandungu Bulanyati, comisar pen
tru afacerile externe al Republicii 
Zair, a condamnat cu fermitate po
litica de apartheid a regimului mi
noritar rasist de la Pretoria, inten
sificarea actelor de represiune bru
tală împotriva populației de culoa
re majoritare din R.S.A., agresiunile 
forțelor sud-africane împotriva ță
rilor vecine și refuzul R.S.A. de a 
transpune în viață rezoluțiile O.N.U. 
privind accesul neîntîrziat și necon
diționat la independență al poporu
lui namibian. El a subliniat că în
treaga comunitate internațională are 
datoria de a adopta noi măsuri efi
ciente — inclusiv sancțiuni econo
mice cuprinzătoare și obligatorii — 
care să determine regimul sud-afri- 
can să renunțe la politica și practi
cile sale.

Dezbaterile din plenara Adunării 
Generale a O.N.U. continuă.

Un pas pozitiv in direcția amplificării 
dialogului international .

Opinia publică din țara noastră, 
alături de cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale, a luat cunoș
tință cu viu interes de știrea cu pri
vire la apropiata întîlnire care va 
avea loc la Reykjavik, în Islanda, 
între secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, în 
cadrul pregătirii vizitei pe care con
ducătorul sovietic urmează să o în
treprindă în S.U.A., potrivit celor 
convenite anul trecut la Geneva. 
Realizarea acestei înțelegeri este 
salutată cu satisfacție în țara noas
tră, fiind apreciată ca un eveniment 
pozitiv, menit să pregătească și să 
deschidă calea unui dialog construc
tiv — așteptat și dorit de popoare
— în eforturile pentru realizarea de 
acorduri și înțelegeri corespunză
toare în direcția dezarmării și păcii
— probleme fundamentale ale epo
cii noastre.

Așa cum este știut. România socia
listă, președintele Nicolae Ceaușescu 
au acordat și acordă o importanță 
deosebită promovării dialogului in
ternațional, contactelor la nivelul 
factorilor de răspundere ai statelor, 
ca fiind calea cea mai indicată de 
cunoaștere a pozițiilor și punctelor 
de vedere reciproce, de discutare 
directă, nemijlocită a modalităților 
de soluționare a problemelor și de 
identificare a posibilităților de înțe
legere și apropiere. In acest spirit, 
țara noastră a salutat anul trecut în
tîlnirea Ia nivel înalt sovieto-ameri
cană de la Geneva, exprimînd Spe
ranța că prin lărgirea și consolidarea 
începutului realizat se va avansa 
spre înfăptuirea năzuințelor de pace 
și dezarmare, destindere și securitate 
ale popoarelor de pretutindeni. Si- 
tuîndu-se statornic pe aceeași pozi
ție principială, tara noastră salută 
acordul privind întilnirea din Islan
da. acord care se circumscrie, fără 
îndoială, dezideratelor asigurării unui 
climat de bună înțelegere, de pro
movare a tratativelor care să ducă 
la pași concreți pe linia dezarmării, 
destinderii și securității tuturor na
țiunilor.

Din păcate, pînă acum aceste aș
teptări nu și-au găsit o materializa
re efectivă ; tensiunea în relațiile 
mondiale nu s-a atenuat, cursa înar
mărilor s-a desfășurat mai departe 
nestînjenit, focarele de conflict au 
continuat să se manifeste virulent
— toate acestea ascuțind și mai mult 
primejdiile ce amenință omenirea. In 
aceste condiții, măsurile convenite 
la Conferința de la Stockholm pe ca
lea întăririi încrederii între state 
s-au înscris ca un moment pozitiv.

dătător de speranțe și încredere in 
posibilitatea soluționării, pe calea 
negocierilor, a gravelor și complexe
lor probleme ce confruntă lumea 
contemporană, în primul rind pro
blemele asigurării păcii și vieții po
poarelor. Apreciind însemnătatea 
acestor rezultate, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara in 
cuvîntarea rostită la adunarea popu
lară de la Tîrgoviște ; „Prin înche
ierea cu succes a Conferinței de la 
Stockholm s-a ivit o rază de lumină 
în această situație internațională 
gravă. S-a demonstrat că înțelegerea 
este posibilă, de aceea, de la această 
mare adunare populară, ne adresăm 
Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale 
Americii cu apelul de a face totul 
pentru realizarea unor acorduri co
respunzătoare !“.

