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ORGAN Al COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Spcialiste România, a primit,

joi. pe E. M. Tiajelnikov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București.

Cu acest prilej, ambasadorul so
vietic a transmis. tovarășului

Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea tovarășului Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Șeful delegației S.U.A. la Conferința pentru securitate
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înaltă răspundere pentru aplicarea 
fermă a principiilor autogestiunii

MUREȘ

Creșteri ale
productivității muncii

și autoconducerii muncitorești
Ne aflăm intr-o perioadă hotăritoare pentru reali

zarea integrală a planului pe acest prim an al 
cincinalului actual. Important este acum ca zi de zi, 
în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă, exercitîn- 
du-se ferm autoconducerea și autogestiunea muncito
rească, organele de conducere colectivă să se preocupe 
îndeaproape de asigurarea tuturor condițiilor tehnice, 
materiale și organizatorice pentru ca procesul de pro
ducție să se 
randament, 
îndeplinirea 
cantitativi și

Pentru întărirea autogestiunii și autoconducerii mun
citorești — cerință esențială in actuala etapă de accen
tuare a laturilor calitative. intensive ale creșterii 
economice. asupra căreia stăruie in mod deosebit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — mecanismul economico- 
financiar pune la dispoziție un important instrument 
de exercitare eficientă a actului de conducere in fie
care întreprindere : bugetul de venituri și cheltuieli. 
In primele părți ale dezbaterii pe tema funcționalității 
acestui instrument — organizată de redacție cu parti-

desfășoare nestinjenit, cu maximum de 
să urmărească sistematic, perseverent 

riguroasă a planului la toți indicatorii 
calitativi.

ciparea unor specialiști și factori de răspundere din 
unități economice și organe financiar-bancare — au 
fost abordate aspecte legate de fundamentarea bugetu
lui de venituri și cheltuieli la nivelul întreprinderii și 
de defalcarea acestuia pe secții și ateliere. Ideea de 
bază care s-a desprins a fost aceea că incă din faza 
de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli este 
necesar să se acționeze pentru dimensionarea cit mai 
riguroasă, pe temeiuri reale, a nivelului beneficiului 
și rentabilității, a mijloacelor circulante, a tuturor 
indicatorilor economico-financiari, astfel ineît să se 
asigure mobilizarea eforturilor tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii spre reducerea cheltuielilor de 
producție, și îndeosebi a celor materiale, spre accele
rarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante — 
condiții fundamentale pentru obținerea unei înalte 
eficiente economice.

în continuare, dezbaterile au vizat probleme concrete 
legate de execuția bugetului de venituri și cheltuieli, 
exercitarea funcției sale de instrument al autocondu
cerii și autogestiunii.

Actionind energic pentru moder
nizarea continuă a proceselor de 
producție și folosirea la înalți pa
rametri a mașinilor și utilajelor 
din dotare, oamenii muncii din in
dustria județului Mureș aii înscris 
noi fapte de muncă in cronica în
trecerii socialiste. Astfel, in peri
oada care a trecut din acest an ei 
au realizat in plus față de sarcini
le de plan produse ale industriei 
electrotehnice, electronice și de 
mecanică fină în valoare de 149 
milioane lei, 356 tone utilaje teh
nologice 
lucrarea 
niac de 
șăminte
cate din beton armat și 19 000 mc 
cherestea, confecții textile în va
loare de 18 milioane lei, precum și 
alte produse utile economiei națio
nale. De remarcat că aceste spo
ruri de producție au fost posibile 
datorită depășirii fată de plan a 
productivității muncii cu peste 7 600 
lei pe fiecare lucrător și realizării 
unui indice de utilizare a mașini
lor și utilajelor superior fată de 
plan. (Gheorghe Giurgiu).

Președintele 
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. 
octombrie, pe ambasadorul 
Zimermman, șeful delegației Statelor 
Unite ale Americii la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Europa 
de la Viena, care a efectuat o 
în tara noastră.

Ambasadorul american a 
țumit pentru întrevederea 
dată și a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut și 
cele mai bune urări din partea pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame
ricii, Ronald Reagan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul său. 
președintelui Ronald Reagan un cald 
salut și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii, oaspetele a 
informat în legătură cu discuțiile 
pregătitoare de la Viena în vederea 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, precum și cu po-

și cooperare in Europa de la
Republicii So- 
tovarășul 

a primit, joi, 9 
Warren

Viena

vizită

mul-
acor-

ziția și punctele de vedere ale S.U.A. 
in aceste probleme.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că in condițiile actuale, cind 
situația internațională mondială se 
menține deosebit de gravă, se impu
ne intensificarea eforturilor pentru a 
se ajunge intr-un timp cit mai scurt 
la realizarea unor înțelegeri care să 
ducă la oprirea cursei înarmărilor si 
trecerea la dezarmare, in primul rînd 
la dezarmarea nucleară, la încetarea 
amplasării de noi arme nucleare in 
Europa și retragerea celor existente, 
la eliminarea totală a oricăror arme 
nucleare de pe continentul european 
și din întreaga lume, la reducerea. în 
același timp, a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare, la fău
rirea unei Europe unite, a păcii și 
colaborării, fără arme nucleare și fără 
arme chimice.

Apreciind că rezultatele pozitive 
obținute la Conferința de la Stock
holm deschid noi perspective proce
sului de securitate și cooperare in

Europa. șeful statului român a sub
liniat că trebuie să se facă totul 
pentru realizarea unor progrese reale 
pe calea întăririi încrederii si secu
rității în lume, a îmbunătățirii cli
matului politic internațional.

în timpul convorbirii a fost rele
vată. de asemenea, necesitatea inten
sificării colaborării economice, teh- 
nico-știintifice. culturale dintre toate 
statele lumii, creării unui climat de 
încredere si largă cooperare intre 
patiuni. care să favorizeze procesul 
de dezarmare și pace în Europa și 
in întreaga lume.

Schimbul de vederi in probleme 
bilaterale a pus în evidență dorința 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
româno-americane pe multiple pla
nuri. îndeosebi in domeniul econo
mic.

La primire a luat parte loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

A fost de fată Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

O CERINȚĂ PRIORITARĂ:
Urmărirea sistematică și controlul riguros 
al realizării tuturor indicatorilor de plan

Măsuri practice,
eficiente la fiecare

situație economico-financiară con
stant bună, iși realizează ritmic pla
nul nu numai la indicatorii calita- 

de efi-

loc de muncă
rezultat 
intr-un 

eficiența

pentru exploatarea și pre- 
lemnului, 26 000 tone amo- 
sinteză, 18 000 tone îngră- 
chimice, 4 393 mc prefabri-

Noi construcții de locuințe la Alba lulia

, 7^^

Pentru încheierea grabnică a lucrărilor de bază, pretutindeni in agricultură

RITMURI (NALTE LA CULES Șl SEMĂNAT I

„în condițiile actualelor reglemen
tări, indicatorii economico-financiari 
cuprinși in bugetul de venituri și 
cheltuieli nu mai pot fi conceput! 
ca rezultate pasive. derivate din 
prelucrarea altor indicatori de plan, 
cum sini producția, fizică, producția- 
marfă. costurile de producție, stocu
rile materiale ș.a. — opinează 
Teodor Cristea, inspector-șef al 
Inspecției financiare de stat Oradea . 
și președinte al comisiei financiar- 
bancare teritoriale. Atit in etapa 
elaborării, cit mai ales in execuția 
bugetului de venituri și cheltuieli 
este necesar ca organele de condu
cere colectivă să asigure punerea m 
evidentă a domeniilor și locurilor 
unde trebuie să se intervină, prin 
măsuri tehnice, organizatorice și de 
altă natură, pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al activităților 
desfășurate, pentru creșterea eficien
ței economice.

în esență, organizarea îndeplinirii 
bugetului de venituri și cheltuieli 
presupune stabilirea in mod concret 
a tot ce trebuie făcut pentru in făp
tuirea sarcinilor pe care le cuprinde, 
precum și a răspunderilor care revin 
In acest sens fiecărui participant la 
activitatea economică. Așadar, 
greșit să se creadă 
execuției bugetului de venituri și 
cheltuieli ar cădea 
exclusivă a compartimentului finan- 
ciar-contabil. Dimpotrivă, la înfăp
tuirea lor trebuie să participe toii 
factorii decizionali și de execuție din 
întreprindere. Prin această prismă, 
o operație organizatorică importantă, 
este, desigur, defalcarea cit mai ana
litic posibil a principalilor indicatori 
în adincime. pe secții, ateliere și 
locuri de muncă. Concomitent, este 
necesar să se efectueze și o repar
tizare, „pe orizontală", intre toate 
compartimentele funcționale, de la 
cercetare-proiectare și pină Ja desfa
cerea producției, a sarcinilor spe
cifice derivind din bugetul dc veni
turi și cheltuieli. O asemenea distri
buție și raționalizare a sarcinilor ce 
decurg din bugetul de venituri și 
cheltuieli este impusă in mod expres 
și de reglementarea 
retribuirea muncii în 
care acordă o atenție 
dicatorilor calitativi.

Ce relevă in această privință prac- 
realitatea din întreprinderi ? 

anterior 
conducere 
întreprin- 
„Sinteza". 

plastice

este
că urmărirea 

și 
in competența

referitoare Ia 
acord global, 
deosebită în
de eficiență.

tica, 1______ .... ____
în spiritul celor arătate 
acționează organele de 
colectivă din numeroase 
deri, cum sint „Metalica", 
întreprinderea de mase 
„Viitorul" și întreprinderea de blă
nărie „1 Mai" din Oradea, care se 
preocupă in modul cel mai serios de 
asigurarea tuturor condițiilor pentru 
înfăptuirea riguroasă a prevederilor 
din bugetul de venituri și cheltuieli. 
Nu întimplător, aceste unități au o

VASLUI
Produse noi, 

moderne
Colectivul de oameni al muncii 

de la întreprinderea „Mecanica" din 
Vaslui acordă o atenție deosebită 
înnoirii și modernizării produselor. 
Despre cele mai recente realizări 
ne vorbește inginerul Marcel Po
pescu, directorul unității :

— în acest an am introdus in fa-' 
bricație 29 de noi produse, ceea ce 
reprezintă 16 la sută din total. Cele 
mai multe dintre ele sint destina
te sectoarelor prioritare ale econo* 
miei naționale. în aceste zile, am 
introdus in fabricație ventilatorul 
de mină VE-800 și cuplajul hidrau
lic CH-850 pentru industriile side
rurgică și enrgetică. am omologat 
motoreduetorul MAN-125 pentru 
foraje și două frine cu pulberi 
magnetice destinate construcțiilor 
de mașini. (Petru Necula).

tivi, ci și la cei calitativi, 
ciență.

Iată însă că, așa cum a 
din controalele efectuate, 
număr de .întreprinderi
economică a unor măsuri dc natură 
să determine realizarea indicatorilor 
economico-financiari nu a fost pre- 
vizionată pe bază de calcule realiste, 
iar anumite măsuri, îndeosebi, referi
toare la reducerea costurilor, au fost 
înscrise în programele de acțiune 
deși nu erau asigurate condiții pen
tru ducerea lor la bun sfîrșit.. Este 
cazul unor investiții necuprinse in 
plan sau al unor măsuri de re
ducere a cheltuielilor la anumite 
produse care nu erau planificate 
a se fabrica și nici nu erau con
tractate cu beneficiarii. Un caz con
cret : pentru acest an, întreprin
derea mecanică de piese de- schimb 
Oradea avea prevăzut prin bu
getul de venituri și cheltuieli să 
obțină economii in valoare de 76 770 
mii lei. Dar pină la 30 iunie a.c. iși 
fundamentase măsuri numai pentru 
19 100 mii lei. adică doar... un sfert 
din sarcina de plan. Mai mult decit 
atit. o serie din măsurile sta
bilite nu aveau un caracter concret, 
cu termene și răspunderi precise. 
Astfel, era prevăzută, ea obiectiv cu 
caracter permanent, deci fără o fi
nalitate clară, revizuirea, in vederea 
reducerii, a normelor de consum de 
materii prime și energie electrică 
la fabricile Marghita și Salonta. Cu 
prilejul controlului, programul de

acțiune a putut fi completat cu trei 
măsuri noi a căror eficientă insă nu. 
va fi decit de 504 mii lei, mult prea 
puțin față de necesități. Dar de ce 
a trebuit să se aștepte controlul 
financiar pentru a se depista lipsa 
de fundament a unor prevederi din 
bugetul de venituri și cheltuieli ? 
Cu ce răspundere a organizat con
siliul oamenilor muncii din între
prindere activitatea de îndeplinire a 
bugetului de venituri .și cheltuieli ? 
Cum a acceptat centrala de resort o 
asemenea stare de lucruri ? Din 
păcate, am mai putea continua cu 
asemenea exemple. 17 la număr în 
județul Bihor. Este de la sine în
țeles că fără o bază solidă de 
măsuri concrete,> urmărite și aplicate 
riguros, indicatorii economieo-finan- 
ciari nu rezistă la proba practicii, 
nerealizările afectjnd direct situația 
economico-financiară, nivelul de 
eficientă al producției, capacitatea 
de plată a întreprinderii".

„La întreprinderea „înfrățirea" 
din. Oradea există, considerăm noi, 
o experiență bună in legătură cu 
atragerea specialiștilor și muncito
rilor la fundamentarea și duce
rea la bun sfîrșit a măsuri
lor menite să asigure Încadrarea în 
indicatorii bugetului de venituri și 
cheltuieli — spune tovarășa Florie» 
Pante», contabil-șef al Întreprinde
rii „înfrățirea" din Oradea. Astfel, 
acordăm cea mai mare atenție acti-

Cornellu CARLAN 
Ioan EAZA

(Continuare in pag. a Il-a)

• Acum, vremea se poate schimba de la o 
zi la alta, ceea ce impune mobilizarea tuturor 
forțelor de la sate și folosirea din plin a mij
loacelor mecanice pentru a urgenta culesul 
tuturor produselor agricole.
• Pe primul plan al activității oamenilor 

muncii din agricultură trebuie să se situeze 
intensificarea la maximum a transportului 
producției din cimp, îndeosebi al porumbului, 
pentru ca toate roadele toamnei să fie depo
zitate in cele mai bune condiții, evitîndu-se 
orice pierderi.
• In continuare, pretutindeni trebuie con

centrate forțele mecanice necesare, organi
zată activitatea temeinic la executarea ară
turilor și pregătirea terenului, in două schim
buri sau in schimburi prelungite, astfel incit 
insămințarea griului să se încheie pe toate 
suprafețele planificate numai în perioada 
optimă.
• Volumul mare de lucrări ce a mai rămas 

de executat intr-un timp scurt impune ca or
ganele județene de partid și cele agricole să 
întreprindă măsuri energice pentru a asigura 
peste tot mobilizarea și participarea la munca 
in cimp a tuturor locuitorilor de ia sate și 
utilizarea cu randament maxim a mijloacelor 
mecanice, astfel incit vitezele de lucru stabi
lite inițial să fie depășite cu mult.
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente, pe județe, în seara zilei 
de 8 octombrie

IN PAGINA A III-A, relatări de la corespondenții noștri privind desfășurarea 
lucrărilor agricole in județele Giurgiu, Dolj, Vîlcea, Constanța și Mehedinți.

Cadrele de conducere Bătălia cu orele
primele obligate să cunoască și să aplice

metodele științifice, eficiente
Se afirmă astăzi din ce în ce mai 

îndreptățit de către specialiștii in 
știința conducerii că, pentru obține
rea unor rezultate pozitive, orice 
întreprindere trebuie să se sprijine, 

de toate, pe oameni, cărora 
să le capteze — prin modul 
sint conduși — întreaga 
a brațelor și a minții. In 

deci, succesele și 
întreprinderi sint

înainte 
trebuie 
in care 
energie 
ultimă analiză 
insuccesele unei 
generate de energiile umane, ce pot 
fi inhibate sau risipite ori, dimpo
trivă. activate, mobilizate și pola
rizate asupra 
biectivelor priori
tare.

In mobilizarea 
uriașelor energii 
umane, in crește
rea eficientei lor. 
un rol determi
nant il dețin sis
temele si metodele 
prin care organele de conducere co- 
lectivă. conducătorii unităților funda
mentează obiectivele, organizează 
activitatea, antrenează șl coordonea
ză colaboratorii in vederea realiză
rii sarcinilor, controlează și evaluea
ză rezultatele obținute. Așadar, me
todele de conducere nu sint scopuri 
in sine, ci mijloace de realizare a 
scopurilor și obiectivelor propuse.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a sub
liniat in repetate- rinduri că trebuie 
acționat in mod conștient și siste
matic pentru realizarea unei concor
danțe depline intre noile schimbări 
și cerințele obiective ale mersului 
înainte al societății, și metodele și 
formele de organizare și conducere. 
La Congresul al III-lea al oameni
lor muncii, conducătorul partidului și 
statului a subliniat. încă o dată cu 
toată claritatea : „întotdeauna vom 
acționa pentru perfecționarea forme
lor de conducere, de autoconducere 
și autofinanțare, pe baze socialis
te... !“.

Obiectivele prioritare ale unități
lor economice, ce decurg din cerin
țele majore ale actualului plan cin
cinal privind accentuarea factorilor 
intensivi ai dezvoltării economico- 
sociale. care să asigure trecerea 
României de la o tară in curs de 
dezvoltare la o țară 
mediu de dezvoltare, 
cerințele mecanismului economico- 
financiar perfecționat impun — așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului — schimbarea radicală a 
stilului dc conducere, folosirea de

cu un nivel 
precum și

centrale Ia toate eșaloanele sistemu
lui de conducere. O serie de metode, 
care in urmă cu 15—20 ani erau ne
cunoscute sau nu se utilizau în 
activitatea practică, în prezent au 
început să se folosească în tot mai 
multe unități economice. între aces
tea menționăm : 
proiecte, 
asaltului 
colectiv, 
metode 
Anumite 
cum sint

în ,,Bărăganul dintre
scurta dar tumultuoasa

o-

STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT 
IN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

de conducere. noi sisteme și metode de conducere, 
care să înlocuiască unele metode și 
practici depășite eu altele eficiente. 
Realizarea unei calități noi, superi
oare în toate domeniile de activitate 
necesită înlocuirea binomului „ex- 
periență-intuiție“ cu polinomul „in
forma tie-raționament-metodă știin
țifică—experiență-intuiție". Acest po- 
Iinom are semnificația transformă
rii conducerii în condițiile actuale 
într-o artă a cărei componentă esen
țială o constituie știința de a deveni 
tot mai eficientă.

Cercetări efectuate in numeroase 
întreprinderi și centrale industriale 
din tara noastră de către specialiști 
in domeniul științei conducerii au 
permis desprinderea unor concluzii 
privind gama, intensitatea și moda
litățile de utilizare a metodelor de 
conducere.

în primul rînd trebuie subliniat că 
ultimele două decenii marchează un 
substanțial progres pe planul cu
noașterii șl utilizării metodelor ști
ințifice de conducere. în acest sens 
se remarcă îmbogățirea instrumen
tarului folojit in întreprinderi șl

conducerea prin 
analiza valorii, tehnica 

de idei, tehnica carnetului 
conducerea 

matematice 
metode și 
conducerea

scrierea postului, 
evaluarea cola
boratorilor ș.a. 
s-au generalizat 
in unitățile noas
tre pe măsura 
necesităților eta
pei actuale. a 
dezvoltării eco

nomiei românești. Totodată, în con
dițiile aplicării ferme a mecanismu
lui economico-financiar s-a schimbat 
raportul intre metodele economice și 
cele administrative, prin creșterea 
rolului pirghiilor economice, de na
tură să stimuleze întreprinderile și 
oamenii muncii in obținerea unor 
rezultate superioare. Prin îmbogăți
rea instrumentarului folosit se asi
gură acoperirea la un nivel superior 
cu metode științifice a funcțiilor 
pi-ocesului de conducere, ceea ce a 
contribuit Ia perfectionarea 
rii și. implicit, creșterea 
economice in întreprinderi 
trale.

Spre a demonstra cit de 
sint metodele de conducere, atunci 
cind sint temeinic cunoscute și apli
cate, vom recurge la un exemplu . 
concret. Rezultatele obținute in în
treprinderea „Electromotor" din Ti-

Dr. Tiberiu ZORLENȚAN 
Academia de studii economice 
București

prin bugete, 
și statistice, 

industrumente, 
colectivă, de-

conduce- 
eficienței 
și cen-

eficiente

(Continuare in pag. a V-a)

în
istorie a acestor păminturi 
născute intre ape., oamenii 
au purtat numeroase bătă
lii. Pentru inceput cu ape
le Dunării, înălțind in calea 
lor dig inalt și trainic de 
156 kilometri — peste 9 
milioane metri cubi de pă- 
mirit. Au urmat apoi bă
tălia pentru amenajarea 
unei vaste rețele de canale 
de desecare-evacuare pe 
zeci și. zeci de kilometri și 
a unor uriașe stații de 
pompare, bătălia pentru 
defrișarea sălciilor ne 17 500 
hectare și eliberarea de 
stuf și papură a altor 22 000 
hectare, bătălia pentru ni
velarea. aratul și cultivarea 
fiecărei parcele. în urma 
tuturor acestor bătălii, fos
ta Baltă a Brăilei smulsă 
de sub revărsarea de mile
nii a apelor Dunării s-a 
transformat în „Bărăganul 
dintre ape" — adică 72 000 
hectare pămint roditor. Pe 
aceste întinderi, din iniția
tiva si prin grija partidu
lui. a secretarului său ge
neral, s-a născut cea mai 
puternică întreprindere a- 
gricolă de stat din țară — 
cu opt complexe ce cuprind 
56 ferme vegetale și 9 zoo
tehnice. cu sectoare proprii 
de mecanizare, irigații; chi
mizare. de aprovizionare și 
livrare. O adevărată uzină 
de piine a tării.

...Și totuși, in 
toamnă in Insula 
Brăilei s-a purtat
una dintre cele mai Impre
sionante bătălii — bătălia 
cu timpul pentru stringe
rea. transportul și depozi
tarea grabnică, fără pier
deri a recoltei de toamnă 
(24 636 hectare porumb, 
6 000 hectare soia), pentru 
însămînțarea la timpul op- 

^tim si de cea mai bună

calitate a orzului și griului 
(in total 20 700 hectare), 
punind astfel bazele unor 
producții record in anul 
viitor. Cțnn s-a desfășurat ? 
Iată citeva fapte, citeva 
Secvențe din una dintre a- 
ceste zile.

ORA 6. De pe bacul ce 
acostase la mal coboară 
primii 300 de oameni veniți 
din Brăila să ajute la 
stringerea recoltei. Insula 
îi primește cu ceață și frig. 
Dinspre Dunăre suflă vint

Hada, este gata de plecare. 
Unde ? ..Spre ferma Aure- 
lu". Ne invită. De ce aco
lo ? ..Să vedeți cum se poa
te dilata timpul". „Ieri în
treaga formație de combine 
a fermei a realizat un re
cord : fiecare a recoltat 
cite 8 hectare porumb. As
tăzi vor să atingă 9 hecta
re. Trebuie să fiu alături 
de ei !“

ORA 8, De la punctul de 
livrare a produselor Maica- 
nu se lansează prin radio

O zi lungă, de dimineață 
pînă către miezul nopții, 
în Insula Mare a Brăilei

aceastâ 
Mare a 

poate

rece de toamnă. Termome
trul din cabina de coman
dă a bacului arată 7 grade. 
Pe platforma de beton de pe 
malul insulei zeci de auto
buze cu motoarele duduind 
ti așteaptă să-i ducă spre 
punctele de lucru. ..Pentru 
astăzi așteptăm 7 000 de a- 
jutoare“, ni se spune la cen
trul de primire și dirijare 
a forțelor. E mult, e ouțin 
pentru nevoile bătăliei ? 
..Este o forță I — apreciază 
Ion Marin, directorul I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei. Un 
mare ajutor pe care-l 
primim prin grija comite
tului județean de partid, și 
care se adaugă substantial 
forțelor noastre : circa 280 
combine, aproape 300 de 
tractoare. mijloace de 
transport cu o capacitate de 
2 500 tone, peste 1 200 me
canizatori și specialiști, șo
feri. marinari, magazineri 
și alții.

ORA T. Complexul Bla- minute 
sova. Inginerul-șef. Aurel tatul

un apel urgent. Cele două 
șlepuri sint aproape pline, 
dar navele care trebuie să 
le ia locul n-au sosit incă. 
Ce face NAVROM-ul ? Ma
șinile sosesc una după alta. 
Grămezile de porumb de la 
rampa de încărcare a na
velor cresc văzind cu ochii. 
..Lucrăm zi și noapte. Pre
luăm cam 1 500—1 600 de 
tone în 24 de ore, ne spune 
șeful punctului, Ștefan Cir- 
ian. Toată grija 
este ca cele 
prin care se 
șlepurile să 
normal și să 
vele la timp*.

ORA 9. Ferma Șeicuta. 
Așteptăm la marginea unei 
sole pregătite pentru semă
natul griului. întinderea e 
curată ca-n palmă. Pămin- 
tul umed potrivit să pri
mească sămința. Reușim să 
discutăm

. Vasile

noastră 
zece benzi 
alimentează 
funcționeze 

sosească na-

cu tractoristul 
Iacob. trei—patru 
cit durează alimen- 
semănătorii SUB

29 M. „De dimineață pînă
2 

hectare". Calitatea ? „N-am 
primit nici o observație de 
la tovarășul inginer". Să
mința ? „Flamura 85". De 
ce ? „Anul acesta a dat 
aici la noi pe unele sole 
8 530 kilograme la hectar". 
Cind terminați de însămin- 
tat ? „Plan pe 10. Angaja
ment. pe 9. .Vom termina 
insă pe 8 octombrie".

ORA 10. Inginera Vali 
Puslenger de Ia complexul 
Lupoiu raportează : „30 de 
tone furaje insilozate pină 
la această oră“. De la în
ceputul campaniei formația 
de lucru pe care o conduce 
(12 cuplufi) și care lucrea
ză în fiecare zi de dimi
neață pină noaptea tirz.iu a 
însilozat 6 300 tone. Planul
— 5 500 de tone. Planul de 
însilozarp pentru întreprin
dere este do 50 000 de tone 
furaje. Se va realiza dublu: 
100 000 tone.

ORA 11. Complexul Lun
guieții. La capătul unei 
sole 75 de oameni de la 
șantierul naval lucrează de 
zor la depănușat și încăr
cat porumbul in camioane. 
„Pentru astăzi planul de 
încărcat e de 100 tone. Pînă 
la această oră am realizat 
58 de tone. Pină seara vrem 
să ajungem la 130 de tone
— spune maistrul Dumitru 
Vlăsceanu. conducătorul 
formației. Timpul nu aș
teaptă ! Si vrem să nu dez- 
mintim faima 
șantierului de 
fruntași. Și încă 
majoritatea sîntem 
nisti".

ORA 12. Cantina 
xului Filipoiu. Se

acum am semănat cam

lucrătorilor 
muncitori 

ceva — 
comu-

comple- 
încarcă

Al. P1NTEA
(Continuare In pag. a V-a)^
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CALITATEA - UN ARGUMENT CARE IMPUNE
ÎNTOTDEAUNA PRODUSELE PE PIAȚA EXTERNĂ

în întreaga economie, ultimul trimestru al anului marchează o in
tensificare a eforturilor pentru îndeplinirea în cit mai bune condiții a 
sarcinilor de plan la toți indicatorii cantitativi și calitativi. în cadrul 
acestei mobilizări generale a clasei noastre muncitoare, o atenție deo
sebită trebuie să se acorde — tinîndu-se seama tocmai de cerințele eco
nomiei naționale — onorării exemplare, la termenele stabilite și chiar in

avans a contractelor de export. Așa cum a Subliniat in repetate rînduri 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizarea 
planului la export reprezintă una din condițiile de bază pentru desfă
șurarea normală a întregii activități economico-sociale. Cum se acțio
nează practic pentru îndeplinirea acestei sarcini prioritare ? Iată ce 
relevă in acest sens experiența a două mari unități economice.