în acest context, întîlnirea pregăti
toare din Islanda este salutată cu 
atît mai îndreptățită satisfacție cu cit 
se știe că materializarea acordului 
ele principiu cu privire la efectuarea 
acestei vizite a întîmpinat un șir de 
obstacole și dificultăți ; și iată că 
viața, faptele demonstrează din nou 
că, atunci cînd se manifestă voința 
politică necesară, cînd se pune pe 
prim plan ceea ce este comun și de 
interes primordial, este posibil să se 
ajungă la înțelegeri reciproc accep
tabile.

în împrejurările actuale atît de 
grave, oprirea cursei înarmărilor, în 
primul rind nucleare, este și rămîne 
problema esențială, vitală a zilelor 
noastre, de răspunsul ce va fi dat 
acestei probleme depinzînd însăși 
supraviețuirea omenirii. Aceasta face 
să sporească în mod considerabil 
răspunderile ce revin U.R.S.S. și 
S.U.A., însemnătatea unor acorduri 
pe linia încetării cursului primejdios 
al evenimentelor și trecerii la dezar
mare, la destindere și cooperare. In 
același timp, în lumina faptului că 
pacea, dezarmarea sînt probleme ce 
privesc toate statele, însăși existen
ta popoarelor, soluționarea lor poa
te și trebuie să fie opera comună a 
tuturor statelor și popoarelor.'

Salutind înțelegerea intervenită în 
aceste zile între conducătorii 
U.R.S.S. și S.U.A., opinia publică din 
țara noastră își exprimă încrederea 
că se va face totul, și de o parte și 
de alta, pentru ca ea să se soldeze 
cu rezultate pozitive. în interesul 
afirmării unui curs nou în viata in
ternațională, care să ducă la îmbu
nătățirea hotărîtă a climatului po
litic. la întărirea păcii, încrederii și 
securității în Europa și în : întreaga 
lume.

Romulus CAPLESCU

Festivitatea consacrată 
celei de-a 37-a aniversări 
a proclamării R. P. Chineze

BEIJING 1 (Agerpres). — în 
marea Sală a Poporului din , Beijing 
a avut loc, miercuri, festivitatea 
consacrată celei de-a 37-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Chineze — transmite agenția China 
Nouă. Au participat conducători de 
partid și de stat chinezi. La adu
nare au fost prezenți peste 20 000 
de locuitori ai capitalei.

In piața Tiananmen, decorată săr
bătorește, s-au reunit peste un 
milion de persoane. Manifestări con
sacrate Zilei Republicii au avut loc 
și în alte localități ale țării.

Încheierea reuniunii
ministeriale

Luări de poziție, aprecieri, opinii in diferite 
țări ale lumii

NEW YORK 1 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la întîlnirea dintre Mihail 
Gorbaciov și Ronald Reagan de la 
Reykjavik, la o conferință de presă 
care a avut loc la New York, minis
trul de externe sovietic, E. Șevard- 
nadze. a afirmat că în cadrul aces
teia, se presupune, va fi analizată 
nemijlocit situația și se va conveni 
asupra unei recomandări orientate 
spre asigurarea progresului în unele 
probleme ale armamentelor nuclea
re, progres suficient pentru obține
rea unor rezultate de esență. Și, fără 
îndoială, nu este exclus ca în cadru! 
întîlnirii să fie dezbătute probleme 
ca cele ale relațiilor bilaterale sovie- 
to-americane, precum și cele legate 
de conflictele regionale, toate cele
lalte probleme de interes reciproc, a 
arătat ministrul sovietic.

Se poate spune — a apreciat Șe- 
vardnadze — că înțelegerea privind 
întîlnirea extraordinară la nivel înalt 
s-a realizat datorită realismului și a- 
bordării constructive de către ambe
le părți.

WASHINGTON 1 (Agerpres), — 
Secretarul de stat al S.U.A., G. Shultz, 
referindu-se la viitoarea. întîlnire so
vieto-americană, a afirmat că aceas
ta va putea impulsiona negocierile 
dintre cele două părți, cît și încer
carea de a se găsi soluții in proble
mele în care S.U.A. și U.R.S.S. au 
poziții diferite. în legătură cu a- 
genda reuniunii din Islanda, el a a- 
rătat că printre problemele ce vor 
fi discutate figurează controlul ar
mamentelor. in care s-au obținut 
unele progrese, precum și aspecte ale 
relațiilor bilaterale.

LONDRA 1 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității Ia Lon
dra, primul ministru al Marii Bri
tanii. Margaret Thatcher, a salutat 
hotărîrea președintelui S.U.A. și a 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. de a se întîlni la Reykja
vik — transmite agenția Associated 
Press. Premierul britanic consideră 
că întîlnirea „simbolizează dorința 
ambelor părți de a ține o reuniune 
la nivel înalt propriu-zisă, precum și 
dorința de a face un progres auten
tic în îmbunătățirea relațiilor Est* 
Vest1".

ROMA 1 (Agerpres). — Guvernul 
italian apreciază că această întîlnire 
demonstrează voința comună de ne
gociere a unor progrese substanțiale 
nu numai în ce privește controlul 
armamentelor, ci și în domeniul mai 
amplu al raporturilor Est-Vest, 
transmite agenția ANSA.

MADRID 1 (Agerpres) — Guvernul 
spaniol privește cu speranță viitoa
rea întrevedere de la Reykjavik 
dintre președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, și secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
a declarat un purtător de cuvînt al 
M.A.E. al Spaniei.

Guvernul de la Madrid consideră 
că astfel de reuniuni sînt pozitive și 
favorizează înțelegerea și crearea 
unui climat de destindere în relațiile 
internaționale, a adăugat purtătorul 
de cuvînt.

OSLO 1 (Agerpres) — Comunica
tul privind apropiata întîlnire dintre 
conducătorii U.R.S.S. și S.U.A., la 
Reykjavik, a fost primit cu deplină 
satisfacție și speranță în toate colțu
rile planetei noastre — a declarat 
primul ministru al Norvegiei, Gro 
Harlem Brundtland. Dialogul deschis 
și constructiv — a precizat premierul 
norvegian — este necesar pentru 
crearea unei atmosfere de încredere 
în relațiile dintre Est și Vest, care 
au o importantă deosebită pentru 
asigurarea securității și viitorului 
umanității. Șeful guvernului de la

Oslo și-a exprimat speranța că în
tîlnirea conducătorilor celor două 
state va duce Ia obținerea de rezul
tate concrete în domeniul dezarmării 
și îmbunătățirii raporturilor Est- 
Vest.

REYKJAVIK I (Agerpres) — Pri
mul ministru al Islandei, Steingri- 
mur Hermannsson, și ministrul islan- 
dez de externe. Matthias Matthiesen, 
au. salutat hotărîrea președintelui
S. U.A., Ronald Reagan, și a secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, de a se întîlni la 
Reykjavik, exprimîndu-și satisfacția 
de a găzdui această întîlnire, 
transmite agenția Associated Press. 
„Vom face totul ca întilnirea să 
constituie un succes"", au declarat ei.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres) 
— Javier Perez de Cuellar salută 
știrea privind apropiata întîlnire 
dintre Mihail Gorbaciov și Ronald 
Reagan și își exprimă speranța că 
ea va oferi celor două state posibi
litatea de a îmbunătăți relațiile 
bilaterale, că va deschide calea spre 
o înțelegere reciprocă. îndeosebi în 
domeniul dezarmării, a anunțat un 
purtător de cuvînt al secretarului 
general al O.N.U,, citat de agenția
T. A.S.S. O asemenea îmbunătățire 
va influenta pozitiv situația interna
țională în ansamblu, s-a apreciat în 
continuare.