Un bun exemplu — Sarcinile fiecărei luni—

planul Iu zi depășit realizate in prima decadă
La grădinița întreprinderii textile „Moldova" din Botoșani Foto : Eugen Dichiseanu

Avînd In vedere faptul că între
prinderea de produse electrotehnice 
Bistrița a luat ființă doar în urmă 
cu 5 ani. se poate spune și în mo
mentul de față că este o unitate 
nouă, cu un colectiv tinăr. Cu toate 
acestea, nu numai tinerețea caracte
rizează acest colectiv de muncă, ci 
și dorința permanentă de autodepă- 
șire. Cel dinții bilanț anual din isto
ria unității consemna, la începutul 
cincinalului trecut, depășirea sarci
nilor de plan la export cu 54 la sută. 
Cantitativ și valoric realizările nu 
au fost spectaculoase. Dar, oricum, 
începutul promitea. Care este situa
ția în momentul de față ? Ne spune 
economista Iuliana Aluaș, din ca
drul comparti
mentului export
import al servi
ciului desfacere :

— După nouă 
luni din acest an, 
planul la export 
a fost depășit cu 
peste 6,2 la sută. 
Acest rezultat do
vedește pe de o 
parte că sintem 
solicitați, dar pe de altă parte și că 
dispunem de forțe suficiente, că 
sintem bine organizați și putem 
face față celor mai înalte exigențe 
ale partenerilor străini. în privința 
obligațiilor aferente trimestrului 
IV, acestea vor fi onorate pină cel 
tîrziu la 15 noiembrie.

Ținînd seama de faptul că, din 
1982 și pină în prezent, volumul va
loric al exportului direct a crescut 
de peste două ori, rezultă cit se 
poate de limpede că întreprinderea 
și-a cîștigat un bun renume pe piața, 
externă. Cum a reușit acest lucru 7

— Numai in perioada care a trecut 
din acest an, ne-a spus inginerul- 
șef al unității, tovarășul loan Chi- 
eiudean, am participat la 18 tîrguri 
internaționale. Mai fac precizarea că 
la toate licitațiile la care am fost 
nemijlocit prezenți am avut cîștig 
de cauză. Cel mai recent ne-au vi
zitat parteneri din Brazilia, iar im
presiile lor au fost excelente. Con
ductorii noștri electrici pentru me
die și înaltă tensiune, ca și, cablurile 
izolate în PVC și cauciuc, fac față 
cu succes tuturor normelor prevă
zute în standardele existente pe 
piața mondială si sînt de o calitate 
ireproșabilă. Atingerea unor astfel 
de performante a impus un per
manent efort creator, atit din partea 
specialiștilor din sectoarele de con
cepție și proiectare, cit și a celor din 
secțiile de producție.
, în secția de cabluri neîzolate, 
bunăoară, s-a adoptat un sistem de

La întreprinderea 
de produse 

electrotehnice 
Bistrița

Urmărirea sistematică și controlul riguros 
tuturor indicatorilor de plan

al realizării

(Urmare din pag. I)
vității comisiilor pe domenii, for
mate din 33 de specialiști, precum 
și din alți oameni ai muncii. din 
compartimentele funcționale și din 
secții și ateliere, care au dovedit 
inițiativă, spirit gospodăresc și ex
periență in rezolvarea problemelor 
producției. La nivelul întreprinderii 
există și un colectiv coordonator al 
activității acestor comisii. Bunăoară, 
cele 101 măsuri conturate pe 
ansamblul unității au o eficiență 
antecalculată de 7 674 mii lei, din 
care 3 494 mii lei economii la chel
tuielile materiale. Din cele 91 de 
măsuri scadente, la data discuției 
noastre erau realizate 89 de măsuri, 
cu efect mal mare decît cel scontat. 
Capacitatea de intervenție a comi
siei din domeniul reducerii con
sumurilor materiale s-a dovedit și 
cu acest prilej : cind a devenit lim
pede că. din motive obiective, două 
măsuri prevăzute nu aveau condiții 
pentru a fi realizate, s-a adoptat o 
altă măsură in loc. de natură să 
suplinească efectele economice ne
obținute din această cauză. Pentru 
a ne îndeplini integral sarcinile in 
acest domeniu avem însă nevoie și 
de sprijinul centralei. care ne-a 
obligat să acceptăm indicatori econo- 
mico-financiari necorelați cu alți 
indicatori de plan.

Un pas înainte pe care intențio

lucru special pentru realizarea pro
ducției de export, care în principal 
se referă la recepția atentă a mate
riilor prime și materialelor ce intră 
pe fluxurile de fabricație, analiza 
operativă a activității schimburilor 
la preluarea lucrului cu toate for
mațiile specializate, supravegherea 
continuă a mersului muncii pe în
treaga durată a celor 480 de minute. 
Totodată, s-au organizat cursuri de 
perfecționare a calificării persona
lului muncitor, de specializare pe 
operații, faze și chiar pe .fiecare 
agregat.

— Nu am dori să se înțeleagă, 
ne-a precizat tovarășul. inginer Va- 
leriu Bodeanu, directorul unității, 

că am făcut tot 
ce este posibil 
pentru promova
rea și mai largă 
a exportului. Este 
cert insă că am 
întronat o disci
plină strictă la 
toate locurile de 
muncă, reușind 
să respectăm toa
te termenele de 

livrare stabilite, astfel că an de an 
au sporit și comenzile pe care le-am 
primit, Am dotat foarte bine labora
toarele de încercări, am executat 
standuri de probă, am cooperat și, 
evident, cooperăm in continuare cu 
institutele de cercetări, cu catedrele 
de specialitate ale institutelor poli
tehnice din tară. Nu am acționat la 
întimplare. Am întocmit cataloage 
pentru fiecare sortiment ce-1 reali
zăm. comparativ cu tot ce se produce 
mai bun în lume, ceea ce face ca ho- 
tărîrile luate în cadrul comitetului de 
partid, al consiliului oamenilor mun
cii pentru sporirea exportului să 
aibă o bază reală.

în felul acesta se acționează în 
prezent pentru promovarea la export 
a altor familii de produse : tablouri 
de comandă, baterii auto și de trac
țiune. materiale electroizolante. O 
mai perseverentă prospectare a pie
ței, o amplificare substanțială a 
propagandei tehnice in scopul cu
noașterii în detaliu a performanțe
lor atinse de aceste produse, ca și 
continua ridicare a fiabilității lor 
vor conduce neîndoielnic la atin
gerea țelului propus. Experiența 
acumulată pină acum, bazată pe 
realizări concrete, constituie in
diciul de necontestat că marca de 
fabrică a specialiștilor bistrițeni 
se va impune în continuare pe piața 
externă.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii"

năm să-l facem este introducerea 
metodei normative de urmărire a 
realizării costurilor de producție. 
Impedimentul principal : neajunsu
rile in aprovizionarea tehnico-mate- 
rială care ne obligă la acceptarea 
unor derogări tehnice și tehnologice 
ce influențează cheltuielile de pro
ducție in sensuri și cuantumuri im
previzibile".

Ce indică
-tabloul de bord“ 

al conducerii 
întreprinderii ?

Pe scurt, citeva opinii cu sens 
convergent :

„După aprobarea sa In adunarea 
generală a oamenilor muncii, cu îm
bunătățirile aduse cu acest prilej, 
bugetul de venituri și cheltuieli 
devine un instrument prețios de con
ducere și urmărire curentă a evolu
ției situației economico-financiare a 
întreprinderii pe tot parcursul pe
rioadei de plan". (Vladimir Oros, 
directorul Combinatului de prelu
crare a lemnului Oradea).

„Cunoașterea modului de realiza

Despre amploarea activității de 
export la Combinatul de produse 
sodice din Ocna Mureș sint grăi
toare următoarele cifre : 60 la sută 
din producția de sodă calcinată, sodă 
caustică și bicarbonat de sodiu ali
mentar se livrează unor parteneri 
de peste hotare, în 25 de țări de pe 
diferite meridiane. Este firesc deci 
ca preocuparea pentru realizarea 
exemplară a exportului să se înscrie 
în fruntea acțiunilor de producție 
ale colectivului. Iar rezultatele ob
ținute răsplătesc aceste eforturi.

„Planul de export pe 9 luni a fost 
realizat încă de la... 9 septembrie, 
ne spune inginer Ilie Morovan, 
directorul combinatului. Deci cu 21 
de zile mai de
vreme. Livrările 
suplimentare la 
export se ridică, 
pe trei trimestre. 
Ia 21,5) milioane 
lei. Am expediat 
partenerilor ex
terni. peste con
tractele încheiate, 
5 600 tone sodă calcinată. 1 300 tone 
sodă caustică. 4 000 tone bicarbonat 
de sodiu alimentar; Ca urmare a mă
surilor luate pentru organizarea te
meinică a producției, buna funcțio
nare a instalațiilor și creșterea ran
damentelor am reușit să realizăm 
planul la export al fiecărei luni in 
prima decadă".

Rezultatele obținute se explică în 
primul rind prin pregătirea amă
nunțită a producției, ținindu-se sea
ma de solicitările partenerilor de 
peste hotare. Bunăoară, soda causti
că se livrează în trei tipuri de am
balaje, după preferințele parteneri
lor. Pentru a respecta aceste cerin
țe și a se încadra în termenele de 
livrare stabilite, combinatul și-a 
creat un parc de o sută cisterne pen
tru expedierea în vrac a sodei 
caustice și a realizat, in colaborare 
cu cooperația meșteșugărească, 11 000 
conteinere, numai sacii fiind primiți 
din altă parte. Mai mult, în vederea 
evitării aglomerației s-au amena
jat trei linii de ambalare, pe care 
soda caustică se poate încărca în 
cisterne, conteinere sau saci, in 
funcție de solicitările primite.

Promptitudinea livrărilor și re
ceptivitatea față de cerințele unor 
parteneri au adus combinatului noi 
piețe de desfacere la export. Un 
partener a solicitat o anumită gra- 
nulație pentru soda calcinată grea. 
A fost acceptată această condiție și, 
în prezent, combinatul are incă un 
partener stabil. Extinderea relații
lor comerciale pe piața externa se 
datorează măsurilor luate pentru 
realizarea unor produse de calitate 
superioară, competitive și onorării 
prompte a tuturor comenzilor. 
Directorul combinatului ne-a pre
cizat că în acest an. cu excepția 
opririi generale planificate pentru

La Combinatul 
de produse sodice 

Ocna Mureș

Contractele cu partenerii externi 
— onorate în avans

întreprinderea de 
mașini electrice Bucu
rești, datorită calității 
produselor pe care le 
realizează și prompti
tudinii cu care iși 
onorează fiecare con
tract. este cunoscută 
pe piața mondială ca 
un apreciat exporta
tor de mașini electri
ce? Colectivul de aici, 
organizîndu-și temei
nic munca in cadru] 
secțiilor, atelierelor și 
formațiilor specializate 
in producția de ex
port, a reușit, in pe
rioada care a trecut 

de la începutul acestui 
an, să realizeze și să 
depășească planul la 
export, livrind supli
mentar unor parteneri 
străini 400 de motoare 
electrice. Acționind cu 
hotărire pentru reali
zarea la termen și 
chiar în avans a fie
cărei comenzi, oamenii 
muncii din întreprin
dere s-au angajat ca 
in această lună să li
vreze suplimentar la 
export peste 600 de 
mașini electrice, Ple
dează pentru realis
mul acestui angaja

re a prevederilor bugetului de ve
nituri și cheltuieli trebuie să aibă 
un caracter operativ, organele exe
cutive ale unității economice avind 
obligația" de a examina continuu 
modul în care sînt realizați indica
torii economico-financiari. iar atunci 
cind este nevoie să se intervină 
prompt pentru recuperarea rămine- 
rilor în urmă"; (Mihai Manea, con- 
tabil-șef la întreprinderea de mase 
plastice „Viitorul" din Oradea).

„Pentru a fi cu adevărat eficientă, 
urmărirea activității financiare a în
treprinderii trebuie să se facă la 
intervale de timp cit mai mici. Ast
fel, la noi s-a instituit regula ca 
primul punct Ia ordinea de zi in 
ședințele lunare ale consiliului oa
menilor muncii să-l reprezinte ana
liza execuției bugetului de venituri 
și cheltuieli la nivel de combinat și 
Ia nivel de secție și ateliere, dezba
terea fenomenelor necorespunzătoa
re care s-au manifestat, stabilirea de 
măsuri concrete pentru remedierea 
neajunsurilor. Această analiză se ba
zează in special pe abaterile negati
ve, coborindu-se detaliat pină la con
sumurile specifice de materii prime 
și materiale, energie, combustibil sau 
la neutilizarea la nivelul planificat 
a materialelor refolosibile. Dacă în- 
consiliul oamenilor muncii analizele 
lunare și trimestriale sînt suficien
te (cu excepția situațiilor deosebite 
care trebuie examinate operativ), 

revizie în luna iunie, instalațiile au 
funcționat non-stop, partenerii ex
terni preferind produsele sodice fa
bricate la Ocna Mureș pentru cali
tățile lor deosebite.

„Intr-adevăr, îndeplinirea și de
pășirea planului la export depind 
de calitatea producției, care la rin- 
dul ei este condiționată de funcțio
narea ritmică a instalațiilor, ne
spune ing. Nicolae Nemeș, șeful
secției de sodă caustică. Respectarea 
cu strictețe a parametrilor tehnolo
gici pe întregul flux garantează ob
ținerea unor randamente înalte și 
menținerea conținutului de sulf în 
limitele tehnologice admise. Fiecare 
operație este importantă și de aceea 

am întărit con
trolul de calitate 
pe flux, la eva
porare si filtrare 
(pentru reducerea 
conținutului de 
impurități în le- 
șia de sodă). ]a 
concentrare (in 
vederea respectă

rii procesului de albire), la livrare 
(pentru asigurarea etanșeității am
balajelor). A fost întărită asistența 
tehnică și s-au creat echipe de in
tervenții specializate".

Funcționarea instalațiilor la pa
rametri superiori celor prevăzuți a 
însemnat, pe 9 luni, un spor la pro
ductivitatea muncii, față de nive
lul planificat, de 17 628 lei pe lucră
tor. Pe această bază a fost obținu
tă o producție-marfă suplimentară 
in valoare de 55 milioane Iei. Ca 
urmare, livrările suplimentare la 
export au fost, realizate numai pe 
baza creșterii productivității mun
cii.

„Realizarea unei productivități 
înalte și a unei producții de calitate 
superioară depinde de măsurile lua
te incă din primele faze ale fluxului 
tehnologic, care este ireversibil, ne 
spune ing. Constantin Popescu, șeful 
secției de sodă calcinată. Calitatea 
producției se asigură prin însuși 
felul cum se face recepția materii
lor prime, a calcarului și varului 
îndeosebi. Normativele sînt în 
această privință deosebit de pre
cise și trebuie respectate întocmai. 
Pentru soda calcinată, de pildă, in
dicii de calitate prevăd : minimum 
99 la sută conținut de carbonat, ma
ximum 0,6 la sută conținut de clo
ruri și maximum 30 grame oxizi de 
fier pe tona de produs. De aceea, 
disciplina tehnologică reprezintă o 
normă severă de muncă".

Iată cum arată un buletin de ana
liză a calității la soda calcinată : 
conținut de carbonat — 99 la sută ; 
conținut de cloruri — 0.45 la sută^; 
conținut in oxizi de fier la o tonă — 
30 grame. Calificativ : bun pentru 
export.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii" 

ment faptul că ieri de 
pe rampa de expedi
ție a unității au fost 
livrate in avans la 
export 85 de motoare 
electrice și 20 de gru
puri electrogene. '(Jeea 
ce înseamnă că planul 
la export pe prima 
decadă a lunii octom
brie a fost realizat cu 
două zile mai devre
me. In fotografie : se 
fac ultimele finisări 
la un nou lot de mo
toare electrice destinat 
exportului. (Gh. Io
ni ță).

Foto : S. Cristian 

biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii are datoria să vegheze 
decadal, săptăminal și chiar zilnic la 
evoluția unor indicatori economico- 
financiari. precum și a unor date 
de evidență care „dau pulsul" situa
ției financiare : contul de decontare, 
volumul stocurilor, facturile nein- 
casate etc." (Ion Bica, contabil-șef 
la Combinatul de articole tehnice de 
cauciuc din Pitești).

„Nu e normal ca un director sau 
contabil-șef să aștepte bilanțul con
tabil pentru a cunoaște costurile, 
beneficiile, rentabilitatea. Fiecare 
factor de conducere trebuie să-și 
organizeze astfel activitatea incit să 
știe in orice moment cum stă cu 
acești indicatori și să-i compare cu 
cei din bugetul de venituri și chel
tuieli — aflat permanent pe masa 
sa de lucru ca un adevărat tablou 
de bord". (Florica Pantea, contabil- 
șef la întreprinderea „înfrățirea" 
din Oradea).

In cursul dezbaterii s-au prezen
tat propuneri, experiențe și „formu
le organizatorice" adoptate în acest 
scop, s-a relevat însemnătatea utili
zării adecvate a tehnicii de calcul.

Intr-un articol următor ne vom 
opri asupra unor probleme din acti
vitatea practică legate de răspunde
rea participanților la producția ma
terială pentru gospodărirea judicioa
să, cu eficiență înaltă a resurselor 
materiale și financiare.

j QAM OK mulțj_ copii i 
} semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii j

Se „înarmează" cu o tru
să și citeva ustensile me
dicale. mai consultă o dată 
carnețelul în care sînt în
scriși copiii ce urmează să 
fie vizitați astăzi, și-mi 
spune : „Să trecem mai în- 
tîi pe la cel mai mic. pe 
la Ana-Maria".

înainte de. a pleca pe te
ren. doctorița Rodica Mun- 
teanu, pe care am însoți t-o 
în obișnuitul „rond" de vi
zite la domiciliu, ne per
mite să ardncăm o privi
re pe carnețelul cu însem
nări, un adevărat ..anuar 
statistic" al cartierului, cu 
semnificative date demo
grafice : media mortalită
ții infantile din ultimii ani 
a scăzut aici sub zece la 
mie ; indicatorii natalității 
sint printre primii pe mu
nicipiu (un municipiu, cum 
se știe, el însuși fruntaș). 
„Este meritul întregului 
colectiv de la dispensarul 
nostru — ne asigură inter
locutoarea — și. desigur, a- 
cești indicatori sint o ex
presie sintetică a schimbă
rilor ce au intervenit in 
viata fiecărei familii". Dar, 
din vorbă in vorbă, am și 
ajuns la ușa primei pa
ciente.

...Apartamentul 5. din 
blocul 121. Familia Sabin. 
Pe masă un tort. „Este 
ziua de naștere a fiicei mai 
mari — Daniela" — ne ex
plică gazda. Trecem in ca
mera unde gingurește Ana- 
Maria, micuța suceveancă. 
care iși măsoară încă vîrsta 
în zile. Urmează un scurt 
dialog profesional, bine în
sușit si de mamă : cit a 
luat Ana-Maria (in greu
tate). ce mod de hrăniră 
preferă (mixt-complemen- 
tar sau mixt-alternativ) ? 
E timpul primei' scoateri 
la aer... Urmează prima vi- 
taminizare...

în timpul acesta reporte
rul descoperă una din sur
sele instruirii de speciali
tate a mamei. Pe măsuța 
special destinată celui mic. 
alături de termometru, de 
un mic cîntar. se află și 
o coală xerografiată. care 
începe prin prezentarea

Scrisorile-„cărți de învățătură" 
către edilii localității

în diverse împrejurări, cetățeanul 
se adresează, in scris ori prin viu 
grai, diferitelor instituții sau orga
nisme obștești, solicitindu-le acorda
rea unui drept ce i se cuvine in spi
ritul și litera legii ori propunind o 
soluție sau o acțiune in interesul 
obștii, la infâptuirea căreia adeseori 
se și angajează să participe, ca be
neficiar și ca om de inițiativă. Din 
punctul de vedere al stilului de 
muncă al primăriilor, scrisorile re
prezintă o im'portantă verigă de le
gătură permanentă cu masele de ce
tățeni. o expresie a democratismu
lui relațiilor dintre reprezentanții 
puterii locale și oamenii muncii.

Primarul comunei maramureșene 
Seini, tovarășul Gheorghe Danci, 
ne-a propus insă un alt unghi de 
vedere asupra acestor scrisori — toc
mai pentru că ele constituie și ua 
important izvor ele documentare 
monografică, un fel de cronică a 
dezvoltării așezărilor din punct de 
vedere social și cultural, de-a lun
gul anilor. „în aceste consemnări 
ale cetățenilor se reflectă cu fideli
tate puterea economică a comunei, 
gradul ei de civilizație si cultură, 
inclusiv preocupările oamenilor, do
leanțele lor. problemele cu care se 
confruntă, adică aspecte directe ale 
nivelului lor de viață" — argumenta 
interlocutorul nostru.

Ce solicită. în mod mai frecvent, 
autorii scrisorilor și cum li se solu
ționează cererile ?

Stăm de vorbă cu Gheorghe Dan- 
ciu. strada 23 August nr. 44 : „Sint 
lăcătuș mecanic și lucram la între
prinderea de mașini-unelte. acceso
rii și scule din Baia Mare, unde 
făceam naveta. Am cerut un loc da 
muncă în Seini, dorind să-mi ame
najez o gospodărie, împreună cu 
părinții. Cererea mea a fost satisfă
cută și acum lucrez la secția de 
abrazive din localitate, apartinind de 
întreprinderea județeană de produc
ție și prestări servicii. Să știți că nu 
numai mie mi s-a aprobat transfe
rul. ci si multor altor consăteni 
de-ai mei. printre care Gheorghe 
Fericean, Andrei Czompa. Dumitru 
Roatiș, Vasile Golonzac. Ștefan 
Sabo și alții. Sint foarte mulțumit 
că, lucrînd in comuna mea. imi ră- 
mine timp suficient- si pentru acti
vitatea din-gospodărie".

— Avem tot interesul să stabili
zăm in localitate forța de muncă, 
subliniază primarul, forță de muncă 
pe care tot noi o pregătim prin 
liceul agroindustrial și în atelierele 
intrepfinderilor, ale cooperației meș
teșugărești. ale celei de producție 
sau agricole. în ultimii cinci ani

numelui medicului si asis
tentelor din circumscripție 
și continuă cu recoman
dări privind unele „opera
țiuni" (toaletă, baie, ali
mentație etc.), materiale 
necesare. programul de 
lucru la circumscripție, te
lefoanele de acolo și de la 
domiciliul medicului, cu 
recomandarea expresă — 
cu somația am putea zice 
— ca la cel mai mic semn

meni. Elena și Costel. mai 
voinici decit alți copii de 
virsta lor, deși au venit 
mai greu pe lume, in con
diții ce ar fi putut pericli
ta viața mamei dacă nu ar 
fi avut o asistentă califica
tă. cum a fost apoi și cea 
acordată gemenilor.

...Următoarea adresă : fa
milia mecanicului de loco
motivă Iulian State. Un a- 
partament mare, spațios.

Cu medicul 
pediatru 
pe teren 

însemnări din Suceava

de suferință a copilului, la 
orice oră din zi și din 
noapte, să se facă apel ur
gent. Deși există și stație 
de salvare și servicii d.e. 
permanență..

— Pentru medic aceste 
apeluri nli sînt o sursă su
plimentară de deranj ? — 

• întrebăm. (Să mai notăm 
că asemenea liste se află 
în țoăte casele cu copii sub 
un an din circumscripție).

— Este un „deranj", pre
cizează doctorița, dar imi 
dă mie liniștea necesară, 
știind astfel că orice sur
priză neplăcută poate fi 
evitată.

...Sunăm la o altă adre
să. Familia Toderaș. „Ei 
au trecut de trei luni și 
ar trebui să-i văd mai rar, 
o dată pe lună, mai ales "că 
sînt și sănătoși tun. Dar 
trec mai des. că sint tare 
drăguți". Doctorița ne vor- 
'bește apoi de cei doi ge-

cu toate utilitățile necesa
re unei gospodării, unei fa
milii cu multi copii. „De 
acum o să fim mai puțini 
acasă, ne spune soția sa. 
Genoveva. mama celor pa
tru fete (mezina de numai 
opt luni) și patru băieți — 
toti cuminți, frumoși și să
nătoși, cum îi laudă doc
torița. Iulia a intrat la fa
cultate. este deja in anul 
doi. Grigore o să se că
sătorească în curind. dar 
casa tot plină de zburdăl
niciile celor mici ne este". 
Si. adăugăm noi. tonică și 
curată, căci in anii noștri 
o familie puternică trăieș
te demn și frumos. în cul
tul muncii și cinstei, al 
unei tradiții cu înalte vir
tuți omenești și patriotice.

— La noi, ne spune pe 
drumul dintre țiouă adrese 
doctorița, toată lumea iu
bește copiii, toti vor să aibă 
cit mai mulți. Este bine

s-au creat în comună. în diferite 
sectoare de activitate, peste 400 
locuri de muncă, ceea ce este su
gestiv pentru dezvoltarea generală a 
localității. Iată de ce implicăm și 
conducerile acestor unități in solu
ționarea scrisorilor și cererilor oa
menilor muncii din comună. Așa se 
face că o bună parte din foștii na
vetiști nu mai sint nevoiți să lu
creze la Baia Mare ori la Satu Mare, 
cum făceau pină acum.

— Mulți cetățeni solicită fie locuri 
de casă, fie locuință in apartament. 
Acest lucru este tot în legătură cu 
stabilizarea forței de muncă ?

— Da, iar aceasta reflectă faptul 
că au condiții să-și construiască, 
din venituri proprii, case bune, cu 
etaj. în ultimii cinci ani s-au con-

într-o comună 
maramureșeană

struit în comună 35 case noi. spa
țioase. De asemenea, in aceeași pe
rioadă. au fost construite 36 de 
apartamente, care au fost repartiza
te unor oameni ai muncii din uni
tățile economice și din instituțiile 
comunale.

Desigur, din dialogul permanent 
pe care cetățeanul îl poartă în di
verse ocazii cu primăria rezultă, de 
fiecare dată, un beneficiu pentru 
ambele părți. Tovarășa Ileana Ilc, 
secretar adjunct cu propaganda al 
comitetului comunal de partid, im
plicată in mod direct in soluționarea 
scrisorilor oamenilor muncii, ne-a 
sugerat să ne referim la rolul pe 
care il ocupă inițiativele de jos in- 
tr-o localitate rurală cum este Seini, 
în care valoarea producției indus
triale și agricole anuale depășește 
în prezent 750 milioane lei. iar a 
serviciilor către populație 3 200 lei 
pe locuitor.

Din discuțiile purtate cu gazdele 
a reieșit că, datorită, unor astfel de 
inițiative și sugestii, venite din 
partea unor locuitori ai .comunei, 
s-au creat aici activități productive 
noi. prin valorificarea unor resurse 
de materii prime locale, precum și 
servicii către populație. De exemplu, 
maistrul Gheorghe Roatiș și tehni
cianul Francisc Maerai au propus 
valorificarea mai eficientă a resur
sei de granit prin producerea pietrei 
poliedrice pentru pavaj. Pe aceeași 

pentru părinți să aibă măi 
multi copii, dar gindiți-vă 
cit de minunat este pentru 
un copil să aibă mai multi 
frați. Din păcate, continuă 
doctorița, mai sint unii care 
gindesc altfel : mai intii sâ 
ne cumpărăm o casă, pe 
urmă mașina... Eu la mul
te din fetele din circum
scripție le spun : dacă 
vreți copii frumoși si să
nătoși — și cine nu-i 
vrea ! — făceți-i la tinere
țe. și-o să vedeți că și 
problemele familiei se a- 
șază și se rostuiesc cu 
timpul mai bine. Multe în
țeleg. adică mai toate, căci 
aceasta era și mentalitatea 
atit de sănătoasă a părin
ților noștri : de a avea co
pii, cit mai mulți, să le 
umple casa și viata, să Je-o 
împlinească.

— Și care este reacția 
„adversă"?

— Cu unele ne mai ți 
certăm la Început, fie că-s 
prea tinere și nu au ex
periență. fie că. dimpotri
vă. cred că nu mai au de 
învățat. Dar după aceea 
devenim prietene, căci car a 
este omul să nu fie prie
ten eu cel ce vreri binele 
familiei ? Noi, medicii, a- 
vem și responsabilități so
ciale. etice, nu doar me
dicale. devenim si con
fesori și modele de viață.

• Cam _așș decurge viata 
pediatrului între o vizită la 
domiciliu și o consultație 
la cabinet.,

— Astăzi aveți' program 
și la circumscripție ?

— Desigur. De fapt, noi 
facem teren zi de zi. pen
tru că problemele de acest 
fel nu așteaptă o zi anu
me să fie rezolvate. Acțiu
nile educative, preventive, 
ca și cele curative sint 
permanente, însoțesc în
tregul program al medicu
lui pediatru. Nu doar al 
meu. ci al tuturor colegi
lor. Cu toții ne străduim 
să ne îndeplinim îndatori
rile pe care le avem fată 
de copii — ca părinți și, 
totodată. ' ca medici de 
copii.