VIENA 1 (Agerpres), — Salutînd 
apropiatele convorbiri din Islanda, 
cancelarul federal al Austriei, Franz 
Vranitzki, a apreciat că această în
tîlnire constituie pentru toți un sem
nal de speranță, transmite agenția 
națională de știri A.P.A., citată de 
T.A.S.S.

LISABONA 1 (Agerpres). — „Este 
important ca asemenea întîlniri să 
aibă loc. dat fiind că cele două țări 
trebuie să participe la solutionarea 
atîtor probleme internaționale"", a 
declarat ministrul de externe al 
Portugaliei, Pedro Pires de Mi
randa.

BONN I (Agerpres). — Anunțarea 
întîlnirii dintre președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, și secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
constituie un indiciu că în relațiile 
Est-Vest. și în special în problema 
controlului armamentelor, este posi
bil un progres substantial, a declarat 
un purtător de cuvînt al guvernului 
vest-german, citat de agenția Asso
ciated Press.

TOKIO 1 (Agerpres) — Guvernul 
Japoniei salută înțelegerea privind 
desfășurarea întîlnirii dintre Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. și președintele S.U.A.. Ro
nald Reagan — a declarat un purtă
tor de cuvînt al guvernului de la 
Tokio.

PARIS 1 (Agerpres). — Hotărîrea 
cu privire Ia organizarea întîlnirii 
dintre Mihail Gorbaciov și Ronald 
Reagan constituie un semn încuraja
tor. a arătat George Marchais. secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, care și-a exprimat speran
ța că această întîlnire va marca 
realizarea de progrese pe calea 
dezarmării.

LONDRA 1 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Blackpool. Willy Brandt, 
președintele P.S.D, din R. F. Ger
mania, președintele Internaționalei 
Socialiste, a salutat înțelegerea sur
venită între U.R.S.S. și S.U.A., ex
primîndu-și speranța că ea va aduce 
o nouă contribuție la normalizarea 
relațiilor Est-Vest, la obținerea de 
rezultate constructive la viitoarele 
negocieri sovieto-americane. relatea
ză agenția T.A.S.S.

a „Grupului celor 77“
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— La New York s-au încheiat lucră
rile celei de-a zecea reuniuni minis
teriale anuale a „Grupului celor 77", 
la ale cărei dezbateri — consacrate 
unor probleme economice, financia
re, sociale aflate în atenția sesiuni! 
Adunării Generale a O.N.U. — au 
luat parte numeroși șefi de delegații 
din țările participante.

Declarația comună adoptată la' în
cheierea reuniunii conține un mesaj 
politic adresat țărilor industrializate, 
în scopul examinării posibilităților de 
relansare a dialogului Nord-Sud si 
în special a negocierilor globale. în 
conformitate cu prevederile rezolu
ției Adunării Generale în această 
problemă.

Exprimînd preocuparea statelor 
participante față de agravarea crizei 
economice mondiale și față de con
secințele sale dezastruoase pentru 
țările în curs de dezvoltare, decla
rația „Grupului celor 77“ adresează 
statelor dezvoltate apelul de a coo
pera constructiv cu lumea a treia, 
pentru eliminarea situației create. 
Țările în curs de dezvoltare se pro
nunță pentru continuarea eforturilor 
în vederea înfăptuirii unor schimbări 
structurale în relațiile economice in
ternaționale, sugerîndu-se acțiuni 
urgente pentru reformarea sisteme
lor monetar, financiar și comercial 
internaționale.

Documentul exprimă îngrijorarea 
profundă față de agravarea proble
mei datoriilor externe și face apel 
la adoptarea de soluții care să nu 
afecteze dezvoltarea, subliniind ne
cesitatea intensificării cooperării in 
cadrul țărilor în curs de dezvoltare.

Declarația relevă însemnătatea re
comandărilor reuniunii la nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Harare 
pentru activitatea țărilor în curs de 
dezvoltare.

Conferința anuală comună 
a FMI. si B.I.R.D.
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WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
La Washington au început lucrările 
conferinței anuale comune a Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.) 
și Băncii Mondiale (B.I.R.D.), la 
care participă delegați reprezenttnd 
miniștri de finanțe, guvernatori ds 
bănci centrale, experți în probleme 
financiare din numeroase țări, intre 
care și România.