Ion MARIN

cale a apărut o altă activitate inexis
tentă înainte, anume aceea de con
fecționare a bilelor silex din creme
ne. destinate măcinării unor mine
reuri, precum și producerii hirtiei 
gumate pentru fabricile de mobiiă. 
De asemenea, din cioburile de sticlă 
se fabrică microbilele reflectorizan
te pe care le vedem în vopseaua 
albă sau galbenă cu care se reali
zează marcajele rutiefe.

Ar fi lungă lista unor asemenea 
inițiative provenite de la locuitori ai 
comunei, lucrători in diverse dome
nii și care contribuie la ridicarea 
comunei din punct de vedere eco
nomic și social-cultural. Inginerul 
Gheorghe Tudoran a făcut demon
strația că. in urma terasării și a 
defrișării de mărăcini a incă 10 
hectare de teren neproductiv in 
pantă, pot fi obținute, prin efortul 
pomicultorilor. noi terenuri pentru 
livezi ; trecindu-se la transpunerea 
în fapt a acestei idei, acum se cul
tivă aici soiuri de mare valoare 
economică.

. în vederea înfăptuirii cerințelor 
noii revoluții agrare, s-a realizat 
aici, cu participarea locuitorilor. îm
bunătățirea întreținerii și fertilizării 
pășunilor, prin contribuțiile cetățe
nilor cu îngrășăminte din gospodăria 
proprie, acțiune in fruntea căreia 
s-au situat gospodarii din Săbișa. De 
altfel, in ultimii cinci ani, efectivele 
de bovine din comună au sporit cu 
peste 1 000. iar numărul vacilor cu 
lapte cu peste 400. ceea ce a creat 
posibilități de creștere a contribu
ției comunei cu produse animaliera 
la fondul de stat.

în Seini se produce azi. tot la su
gestia unor oameni ai locului și prin 
valorificarea condițiilor locale și a 
experienței înaintate, material po
micol săditor nu numai pentru Ma
ramureș. ci și pentru alte județe ale 
țării, material solicitat chiar și la 
export : meri. peri, pruni, vișini, 
afin de cultură de mare productivi
tate, material dendrologic și flori de 
seră.

Scrisorile, audientele, ca și dezba
terile din adunările populare au de
venit astfel pentru consiliul popular 
comunal un puternic și rodnic mij
loc de cunoaștere a oamenilor, de 
receptare a propunerilor și stimu
lare a inițiativei lor pentru înflori
rea neîntreruptă a așezării, de exer
citare în dublu sens a dreptului de
mocratic de a cere și a oferi cetă
țeanului condiții de participare tot 
mai activă la soluționarea proble
melor obștii.

Gheorghe SUSA
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Pentru încheierea grabnica a lucrărilor de baia, pretutindeni în agricultură

Ritmuri înalte

GIURGIU

bazele unice!

MEHEDINȚI

Repede, dar si cu

la sută din supra- 
De fapt, in foarte

CONSTANȚA

la cules și semănat!

Zile de maximă concentrare de 
forțe în acest final de campanie 
agricolă ce se desfășoară pe ogoare
le județului Giurgiu. Practic, po
rumbul. spre exemplu, se stringe 
acum de pe ultimele suprafețe. în 
cooperativele agricole din Malu, 
Putineiu, Tomulești, Greaca, precum 
și la I.A.S. Mihăilești, care au ter
minat primele pe județ recoltatul, 
producția de porumb realizată este 
bună, situindu-se intre 15 000—20 000 
kg știuleți la hectar. De altfel, po
trivit ultimelor estimări, in majo
ritatea unităților recolta de porumb 
obținută depășește cu mult evaluă
rile inițiale.

în prezent, pentru a nu se pierde 
nimic din acest rod, pe baza mă
surilor energice stabilite de comi
tetul județean de partid s-a trecut 
la urgentarea transportului din cîmp 
a porumbului pentru depozitarea și 
conservarea in cele mai bune con
diții a întregii recolte. Această 
măsură a fost impusă și de faptul 
că în ultimele zile, datorită unor 
deficiențe în utilizarea parcului 
auto, in unele unități a apărut un 
decalaj între cantitățile de porumb 
recoltate și cele transportate. Astfel, 
în consiliile agroindustriale Bucșani, 
Gorneni și la I.A.S. Prundu co
eficientul de utilizare a mijloacelor' 
de transport scăzuse la 2,4 curse pe 
zi. Iată de ce un prim grup de 
măsuri luate la nivelul județului, 
cit și în fiecare unitate a vizat întă
rirea ordinii și disciplinei in folosi
rea mijloacelor auto și respectarea 
riguroasă a graficelor de lucru sta
bilite. în acest scop, acolo unde Sint 
cantități mai mari de porumb in 
cimp s-au constituit coloane de 
transport speciale care dispun fie
care de capacități cuprinse între 
300—500 tone și de utilajele necesa
re de încărcat. Asemenea coloane au 
fost organizate mai ales in cadrul 
consiliilor agroindustriale Gorneni, 
Putineiu. Bucșani, cit și la I.A.S.- 
urile Prundu și Clejani, unde sint 
cantități mai mari de porumb în 
cimp. Procedindu-se astfel, numai 
in cursul zilei de ieri, spre exemplu, 
la cooperativele agricole din consi
liul agroindustrial Putineiu s-au 
transportat 1 841 tone porumb, față 
de numai 559 tone in ziua preceden
tă. iar pe ansamblul consiliului 
agroindustrial Gorneni s-au transpor
tat cu 1 000 tone porumb mai mult 
față de ce se realizase înainte. Pen
tru a impulsiona ritmul transportu
lui, în sprijinul unităților agricole au 
venit in ajutor și 150 de oameni ai 
muncii, mecanici și conducători auto, 
de la I.E.L.I.F. și din alte unități 
economice ale județului, oameni care

întrunesc condițiile profesionale de 
a conduce un camion sau. un tractor. 
Acest lucru a permis să se treacă 
la organizarea de schimburi prelun
gite la transportul porumbului. Ca 
urmare, in cursul zilei de ieri, la 
nivelul județului Giurgiu, coeficien
tul de folosire a parcului auto a 
ajuns in medie Ia patru curse, iar 
în unele unități chiar la cinci curse. 
Acest lucru a permis ca, pe ansam
blul județului, intr-o singură zi. să 
fie transportate ,și depozitate peste 
16 000 tone porumb, adică cu aproa
pe 3 000 tone mai mult față de ziua 
precedentă.

La creșterea coeficientului de fo
losire a parcului auto și a celorlalte 
mijloace din dotarea unităților au 
contribuit și măsurile privind 
scurtarea distanțelor dintre solele 
unde se află recolta și locurile de 
depozitare a acesteia prin amenaja
rea a încă 70 baze volante de pre
luare a producției. Aceste baze de 
depozitare provizorie au fost orga
nizate in cimp in apropierea lacu
rilor unde se află recolta, în spații 
special amenajate. Aici. intreaga 
producție este luată în evidență și 
trecută sub controlul organelor ju
dețene de contractare și achiziții.

Ne aflăm la centrul unic de pre
luare a producției din Dărăști- 
Vlașca, situat in imediata vecinătate 
a solelor care au fost ocupate cu 
porumb. Da. spunem că au fost 
ocupate, pentru că de fapt aici re
coltarea s-a încheiat de citeva zile, 
iar acum se transportă din cimp 
ultimele cantități de știuleți. lai 
fața locului ne convingem că întrea
ga activitate se desfășura potrivit 
programului dinainte stabilit. La 
încărcat erau echipe special consti
tuite de cooperatori, iar timpul de 
staționare a fiecărui camion la 
descărcat nu depășea 15—20 de 
minute. Aceeași ordine și disciplină 
la transportul recoltei de porumb 
constatăm și la cooperativa agricolă 
din Singureni. Și aici, așa după cum 
am fost asigurați, transportul în
tregii recolte de porumb se vă în
cheia in maximum 24 de ore. Și 
încă un amănunt semnificativ : 
începind de aseară, la indicația co
mitetului județean de partid, pentru 
a se grăbi ritmul recoltării, dar și ăl 
transportului porumbului, la I.A.S. 
Prundu au fost luate măsuri pen
tru dotarea combinelor cu baterii și 
faruri de mare putere, ceea ce 
permite ca lucrările să se desfășoare 
din plin

în unitățile agricole din județul 
Dolj recoltarea porumbului a intrat 
în stadiul final, producția fiind 
strînsă de pe 87 la sujă din supra
fața cultivată, 
multe unități agricole recoltarea po-. 
rumbului s-a încheiat. Printre pri
mele se află și C.A.P. Băilești. uni
tate care cultivă o suprafață mare 
cu porumb — 2 600 hectare. Tocmai 
de aceea prezintă interes modul in 
care a fost organizată recoltarea in 
această unitate, care are un însem
nat deficit în forță de muncă. Lă
muriri . am primit de la primarul 
localității, tovarășul Constantin Du
mitru. „în Băilești. localitate cu o 
veche tradiție în cultura porumbu
lui — ne spunea acesta — nu exis
tă om al muncii. începind cu per
sonalul consiliului popular și termi- 
nînd cu medicii, care să nu aibă 
luată în acord global o anumită su
prafață cu porumb. Sprijinul efectiv 
pe care il dăm agriculturii, unde 
aveam probleme cu asigurarea for- 

de muncă, nu este în detrimen- 
activității economice. Dovada : 

ansamblul orașului 
la începutul anului

s-a obținut 
o producție
30 milioa-

tei 
tul 
pe 
de 
suplimentară de peste
ne lei“.

Un raid Întreprins și 
unități din consiliul agroindustrial 
Băilești ne-a relevat faptul că re
coltarea și transportul porumbului se 
desfășoară cu forțe sporite. Intrucit 
producțiile sint mari și in cîmp se 
mai află peste 15 000 de tone de po
rumb știulete, biroul de coordonare 
al consiliului agroindustrial a organi
zat acțiuni de masă pentru grăbirea 
ritmului la transport. „Pe lingă mij
loacele proprii, aflăm de la preșe
dintele consiliului agroindustrial, 
Mihail Petrescu. am primit de la 
unitățile economice un număr su
plimentar de mijloace de transport 
ce însumează peste 125 tone capa-

VILCEA

în celelalte

și pe timpul nopții.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"
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Forțe sporite la transportul porumbului din cîmp. Aspect de la I.A.S. 
Clejani, județul Giurgiu

Foto : F. Gronski
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citate. De asemenea, pentru creș
terea numărului de curse pe zi, au 
fost constituite echipe speciale de 
încărcători și descărcători, astfel in
cit in depozitul unic nici un mijloc 
de transport nu staționează mai 
mult de 15—20 minute". La coopera
tivele agricole Siliștea Crucii. Băi
lești. Afumați și Galicea Mare se 
transportă zilnic peste 1 200 tone de 
porumb cu atelajele. în plus, pen
tru grăbirea depozitării întregii pro
ducții. in acest consiliu agroindusr 
trial a fost luată măsura ca trans
portul porumbului să se facă și 
noaptea, in care scop, la baza da 
recepție activitatea se desfășoară fără 
întrerupere.

Măsuri energice, operative pentru 
impulsionarea transportului 
bului — întriicît în

Dorum- 
cimp se află 

încă mari cantități — s-au luat, de 
altfel, in toate consiliile agroindus
triale din județ. De la Gheorghe Ene, 
activist al comitetului județean de 
partid, aflăm astfel că in ultimele 
zile au fost trimise în agricultură, 
din industrie, mijloace de transport 
ce însumează 2 658 tone capacitate, 
precum și 47 mijloace mecanice pen
tru încărcarea porumbului. Totoda
tă. au fost mobilizate toate atelajele 
unităților agricole și ale membrilor 
cooperatori de la sate, cu ajutorul 
cărora se transportă zilnic aproape 
2 000 tone porumb. Aceste măsuri au 
permis, așa cum reiese din eviden
tele direcției agricole, ca in ultimele 
zile să crească 
transport. De la 
transportat pe 5 
ră. cantitatea a
21 000 tone porumb pe 7 octombrie, 
ceea ce 
ritm să

exigentă pentru
calitate!

Insămîntarea griului
poate fi urgentată

simțitor ritmul de 
18 000 tone porumb 
octombrie, bunăoa- 
crescut la peste

creează premise ca acest 
sporească în continuare.

Nicolae BABALAlî
corespondentul „Scînteii”

Producția de fructe - preluată 
si valorificată integral!

Livezile județului Vîlcea sint în
cărcate de roade. în fermele Milcoiu 
I și Ionești, ale I.A.S. Rimnicu Vil- 
cea, se obțin, in medie, cite 30 000 
kg mere la hectar. „Această recoltă 
nu este intimplătoare — ne spune 
inginerul Emil Teodorescu. directo
rul trustului I.A.S. Ea se datorează 
aplicării riguroase a lucrărilor de 
îngrijire a pomilor. Este un rezultat 
al acțiunilor din ultimii ani privind 
fertilizarea terenului conform cartă
rii agrochimice. al încadrării stricte 
a fiecărei lucrări de întreținere în 
perioadele optime".

După cum este1 și firesc, pentru 
stringerea roadelor din livezi este 
nevoie de o temeinică organizare a 
muncii, de asigurarea forței de mun
că și a mijloacelor de transport. Un 
asemenea cadru organizatoric bun 
l-am intîlnit la ferma Milcoiu I. 
Celor 50 muncitori permanenți li 
s-au alăturat alte patru echipe, in- 
sumind peste 150 culegători, consti
tuite din lucrători sezonieri, veniți 
din comunele învecinate. O impor
tantă forță o reprezintă, de aseme
nea. cei 400 elevi de la grupul șco
lar forestier Rimnicu Vilcea, precum 
și de la școala din comuna Milcoiu. 
„Recoltăm zilnic peste 100 tone de 
mere — ne spune tehnicianul Ion 
Stingă, șeful fermei. Producția este 
atit de mare, incit ne depășim ou 
mult planul. în afara celor 1 250 tone 
planificate, mai avem de strins 
peste 1 000 de tone".