în intervenția sa, președintele 
B.I.R.D., Barber Conable, a eviden
țiat că eforturile Fondului Monetar 
Internațional și Băncii Mondiale 
trebuie să vizeze accelerarea dez
voltării , și stabilizării proceselor 
economice mondiale.

Adresîndu-se participanților., pre
ședintele S.U.A.. Ronald Reagan, a 
reamintit poziția țării sale în do
meniul financiar-bancar.

Reprezentanții țărilor membre ale 
„Grupului celor 24“ au insistat asu
pra faptului că accelerarea dezvol
tării economice este posibilă doar în 
condițiile eliminării obstacolelor 
ce-i stau în cale, respectiv dobin- 
zile excesiv de înalte, ratele de 
schimb valutar instabile și nejusti
ficate. protecționismul, prețurile re
duse la materiile prime, ieșirile de 
capital din țările în curs de dez
voltare.

Domnului general LANSANA CONTE
Președintele Republicii Guineea

Cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a proclamării independenței 
țării dumneavoastră, vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului guineez prieten progres și prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietertie și cooperare existente între România și Guineea se vor dezvolta 
tot mai mult, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 2 octombrie, poporul Repu
blicii Guineea sărbătorește impli- . 
nirea a 28 de ani de la procla
marea independentei naționale — 
act care a pus capăt unei lungi 
perioade de dominație colonială și 
a deschis o etapă de adinei prefa
ceri înnoitoare cu caracter pro
gresist.

Așa cum se știe. Guineea se nu
mără printre statele de mărime 
medie ale continentului african, 
avînd o suprafață de 245 857 kmp 
si o populație de circa 5,5 milioa
ne de locuitori. în subsolul său se 
găsesc uriașe bogății naturale — 
minereu de fier, diamante, aur, 
uraniu șl mai ales bauxită. Potri
vit estimărilor specialiștilor. Gui
neea deține aproximativ două 
treimi din rezervele mondiale de 
bauxită, ocupînd. cu o producție 
anuală de 13 milioane tone, locul 
al doilea. în. lume după Australia. 
Principalul centru de extracție și 
prelucrare a acestui minereu se 
află la Kindia.

Eforturile desfășurate de po
porul guineez pentru lichidarea 
subdezvoltării și punerea în valoa
re a resurselor naturale nu se li
mitează numai la sectorul minier. 
Pornind de la faptul că în agri-

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Guineea, miercuri după- 
amiază a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte ale activității desfășurate de 
poporul guineez pentru dezvolta
rea economico-socială a patriei.

cultură lucrează patru cincimi din 
totalul populației, investiții impor
tante sînt îndreptate spre acest 
sector, cu scopul de a spori pro
ducția de bunuri alimentare și a 
îmbunătăți situația țărănimii, tot 
mai afectată de seceta din ultimii 
ani. Pe ansamblul agriculturii sînt 
prevăzute a fi realizate în perioa
da următoare circa 60 de proiecte 
— baraje, sisteme de irigații, pu
țuri de alimentare cu apă etc.

în spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu tinerele state 
africane care au pășit: pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu simpa
tie transformările înnoitoare din j 
viata economico-socială a Guineei. I 
între Republica Socialistă Romă- I 
nia și Republica Guineea s-au sta- | 
tomicit relații de prietenie și co
laborare. Întemeiate pe deplina 
egalitate în drepturi și avantajul 
reciproc, care cunosc o evoluție 
mereu ascendentă. Acordurile și 
înțelegerile convenite în ultimii I 
ani constituie o expresie a dorin
ței comune de a amplifica și dez
volta in continuare bunele relații 
româno-guineeze, spre binele re
ciproc. al cauzei păcii și înțelege
rii internaționale.

♦
Au participat membri ai condu

cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și • 
Africa, reprezentanți al Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenți Fode Cisse, am
basadorul Republicii Guineea la 
București, membri ai ambasadei.

Conferința Partidului Laburist 
din Marea Britanie

LONDRA I (Agerpres). — în cu
vîntul rostit în cadrul conferinței 
anuale a Partidului Laburist, de opo
ziție, din Marea Britanie — ale cărei 
lucrări se desfășoară la Blackpool 
— liderul acestei formațiuni politice, 
Neil Kinnock, s-a pronunțat, din 
nou. pentru „dezarmarea nucleară 
unilaterală"" a tării. După cum men
ționează agențiile internaționale de 
presă, el a precizat că aceasta pre
supune retragerea rachetelor nuclea
re americane și desființarea bazelor 
nucleare ale S.U.A. existente pe te
ritoriul britanic, menținîndu-se însă 
celelalte instalații militare ale State
lor Unite în Marea Britanie.

Referindu-se la situația internă, 
Neil Kinnock' a adus aspre critici 
politicii economice promovate de 
actualul guvern conservator brita
nic. Arătînd că șomajul galopant 
afectează, în prezent, circa 13,5 la 
sută din populația activă a țării, el 
a menționat că un viitor guvern la
burist va acorda prioritate, pe plan 
intern, redresării economiei și ame
liorării situației pe piața forței de 
muncă. El s-a pronunțat, de aseme 
nea, pentru trecerea sub controlu. 
statului a unor întreprinderi dena- 
ționalizate de cabinetul Margaret 
Thatcher.

Conflictul dintre Iran și Irak
BAGDAD 1 (Agerpres). — Forțe 

iraniene estimate la două regimente 
de infanterie, care încercau să se a- 
propie de pozițiile avansate din sec
torul central al frontului, au fost 
respinse, fiind silite să • se retragă 
sub puternicul foc de artilerie al 
trupelor irakiene — relevă un co
municat militar irakian, difuzat de 
agenția I.N.A. Au fost cauzate pier
deri în oameni și tehnică de luptă. 
Pe de altă parte se precizează că 
artileria iraniană cu tragere lungă 
a bombardat orașul irakian de fron
tieră Khormal, din nord.

TEHERAN 1 (Agerpres). — Un 
număr nedeterminat de soldați ira
kieni au fost uciși sau răniți, cel 
puțin 15 amplasamente de artilerie 
și posturi de observație, mai mul
te vehicule militare și un depozit de 
muniții au fost distruse — se ara
tă într-un comunicat militar iranian 
transmis de agenția I.R.N.A. Comu
nicatul menționează că aceste pier
deri au fost cauzate în cursul ope
rațiunilor desfășurate în sectoarele 
de vest, de sud și nord-vest ale fron
tului.

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE AMERICANE

Șl INTERNAȚIONALE

In S.U.A. s-a efectuat o nouă experiență 
nucleară

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
în pofida protestelor energice ale 
opiniei publice americane si inter
naționale, care se pronunță pentru 
interzicerea testelor nucleare. State
le Unite au procedat marți la o nouă 
experiență nucleară subterană în de
șertul Nevada. După cum a anunțat 
Departamentul Energiei al acestei 
țări, testul a fost al 10-lea e- 
fectuat de S.U.A. In cursul e-

subterana
nulul 1986. Mai multe sute de oa
meni de știință, reuniți pentru un 
congres la Las Vegas, au participat 
la o amplă manifestație de protest 
împotriva experiențelor nucleare. 
Fostul președinte al S.U.A., Jimmy 
Carter, a criticat In cadrul lucrări
lor congresului amintit refuzul ac
tualei administrații de a înceta ex
periențele nucleare, estimind că 
aceasta constituie „o gravă eroare"1.

E DE PRESA
scurt

SCRISORI DE ACREDITARE. 
Tovarășa Cornelia Filipaș și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador al României 
la Reykjavik, președintelui Islan
dei, Vigdis Finnbogadottir.

ÎNTÎLNIRE sovieto-polona. 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., s-a întîlnit Ia 
Moscova cu Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, care a făcut o escală 
in capitala sovietică, la încheierea 
vizitelor întreprinse in R.P. Mon
golă, R.P.D. Coreeană și R.P. Chi
neză, informează agențiile T.A.S.S, 
și P.A.P.