O recoltă bună de 
gistrează și în ferma 
pășirile medii fiind 
hectar, chiar dacă plantația inten-

mere se înre- 
Milcoiu II. de- 
de 2 500 kg la
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SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
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sivă de 51 hectare este in primul an 
de producție. De la șeful fermei, in
ginerul Simion Horumbă. aflăm că 
cei aproape 200 lucrători, la care se 
mai adaugă zilnic alte citeva zeci 
de oameni ai muncii de la diferite 
întreprinderi și instituții ale muni
cipiului Rimnicu Vilcea. reușesc să 
culeagă fiecare intre 350—600 kg 
mere pe zi. ceea ce face posibilă in
cheierea culesului pină la 
acestei săptămini.

Peste 160 culegători veniți 
munele Bărbătești, Oteșani. 
și din alte localități cu tradiție in 
pomicultură lucrau la ferma Ionești. 
Alături de ei — mai bine de 300 
elevi de la Liceul industrial nr. 3 
Rimnicu Vîlcea. îndrumați indea- 
proape de citeva cadre didactice. Cu 
aceste forțe, zilnic se recoltează 
aproape 100 tone mere.

„Producția de fructe este mare — 
ne spune ing. Stancu Udrescu. șeful 
fermei Ionești. Ne ocupăm cu răs
pundere de stringerea și livrarea ei. 
La un moment dat nu aveam destu
le ambalaje. Cu sprijinul comitetu
lui județean de partid am reușit să 
confecționăm, in cadrul unităților fo
restiere 
lăzi".

Si în 
ducției 
același __ _.
Or. intirzierea cu o săptămînă a în
ceperii preluărilor de către I.L.F. 
Militari — București a făcut ca la 
ferma Ionești să se adune in stoc 
peste 400 tone mere.

Este necesar ca toate unitățile, 
atit cele de producție, cit și de va
lorificare. să-și concentreze efortu
rile in vederea strîngerii, livrării și 
depozitării în cele mai bune condiții 
a

sl'irșitul

din co- 
Vunești

din județ, peste 100 000

cazul fructelor, livrarea pro- 
trebuie să se desfășoare in 
ritm cu recoltarea acestora.

fim
recoltei bogate de fructe.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii

Ce culeg cei care... stau ? Coopera
tiva agricolă de producție din Corlățel, județul Me
hedinți. a avut in cultură 490 hectare cu porumb. 
Din această suprafață, 272 hectare vor fi ocupate cu 
griu. Numai că, in timp ce mecanizatorii zoresc se
mănatul, conducerea unității nu-și face griji că de 
pe mari suprafețe de teren incă nu au fost strinși 
și depozitați cocenii. Deși forța de muncă a unității 
trece de 500 de cooperatori, in cimp erau la treabă 
doar 110 cooperatori. Explicabil de ce terenul a fost 
eliberat de coceni doar de pe... 75 hectare. Cind 
se va da cale liberă tractoarelor la arat și semă
nat 7 Iată o întrebare la care conducerea cooperati
vei trebuie să dea un răspuns prin fapte. (Virgiliu 
Tătarul.

Vecini, și totuși la mare depărtare. 
Cooperativele agricole de producție Arsura și Ave
rești. din județul Vaslui, sint unități vecine, cu te
renuri asemănătoare, despărțite doar de un deal. 
Cu toate acestea, judecind după rezultate, ele se 
află totuși la foarte mare depărtare una de alta. 
Cooperatorii din Arsura, cărora li s-a dus vestea de 
buni gospodari, au obținut o recoltă de porumb 
foarte bună, chiar in condițiile acestui an. Ei au 
fost, de asemenea, primii care au încheiat recolta-

tul porumbului, transportul și livrarea tuturor can
tităților prevăzute la fondul de stat. In contrast, 
cooperatorii din Averești sint ultimii din județ la 
strinsul recoltei. Motiv pentru care comandamentul 
agricol județean a luat măsura de a concentra aici 
forțe mecanice Si umane sporite pentru incheierea 
pină duminică a recoltării. (Petru N’ecula).

Adăposturile sint gata pregătite. In 
unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul 
Botoșani s-au încheiat reparațiile Ia adăposturile 
pentru animale, precum și la instalațiile și utila
jele care deservesc fermele zootehnice, fiind astfel 
asigurate condiții optime pentru iernare. Ca ade- 
vărați gospodari au acționat crescătorii de animale 
din Bucecea. Roma. Stăuceni. Buimăceni-Albești, 
Socrujeni-Gorbănești, cei din asociațiile economice 
intercooperatiste Flămînzi și Dorohoi, care au ter
minat primii reparațiile și igienizarea grajdurilor 
pentru bovine, a saivanelor pentru oi și a celor
lalte adăposturi de iarnă. Atenția deosebită pe care 
o acordă zootehniștii botoșăneni pregătirilor pentru 
anotimpul friguros se explică și prin faptul că în 
acest an in județ s-a atins un nivel record la efec
tivul de bovine, care este cu peste 11 300 mai mare 
decit in anul precedent, numărul ovinelor fiind, de 
asemenea, cu circa 32 000 mai mare față de anul 
trecut. (Eugen Hrușcă).

*

*
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Pe ogoarele unităților agricole din județul Constanța 
a sporit ritmul lucrărilor la semănatul culturilor de 
toamnă. Astfel, față de viteza zilnică planificată de 
11 060 .hectare, in fiecare din zilele care au trecut din 
aoeastă săptămînă s-au insămințat peste 12 500 hec
tare. Explicația acestui reviriment ne-o dă ing. Gheor
ghe Enică-Moisescu, directorul direcției agricole jude
țene : „Datorită ploilor căzute in ultimul timp, pămîn- 
tul se pregătește ușor și bine. Acestor condiții li se 
adaugă măsurile stabilite de comandamentul județean 
pentru agricultură menite să ducă la încadrarea însă- 
mînțărilor în timpul optim : executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului în schimburi de noapte șl în 
schimburi prelungite, folosirea în totalitate a perioa
dei de zi-lumină la semănat".

La I.A.S. Amzaoea surprindem o imagine concretă a 
modului în care se efectuează această lucrare. Aici, 
In toate oele nouă ferme se lucrează intens pe 1 700 
hectare cu 17 semănători. „Pentru a întări răspunde
rea specialiștilor și mecanizatorilor în ce privește ca
litatea lucrărilor și realizarea ritmului de lucru plani
ficat — ne spune Dumitru Manole, inginerul-șef al 
unității — toate utilajele au fost împărțite pe ferme, 
In funcție de suprafețele de griu care sint de însă- 
mințat. La pregătirea terenului se muncește 14—15 ore 
pe zi, timp in care se realizează cite 400 de hectare. 
S-a creat astfel un avans la pregătirea patului ger
minativ față de semănat. De asemenea, prin echiparea 
semănătorilor cu becuri, prelungim 
timpul la semănat. Drept rezultat, față 
nificată de 200 hectare pe 
hectare".

Aceeași bună organizare 
griul se seamănă pe 2 850 
aici grija deosebită pentru 
asigurarea unei
hectar, patinele semănătorilor au fost modificate pen
tru semănat în rînduri dese. Fiecare mecanizator are 
în primire cîte o parcelă pe care execută toate lucră
rile, de la pregătirea terenului pină Ia recoltare.

Directorul unității, inginerul Dumitru Florea, era 
Insă nemulțumit de calitatea lucrărilor la ferma nr. 10, 
condusă de Nicolae Ezeanu. Aici grîul se seamănă 
după floarea-soarelui, iar resturile vegetale n-au fost 
bine încorporate în sol. Ca urmare, patinele semănă
torilor se încarcă și. pentru că nu se intervine din 
mers, rămîn în urmă greșuri. Seara, la ședința opera
tivă de lucru a biroului consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere, aceasta a constituit una din temele 
de discuție. De asemenea, a ieșit în evidență faptul 
că din cele 33 de semănători, zilnic, se defectează cite 
trei. Pentru eliminarea acestor deficiențe s-a cerut șe
fului sectorului mecanic. Gheorghe Birjoveanu. să sta
bilească măsuri suplimentare privind asistența tehnică.

Prezentînd aceste aspecte, care privesc ritmul și ca
litatea lucrărilor, semnalăm diferențele mari între 
unități înregistrate la semănat. Astfel, în cooperativele 
din consiliile agroindustriale Valu lui Traian, Cobadin, 
Pantelimon și Topraisar mari suprafețe urmează a fi 
însâmînțate de 
declanșată abia

zi realizăm

cu două ore 
de viteza pla-
cite 230—240

Hîrșova, unde 
Remarcabilă este

și la I.A.S. 
hectare, 
calitatea lucrărilor. Pemru 

densități uhiforme de 650 boabe la

acum înainte, întrucît lucrarea a fost 
în această săptămînă.

Georqe MIHAIESCU
corespondentul „Scînteii

De citeva zile. în toate unitățile agricole din Me
hedinți eforturile s-au concentrat la insămințarea in
tr-un ritm cit mai accelerat a griului. Vom prezenta 
citeva inițiative și fapte de muncă, demne de urmat, 
ale cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor din 
consiliul agroindustrial Vinju Mare. încă de la de
clanșarea campaniei agricole . de toamnă, lucrătorii' 
ogoarelor din această zonă s-au situat pe. loc de fryțj-. 
te în întrecerea pentru stringerea și depozitarea 
producțiilor acestui an. Porumbul, floarea-soarelui, 
soia și cartofii de pe cele 4 133 hectare, cite au fost 
cultivate în unitățile din acest consiliu agroindustrial, 
s-au strîns și depozitat intr-un timp record pină la 
1 octombrie. „Avînd în vedere că trebuie să însămîn-. 
țăm pină la 10 octombrie 4 500 hectare cu griu, am 
trecut din timp la pregătirea terenului — ne spune 
Victor Gocenel, președintele consiliului agroindustrial. 
Cind am declanșat semănatul griului aveam 1850 
hectare gata să primească sămința".

La cooperativa agricolă din Orevița. pe o solă de 
45 hectare, trei semănători înaintau in linie perfectă, 
sub supravegherea atentă a inginerului-șef, Rină 
Căpriță. La cițiva zeci de metri, alte șase tractoare 
lucrau din plin la pregătirea terenului. „Din zori și 
pină în seară — ne spune inginerul-șef — ne aflăm 
alături de mecanizatori. Prezența noastră în cîmp este 
mai necesară ca oricind. Din două motive : terenul 
se lucrează mai greu și, in același timp, trebuie să 
realizăm un semănat de calitate. Cu fiecare semănă
toare realizăm in medie 13, 14 și chiar 15 hectare pe 
zi, in funcție de structura solului. Masa o 6ervim în 
cîmp, la formația de lucru, unde avem permanent 
atelierul mobil dotat cu toate cele necesare pentru 
reparații. Lucrăm atit cit ne permite timpul, adică 
zi-lumină. Mai exact, între orele 7 și 21. Ca atare, 
pină la 9 octombrie vom încheia 
treaga suprafață".

Pe mecanizatorii și cooperatorii 
semănat pe ogoarele C.A.P. Rogova
de masă. Pentru că oamenii fac mai ales acum efor
turi mari, conducerea unității a luat toate măsurile 
pentru a asigura masă caldă, consistentă și la timp 
celor aflați in cim.p. Parcurgem sola pe unde au tre
cut semănătorile. Terenul e bine mărunțit, uniform. 
Inginerul-șef, Cosma Damian, n-a admis să înceapă 
semănatul pe această parcelă pină n-a fost convins că 
patul germinativ a fost pregătit ca Ia carte. „O lu
crare — apreciază organizatorul de partid — de nota 
maximă". Nici nu se putea altfel, pentru că răspun
derea mecanizatorului și a specialistului a fost tot 
de nota maximă.

Cei din Vinjuleț au de insămințat cu griu 750 hec
tare. Specialistul unității, Victor Mihăilescu, nu este 
prea mulțumit de ritmul realizat. Nu se poate in
tr-un astfel de teren mai mult de opt hectare zilnic 
pe semănătoare. Dacă s-ar forța „nota", atunci ar 
trebui să se facă rabat la calitate. Or. acest lucru 
nici nu poate fi conceput.

Și pentru cooperatorii și mecanizatorii din Livezi
le, Izvorul Aneștilor și Cornățel — tot din acest con
siliu — aceste zile sint zile de muncă spornică. Sint 
exemple de hărnicie, răspundere și muncă temeinic 
organizată care pot fi urmate și de celelalte unități 
din județ.

semănatul pe în-

care se aflau la 
îi găsim în pauza

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ I

Acționați cu toată energia, utilizați din plin
toate mijloacele mecanice, nu precupețiți nici un
efort pentru a asigura pretutindeni încheierea in
această săptămînă, în cele mai bune condiții, a tutu- 
ror lucrărilor agricole de bază!
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Viața spirituală, valorile culturii și noua calitate a vieții
A

• ECOURI • ECOURI • ECOURI •

TRADIȚIE Șl CONTEMPORANEITA TE
Din activitatea instituțiilor cultural - artistice din Sibiu

In septembrie, cind o lumină 
dulce, aurie intră în poame și-n 
struguri, schimbîndu-i, vorba poe
tului, în fantastice lampioane 
aprinse, cînd pe dealurile din ju
rul cetății se instăpînește pillatian 
mirosul de „tămiios și coarnă", 
Sibiul trece pragul toamnei intr-o 
atmosferă sărbătorească. Momentul 
simbolic al culesului, al strîngerii 
roadelor e trăit puternic și în sfera 
vieții spirituale. Săptămina cultural- 
artistică „Cibinium", prilej tradițio
nal de amplă desfășurare de forțe 
creatoare, conferă orașului, parcă 
mai mult decît oricînd, statutul unul 
veritabil centru de cultură, de con
lucrare statornică în numele frumo
sului, al adevărului, al acelor trăiri 
și Idealuri care înnobilează ființa 
umană. Cuvintele, „frumoase flori" 
adunate In pagini de carte. își află 
replica plastică în splendidele cos
tume populare ale formațiilor folclo
rice care străbat — în procesiuni 
animate — străzile centrale ale ve
chiului burg ori m ceramica rafinată 
(prezentată la renumitul tîrg al ola
rilor). în sunetul biruitor al muzicii 
sau în agitația atît de plăcută a să
lilor de teatru ce își recheamă, cu 
înnoită energie, fidelii.

Oraș cu tradiții culturale. Sibiul 
are și azi scriitori, actori, drama
turgi. pictori, compozitori, instru
mentiști reputați care reiau lecția 
predecesorilor, dar indiciul categoric 
al creșterii sale spirituale ÎI consti
tuie conturarea unei personalități 
colective, a unui numeros public 
receptor șl (de ce nu ?) creator, ca
pabil deci să asimileze valorile cul
turii, sporindu-le prin propria con
tribuție.

Cifrele, aliatul dintotdeauna al 
monografului, nu pot spune totul, 
dar în graiul lor laconic pot sugera 
mult. Pentru cei 170 000 de locuitori 
ai săi, Sibiul dispune de două teatre 
(care au prezentat in 1985 un număr 
de 1 284 spectacole, urmărite de 
382 554 spectatori), de o filarmonică 
(unde au fost audiate 211 concerte 
simfonice de către 88 940 melomani), 
de un complex muzeal celebru insu- 
mind 1 716 000 valori de patrimoniu 
(admirate prin intermediul expoziți
ilor permanente și temporare de 
370 000 vizitatori), de o bibliotecă 
(vestita bibliotecă „Astra"), al cărei 
labirint de rafturi adăpostind 604 297 
volume ar fi putut stîrni admirația 
lui Borges, de numeroase biblioteci 
sindicale, școlare, universitare, de în
treprindere, de 4 case de cultură im
punătoare. Mai sînt 5 cinematografe, 
prin care au trecut în același an 
3 000 000 de spectatori, o universi
tate cultural-științifică (120 cursuri, 
frecventate de 10 000 oameni ai 
muncii), 3 cluburi de întreprindere, o 
școală populară de artă (cu 12 secții), 
un cenaclu al compozitorilor și o 
filială a A.T.M.. asociații si uniuni 
de creație ale scriitorilor, plasticie- 
nilor, folcloriștilor și etnografilor, 
5 periodice (în română și în germa
nă). 230 de formații artistice de 
amatori (cu 4 385 membri), 57 de 
cercuri de creație (întrunind 676 de 
creatori).

Cifre numeroase, cu diverse semni
ficații, dar sugerînd una și aceeași 
concluzie : Sibiul pasiunilor. Sibiul 
oamenilor multilateral!, al iubitorilor 
de artă și cultură are astfel o popu
lație de zeci de ori mai numeroasă 
decît cea reală !

Izvorul mereu viu 
al creației populare

Nu poți afla cine ești dacă nu 
știi de unde vii, care iți sint 
predecesorii... Adevărul acesta vechi, 
îndelung confirmat de experien
ța generațiilor, e invocat la Si
biu cu siguranță și mindrie. Sem
nele dialogului cu „trecutul viu" pot 
fi identificate pe multiple planuri. 
Unul este, de pildă, policroma Pa
radă a portului popular din cadrul 
concursului folcloric interjudețcan 
„Cintecelc munților", manifestare 
urmărită literalmente cu sufletul la 
gură de publicul citadin. Ca o re
plică promptă la acest recital de 
armonie și autenticitate, in piața 
mică a orașului și-au prezentat 
creațiile participanții la celebrul 
tîrg al olarilor, asaltat pur și sim
plu, in fiecare an, de cumpărătorii 
iubitori de frumos, de valorile cul
turii noastre populare. Interesul lor 
nu vine de azi de ieri, ci decurge 
firesc din îndătinatul contact cu 
creatorii populari-.

— Sibiul, itni spune tovarășul 
Vasile Avram, directorul Centrului 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă. își spri
jină actualitatea culturală si artis
tică pe o bogată tradiție, creată de-a 
lungul veacurilor de către ciobanii 
mărgineni care-și minau turmele 
prin munții Carpati in ritm de 
doină și de joc, dezvoltată și pusă 
apoi in valoare prin strădănia plină 
de patos și de dăruire a cărturarilor 
ridicați din mijlocul acestora. Siliș
tea Sibiului. Poiana. Jina. Cura 
Riului. Rășinari, Orlat, Sadu sint 
toponimice intrate in conștiința ro
mânească drept repere importante 
ale unei culturi populare care i-a 
impresionat pe Coșbuc. Slavici. 
Goga, Iorga, Blaga, Călinescu și pe 
alți mari oameni de cultură care 
s-au perindat pe aici, s-au inspirat 
din realitatea spirituală a locurilor 
și au scris admirativ despre ea. Iar 
dacă spațiului etnologic al Mărgini- 
mii Sibiului ti adăugăm istoricul 
ținut al Făgărașului, Valea Hirtiba- 
ciului, a Tirnavelor și a Secașului, 
fiecare cu specificul ei. ilustrind 
unitatea in diversitate a folclorului

din această parte a țării, avem 
oglinda unor valori perene pe struc
tura cărora se poate înălța in pre
zent și in viitor un edificiu de o 
inepuizabilă frumusețe a sufletului 
și a mintii.

In această idee se si desfășoară 
in diverse localități ale județului 
serbări zonale prin care sint puse 
in lumină nouă tradiții și obiceiuri 
cu origine imemorială : serbările 
„CETEI JUNILOR" din Mărginime, 
Nedeea pastorală „SUS PE MUN
TELE DIN JINA", „CIItESARUL" 
de la Cisnădie, „FLORI DE MAI" și 
„SERBAREA DATINILOR SI O- 
BICEIURILOR DE IARNA" de la 
Mediaș și multe altele. Iată deci ce 
orizont larg de acțiune metodică, de 
prospectare și cercetare se deschide 
în fața metodiștilor de la centrul 
nostru !

Faptul că nu poate exista o cul
tură majoră fără o statornică rapor
tare la izvoare, la acel fond de spi
ritualitate colectivă care să-i con
fere substanță, personalitate etnică 
și morală, e probat nu numai - de 
meritoria activitate a acestui centru, 
ci și de inițiativele contemporane 
ale Astrei. Faimoasa biblioteca sib.ia- 
nă a trăit zilele trecute un moment 
emoționant : aniversarea a 125 de 
ani de activitate neîntreruptă în 
slujba culturii, a idealului național. 
Jubileul, marcat și printr-un solemn 
simpozion academic : Cartea și bi
blioteca în slujba făuririi conștiinței 
socialiste, pe parcursul căruia au 
fost susținute peste 60 de comuni
cări, a reliefat contribuția acestei 
adevărate școli naționale la înfăp
tuirea marelui act al unirii, la edu
carea și propășirea poporului român. 
O riguroasă monografie : Asociațiu- 
nca transilvană pentru literatura 
română și cultura poporului român 
(Astra) și rolul ci in cultura națio
nală (1861—1950), semnată de la
boriosul cercetător Pamfil Matei, 
un substanțial număr omagial al re
vistei Transilvania au pus la rin- 
du-le in lumina unei drepte cinstiri 
osirdia și neodihna antecesorilor, 
patriotismul lor înflăcărat.

Coșbuc, Goga (el însuși bibliotecar, 
o vreme, aici), Iorga, Maiorescu, 
Goldiș, Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, 
Simion Florea Marian ș.a„ adică tot 
atîtea testimonii de noblețe a gin- 
dului și a simțirii, tot atîtea mesaje 
din trecut glăsuind pentru viitor. 
Rostul și semnificația acestui nepre
țuit tezaur documentar în anii ce au 
precedat Marea Unire din 1918 au 
fost subliniate in cadru] sesiunii 
aniversare de directorul bibliotecii. 
Ion Mariș :

— Rod 'și promotoare a ideologiei 
culturale pașoptiste și postpașoptiste 
a românilor din Transilvania, Bi
blioteca centrală a „Astrei" a jucat 
un rol de cea mai mare însemnătate 
in viața științifică, culturală și po
litică prin funcția de biblio
tecă națională românească a Tran
silvaniei, pe care a indeplinit-o timp 
de peste o jumătate de veac, pină 
la 1918. Această menire și-a indepli
nit-o cu prisosință prin cuprinderea 
in sfera activităților sale specifice 
a tuturor direcțiilor de acțiune ale 
„Asociațiunii transilvane". Încă de 
la început ea a îndeplinit dublul rol 
de bibliotecă științifică, bază de do
cumentare pentru activitatea cărtu- 
rărimii românești, și pe acela de 
așezământ de împrumut pentru pu
blicul larg. Prin vechimea și prin 
valoarea științifică, documentară a 
fondurilor pe care le define, prin 
caracterul național al colecțiilor 
sale, biblioteca din Sibiu se numără 
printre primele și cele mai valoroase 
biblioteci publice șt științifice româ
nești constituite pe teritoriul patriei 
noastre.

Un viu sentiment al tradiției, o 
manifestă dorință de a continua, 
îmbogățindu-le, realizările trecutu" 
lui caracterizează și activitatea 
Filarmonicii de stat sibiene.

— Documentele istorice — ne în
credințează tovarășul Toma Tohati, 
secretarul muzical al filarmonicii — 
atestă faptul că Sibiul este unul, 
din centrele genezei muzicii cul
te din țara noastră. In anii con
strucției socialiste, viata cultura
lă sibiană a cunoscut o intensi
ficare fără precedent. Referin- 
du-mă strict la activitatea filar
monicii, aș sublinia faptul că in 
acești ani a fost prezentat publicu
lui un imens număr de creații din

muzica românească și cea mai va
loroasă parte a repertoriului simfo
nic universal. Existenta acestui așe- 
zămint cultural a constituit de ase
menea un prilej pentru prezența la 
Sibiu a unor personalități ale artei 
interpretative românești și interna
ționale : dirijorii Constantin Sil
vestri, George Georgescu și Antonin 
Ciolan, violoniștii Ion Voicu și Ste
fan Ruha, pianiștii Valentin Gheor
ghiu și Dan Grigore, pentru a men
ționa doar numele cele mai repre
zentative. Dintre artiștii străini 
menționăm nume cum sint : Svia
toslav Richter, Monique de la Bru- 
chollerie, 'Lazar Berman. Dimitri 
Bașkirov, Rudolf Kerer, llary Da- 
tyner ș.a.

Un eveniment cultural al acestei 
toamne sibiene au fost Colocviile de 
critică ale revistei „Transilvania", 
ajunse acum la a X-a ediție. Desfă- 

■șurate pe fundalul jubileului Astrei, 
prilej cu care s-a discutat adine și 
cu folds despre rolul scriitorilor ca 
tribuni ai luptei românilor Împo
triva dualismului austro-ungar, fă- 
cindu-se totodată substanțiale șl in
sistente raportări Ia relația cultură- 
literatură-public.

— Este cunoscut că Sibiul este un 
centru de cultură cu îndelungate și 
bogate tradiții, că aici s-au adunat, 
de-a lungul istoriei, o seamă de 
cărturari luminați și înflăcărați pa
triots care au știut să facă din 
scrisul lor fierbinte o armă de luptă 
pentru apărarea și afirmarea drep
turilor noastre imprescriptibile de 
străvechi locuitori ai acestui pămint, 
care au știut să transforme vibrația 
adincă a cuvîntului seri» intr-o tri
bună de promovare a conștiinței 
unității naționale, a ținut să sub
linieze criticul și istoricul literar 
Titu Popescu. Scriitorii care ou 
trăit aici intr-o puternică înfrățire — 
români și germani — au dat tot 
timpul exemplul unor minți înain
tate. s-au aflat in mijlocul eve
nimentelor, și-au pus întreaga 
lor capacitate și întregul lor talent 
in slujba cauzei naționale, influen- 
țlnd și făcind ca, și prin forța scri
sului lor, cursul istoriei să ne fie 
favorabil, in conformitate cu drep
tul de necontestat al continuității 
noastre milenare in această parte a 
țării.

Prezentul, timp al creației

Continua îmbogățire 
a vieții spirituale

Au trecut anii, plugarii $1 păstorii 
au ieșit din retragerea impusă de 
interesele străine, au descoperit 
lumea industriei, incizia sigură in 
metalul care se supune, satisfacția 
muncii în unități moderne de pro
ducție și cercetare. Anii noi. anii 
socialismului au arătat cită dreptate 
avea poetul cind admira inteligența 
celor care au schimbat „sapa in con
dei și brazda în călimară". Ca 
multe alte orașe ale tării. Sibiul e o 
imagine la scară a României noi. un 
spațiu al construcției în materie și 
în spirit. Argumentelor trecutului li 
se alătură, completindu-le firesc, 
argumentele prezentului. Cibinium 
’86, festival organizat in prag de 
rodnică toamnă, are șt darul de a 
înlesni reporterului-monograf aceas
tă privire spre trecut, prezent și 
viitor. Prelungind raza creației tra
sată de înaintași, ajungem la forme 
contemporane. în care geniul po- 

. porului, vitalitatea spiritului său 
creator se manifestă polivalent șl cu 
vigoare.

— Folclorul — este de părere to
varășul Vasile Avram — e numai o 
parte a amplei mișcări artistice de 
masă căreia i-a deschis noi orizon
turi Festivalul national „Cîntarea 
României". Căci la Sibiu se organi
zează periodic și un festival de jaz 
cu participarea unor prestigioase 
formații de gen din țari și de peste

hotare, un salon internațional de 
artă fotografică, o tabără a artiști
lor plastici amatori, o suită de tre
ceri in revistă ale formațiilor artis
tice, sub generice semnificative cum 
ar fi „Cheia cetății", „Cinstire mun
cii", „Primăvara sibiană" și altele. 
Sint, toate acestea, replici in con
temporaneitate ale modelului cultu
ral creat de „Astra" de-a lungul 
multor decenii de activitate in sluj
ba culturii românești. manifestări 
care înalță spre noi cote valorice 
îndemnul de a cerceta mereu izvoa
rele, de a nu ne îndepărta nici o 
clipă de la „trunchiul ființei româ
nești".

La ceas aniversar, „Astra" se 
prezintă în straie de mare săr
bătoare, întinerită printr-o restau
rare minuțioasă, îmbogățită și cu 
o clădire nouă, cu dotări demne 
de orice mare bibliotecă a țării, 
dar mai ales cu o exactă perspec
tivă asupra trecutului și cu un mo
bilizator program de acțiune pentru 
prezent. Pentru- cel doritor de cer
titudini statistice. „Astra" înseamnă 
azi 527 508 volume (fondul inițial 
număra doar 195!). 43 000 volume
reviste. 19 321 piese manuscrise. 
12 047 documente iconografice, 4 910 
exlibrisuri, 421 piese cartografice, 
107 cărți în manuscris. 4 500 unități 
discuri ; dar mai înseamnă un fond 
de corespondentă de o valoare ines
timabilă. emanind de Ia Alecsandri.