COMUNICATUL dat publicității 
la Sofia la încheierea convorbirilor 
dintre Gheorghi Atanasov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri ăl 
R.P. Bulgaria, și Lubomir StrougaL 
președintele Guvernului R.S. Ceho
slovace, subliniază necesitatea a- 
doptării de măsuri concrete in do
meniul dezarmării și salută propu
nerile vizînd lichidarea armelor 
nucleare și a altor arme de nimi
cire în masă pînă la finele acestui 
secol. Cei doi șefi de guvern, men
ționează comunicatul, au reliefat 
importanța transformării Balcani
lor într-o zonă liberă de arma nu
cleară și arma chimică, precum si 
a creării în Europa centrală a unei 
zone libere de arma chimică.

să, secretarul general al P.C.F., 
Georges Marchais, a subliniat că ■ 
intensificarea acțiunilor în favoa
rea păcii și securității internațio- ' 
nale, extinderea colaborării și întă
rirea prieteniei intre popoare con
stituie sarcini principale ale Parti- i 
dului Comunist Francez. In lumea 
contemporană nu există o alter- | 
nativă rațională la dezvoltarea I 
pașnică, orice altă abordare des- 
chizînd drumul către o oatastrofă . 
nucleară — a menționat Georges 
Marchais. I

CULEGERE DE OPERE. In | 
Uniunea Sovietică se va edita, în | 
40 de volume, o culegere de opere 
din literatura chineză, transmite .
agenția T.A.S.S. Ea va reflecta 
evoluția literaturii acestei țări in •
decursul a trei milenii. Volumele 
vor fi ilustrate cu reproduceri | 
semnate de cunoscuți graficieni chi- | 
nezi. Culegerea va fi realizată in 
decurs de 10 ani de editura „Hu- . 
dojestvennaia Literatura" din Moscova. I

I ÎNTREVEDERE LA BUDAPES- 
’ TA. Secretarul general al P.C. Ita

lian. Alessandro Nat.ta. a efectuat
| o vizită în R.P. Ungară, unde a a- 

vut convorbiri cu secretarul gene-
* ral al P.M.S.U.. Jănos Kâdâr. După 

cum relatează agenția M.T.I., ele 
s-au referit la activitatea celor

1 două partide și la unele probleme 
ale situației internaționale. În ca- 

I drul unei conferințe de presă, se
cretarul general al P.C.I. a arătat 

Ică în cadrul discuțiilor referitoare 
la problemele dezarmării, destin
derii și cooperării internaționale

I părțile au pornit de la convingerea 
că în procesele politice un rol im
portant pot juca nu numai țările

I mari, ci și alte țări.

SESIUNE. La Geneva s-a des
chis sesiunea Comisiei consultati
ve permanente sovieto-americane, 
instituite pe baza înțelegerii dintre 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. din 
1972 pentru a contribui la realiza
rea telurilor și prevederilor acor
durilor bilaterale privind limitarea 
armamentelor strategice și la adop
tarea de măsuri în vederea redu
cerii pericolului de declanșare a 
unui război nuclear, relatează a- 
genția T.A.S.S.

PLENARA C.C. AL P. O, FRAN
CEZ. La Paris s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al P. C. Fran
cez, care a examinat sarcinile 
partidului în etapa actuală. în 
cadrul unei conferințe de pre-

ÎNȚELEGERE. Mexicul și un | 
grup de bănci creditoare au ajuns | 
la o înțelegere de principiu pentru 
a i se acorda acestei țări noi credi- ■ 
te în valoare de 6 miliarde dolari 
In perioada 1986—1987, dintre care 
un miliard acordat grație meca- .
nismului de cofinanțare al Băncii 
Mondiale, și reeșalonarea unei I
tranșe de 43,7 miliarde dolari din 
datoria sa externă.

300 000 MINERI DE CULOARE ’ 
din Republica Sud-Africană au în
cetat miercuri activitatea in semn 
de doliu și de protest în legătură • 
cu catastrofa de la mina de aur 
Kinross, de la 16 septembrie, cînd I 
177 de lucrători în subteran eu I 
murit asfixiați.
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