Noua tinerețe a Astrei, pe care 
o semnalam la începutul acestor 
notații reportericești, se manifestă 
prin repere elocvente. Transformată 
în anii construcției socialiste intr-o 
unitate cultural-educativâ funda
mentală a municipiului și a jude
țului Sibiu, biblioteca instruiește și 
edugă prin carte cele mai diferite 
categorii de cititori : copii, -tineri și 
virstnici, femei și bărbați, muncitori, 
Ingineri, tehnicieni, intelectuali, 
elevi și studenți. țărani cooperatori, 
militari. Fondurile de publicații au' 
crescut de șase ori. de la 97 577 (în 
1944) la peste 600 000 (in 1985).

— Astăzi, Își reia șirul argumen
telor tovarășul Ion Mariș, Biblioteca 
„Astra" cuprinde intr-o activitate 
permanentă de educare si instruire 
peste o cincime din populația aptă 
de lectură a municipiului Sibiu. 
Ritmurile de creștere a fondurilor 
sale, ale indicilor de cuprindere la 
lectură a populației și de circulație a 
cărțn — fondurile de publicație spo
resc anual în medie cu 20 000—25 000 
volume ; numărul anual al cititori
lor persoane fizice depășește 23 000, 
cu o frecvență anuală de peste 
200 000 și un imprumut de peste o 
jumătate de milion de cărți — do
vedesc importanta și, rolul tot mai 
mare pe care il are această institu
ție in activitatea de cercetare știin
țifică și in aceea de instruire și 
culturalizare a maselor.

Orientindu-se spre mase, spre 
publicul larg, biblioteca cunoaște o 
dezvoltare mereu ascendentă, tinzînd 
să atragă practic. în lumea mirifică 
a lecturii, întreaga populație a ora
șului. Obiective ambițioase își pro
pune pentru stagiunea in curs și 
colectivul Filarmonicii de stat;

— Avem în vedere, ne spune to
varășul Petre Sbârcea, directorul 
prestigioasei instituții — sporirea 
concertelor care să cuprindă lucrări 
de largă popularitate, atît din genul 
simfonic, cit și din creația de operă 
și operetă. A fost perfectată co
laborarea cu cei mai buni interpreți 
români, care s-au afirmat in cadrul 
Festivalului national „Cîntarea 
României" (și e cazul să spunem că 
și filarmonica noastră este multiplu 
laureată a marelui festival al mun
cii și creației) și in concursurile 
internaționale de interpretare.

Un loc deosebit in activitatea 
filarmonicii il vor ocupa concertele- 
lecție și educative destinate mai ales 
tineretului din școlile municipiului 
și județului Sibiu. Tematica acestor 
■concerte este elaborată in funcție 
de programul lecțiilor de muzică din 
școli și de cerințele exprese ale unor 
colective de elevi. Ne preocupă 
inițierea generațiilor tinere in lim
bajul artei muzicale culte, formarea 
capacității de-a asculta și înțelege 
cit mai adecvat operele de muzică 
cultă. Un alt obiectiv al activității 
filarmonicii ll constituie desfășu
rarea unor microstagiuni in orașele 
județului nostru, mai ales in muni
cipiul Mediaș. Avem in atenție de 
asemenea diversificarea activității 
prin constituirea de noi formații 
muzicale.

Intr-un oraș In care toți crea
torii de valori spirituale își pot 
exprima plenar personalitatea tn-

tr-un climat stimulativ, același pen
tru toți și față de care toți se 
sirpt egal responsabili, noțiunea de 
„provincie" nu mai înseamnă o si
tuare valorică, ci doar una geogra
fică. Aceasta e de altminteri și con
vingerea scriitorului Titu Popescu, 
cafe ne-a prezentat activitatea și 
preocupările fiteraților sibieni :

—, Scriitorii sint și astăzi „glasuri 
ale cetății", dar ale unei cetăti noi, 
înfloritoare, ale unei adevărate cita
dele de cultură, In care trăiesc și 
activează, cu remarcabile rezultate, 
o serie de slujitori ai culturii spiri
tuale și materiale — cadre didactice 
universitare, cercetători științifici, 
un puternic front al creativității 
tehnice, pictori, sculptori, muzicieni, 
studenți și elevi.

Viata literară a Sibiului de astăzi 
poate constitui — sintem convinși — 
un edificator exemplu de depășire 
a oricărei forme de complex provin
cial și de afirmare hotărită a scrisului 
ca valoare spirituală, in beneficiul 
maselor largi de cititori. Este firesc 
ca nucleul coagulant al forțelor 
scriitoricești să-l constituie revista 
„Transilvania", continuatoarea pres
tigioasei publicații artistice înfiin
țate la 1868, cenaclul ei, in care pu
blică și citesc din lucrările lor scrii
tori șj publiciști care selectează din 
ceea ce creează ei niai bun, mai sem
nificativ.

Programul de acțiuni al Asociației 
scriitorilor din Sibiu (constituită in 
urmă cu un deceniu) este expresia 
dorinței comune de a ne afla per
manent In mijlocul celor pentru 
care scriem — beneficiarii noștri de 
drept — prin intilniri cu cititori din 
cele mai diverse categorii sociale Ș* 
profesionale, șezători literare, recita
luri de poezie, prin îndrumarea și 
coordonarea unor cenacluri literare 
din întreprinderi și școli, prin discu
tarea publică a dinamicii literaturii 
noastre actuale.

Scriitorii sibieni se prezintă astăzi 
intr-un front unit de creație, oferind 
o sursă importantă de valori artis
tice scrisului românesc. Aceasta se 
poate vedea și din masiva prezență 
editorială a cărților care le poartă 
semnăturile, rod al liberului acces 
la editurile din țară, fie acestea din 
București sau din alte orașe ale 
tării. In ultima vreme, prezenta edi
torială a scriitorilor sibieni este cu 
totul remarcabilă.

Mai poate fi vorba, atunci. de 
„provincialism" ? Credem că epitetul 
de „provincial", în sensul lui peio- 
rativ-perimat, mai poate fi atribuit 
numai celui care nu muncește, care 
își clamează dorințe care nu au nici 
o acoperire. Valoarea — fiindcă nu
mai aceasta ne interesează — nu 
știe că este creată în provincie sau 
în Capitală, ci doar că există. Iar 
această valoare este a țării pe care 
oamenii de artă o slujesc cu adincă 
convingere și maximă dăruire, ori
unde ar trăi pe cuprinsul ei, căci 
astăzi nu hotărăște buletinul de 
identitate, ci numai buletinul de va
loare. Este un fapt resimțit pretu
tindeni cu întreaga conștiință.

Anchetă realizată de
Ioan ADAM

BOTOȘANI. Inițiative deosebite 
ale Filarmonicii de stat Botoșani: 
in ciclul de manifestări „Indepen
dență, libertate, suveranitate și 
unitate națională — idealuri perene 
ale poporului român", consacrate 
împlinirii a 2 500 de ani de la pri
mele lupte ale geto-dacilor. filar
monica prezintă, în colaborare cu 
Muzeul de istorie al județului, un 
concert-dezbatere itinerant prin 
toate orașele și comunele botoșă- 
nene. Pină acum, asemenea activi
tăți s-au desfășurat în orașul Da
rabani și in 10 comune. (Eugen 
Hrușcă). ,

VASLUI. Tn organizarea consi
liului județean al sindicatelor, la

Vaslui s-a desfășurat un util și in
teresant schimb de experiență ln- 
terjudețean cu tema : „Stimularea 
creației tehnico-științifice de masă, 
a mișcării de invenții și inovații 
în scopul creșterii mai accentuate 
a productivității muncii". Cu acest 
prilej a fost deschisă și o expozi
ție cu realizări ale creației tehnico- 
științifice din întreprinderile din 
județ. (Petru Necula).

VÎLCEA. „Inițiativele Româ
niei, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu consacrate in
staurării unui climat de pace, înțfe- 
legere și colaborare pe planeta

CARNET CULTURAL

noastră" — este genericul simpo
zionului organizat de Comitetul ju
dețean Vilcea al U.T.C., cu spriji
nul secției propagandă a comi
tetului județean de partid. Acțiu
nea, desfășurată la Casa de cultură 
a științei și tehnicii pentru tineret 
din municipiul Rîmnicu Vilcea, a 
antrenat un mare număr de spec
tatori tineri din întreprinderile 
și instituțiile acestui oraș. (Ion 
Stanciu).

MUREȘ. Casa de cultură a ști
inței și tehnicii pentru tineret din 
Tîrgu Mureș a găzduit, timp de 
două zile, lucrările sesiunii inter- 
județene de comunicări și referate 
cu tema „Tineretul și integrarea 
culturală". La această manifestare, 
organizată de Comitetul județean 
Mureș al U.T.C. și filiala Centru
lui de cercetări pentru problemele 
tineretului Mureș, au participat 
specialiști din județele Iași, Bacău,

MESAJUL ClNTECULUI POPULAR 
SI RĂSPUNDERILE INTERPREȚILOR 

FAȚĂ DE TRANSMITEREA 
-LUI AUTENTICĂ

Dezbaterea problemelor legate de valorificarea și pre
zentarea creației populare autentice, de răspunderile ce 
revin tuturor celor destinați să transmită acest nepre
țuit tezaur („Scinteia" nr. 13 721, 13 722, 13 723) conti
nuă prin opiniile și sugestiile comunicate de creatori, 
interpreți, muzicieni, dirijori, folcloriști și firește, ale 
cititorilor. Publicăm astăzi părerea reputatului dirijor 
IONEL BUDIȘTEANU, artist al poporului.

„A cultiva 
respectul și dragostea 

pentru creația 

adevărată"
— Dacă nu greșesc, se 

Împlinesc patru decenii de 
cind vă aflata la pupitrul 
primei orchestre profesio
niste de muzică populară.

— Este adevărat. De prin 
’46 am fost chemat să co
laborez cu orchestra „Barbu 
Lăutaru". Cîțiva ani mai 
tirziu (prin ’49) s-a aflat 
sub egida Institutului de 
folclor, iar din ’52 pină-n 
1970 a avut antetul Filar
monicii „George Enescu". 
Număra vreo sută de in
strumentiști și sarcina 
noastră nu era deloc 
ușoară : trebuia să mergem 
pretutindeni în țară, să 
facem cunoscute cîntecele 
adevărate, să ascultăm prin 
sate, prin comune cîntări 
de la bătrîni. Eu, spre e- 
xemplu, cintam munteneș- 
te, olteneșțe. Mult mal 
tirziu am învățat reperto
riul ardelenesc și de-abia 
cind a venit printre noi 
Efta Botoca am deslușit 
stilul bănățean. Era o ade
vărată școală, ca să nu mai 
spun de emoția și bucuria 
de a fi alături, pe scenă, de 
Maria Lătărețu, Maria Tă- 
nase, Alexandru Grozuță, 
Ion Luican, Rodica Bujor, 
Fănică Luca, Emil Gavriș, 
cîntăreți care s-au distins 
prin dragostea și respectul 
fatâ de ceea ce cintau. prin 
atitudinea plină de răspun
dere pentru creația popu
lară. prin grija de a o reda 
maselor de ascultători așa 
cum â creat-o poporul. 
Alături de ei, am început 
să deosebim stiluri, zone 
folclorice.

— Ce rol aveau specia
liștii în activitatea dum
neavoastră ?

— Specialiștii Institutu
lui de folclor erau aplecați 
asupra cercetării, mai pu
țin timp aveau să verifice 
repertoriile din punctul de 
vedere al autenticității. 
Cind au Început însă com
petițiile județene, interju- 
dețene. festivalurile, am 
avut intr-adevăr posibilita
tea să ne cunoaștem mai 
bine, noi între noi, toți cei 
care slujeam cîntecul popu
lar. Si atunci am înțeles că 
folclorul nostru este ine
puizabil, că niciodată nu 
vom putea spune că-1 cu
noaștem, în toate meandrele 
lui. că e bine ca oșenii să 
cinte oșenește și bănățenii 
„de-ale lor". De aici se des
prinde rolul ansamblurilor 
profesioniste : de a face 
cunoscute creațiile zonelor 
pe care le reprezintă, de a 
cerceta, culege, de a co
labora cu specialiștii, de a 
aduce pe scenă cintece ne
pieritoare. Nu-i nevoie ca 
ansamblurile județene să 
imite repertoriul „Rapso
diei Române". Si nici pe al 
vedetelor. Sint atitea „ne
stemate" pretutindeni, care 
nu așteaptă decît de a fi 
aduse pe scenă cu respect, 
cu dragoste.

— La „Rapsodia Română” 
se pot asculta și cintece 
maramureșene (Gheorghe 
Turda) și moldovenești 
(Stefania Rareș), dobroge
ne (Aneta Stan), munte
nești (Ileana Sfetcu. Euge
nia Ticuță). bănățene (D. 
Constantin). Este un an
samblu reprezentativ care 
adună intr-un buchet și 
Dansul fetelor 'de la Că- 
pîlna și „Călușul" și jocuri
le din Negrești...

— Da, dar oamenii locu
rilor respective Ie simt și 
mai bine, le poartă cu a- 
devărat în suflet. Este o 
mare bucurie să vezi jocu
rile specifice unor -zone 
dăruite nouă, tuturor, de 
oamenii locului.

— Dar tarafurile ?
— Au și ele rolul lor.

pentru că specificul instru
mental zonal trebuie res
pectat. Nu trebuie unifor
mizate orchestrațiile, cu
lorile specifice. Numai că 
nenumărate tarafuri, prin 
restaurante mai ales, cîntă 
ca vai de lume, parcă au 
uitat de cintecele noastre 
din bătrini și tot amestecă 
un repertoriu de mahala 
vulgar și strident. In acest 
sens cred că articolele a- 
părute in ziarul „Scinteia" 
referitoare la misiunea in
terpretului, la apărarea te
zaurului de cîntec româ
nesc de elementele po
luante au fost bineveni
te. Era momentul unei a- 
semenea atitudini ,critice, 
directe, care să pună sub 
reflector Improvizațiile. 
Pentru că nu o dată se în- 
tîmplă ca și la restaurante 
și chiar In spectacole, -ve
deta să urce pe scenă, să 
se înțeleagă cu violonistul 
sau violistul pentru schim
barea upei melodii și, 
uite-așa. te trezești că în
cepe să cinte altceva decît 
era prevăzut. Și acest „alt
ceva” este adesea chiar 
ceea ce se abate de la linia 
pură, autentică, a creației 
populare.

— Și dumneavoastră ați 
cîntat ani de zile la res
taurant. Ce repertoriu a- 
veați ?

— Și eu, și Victor Pre- 
descu. și Nicu Stănescu, 
Nicușor Predescu aveam 
un repertoriu bine pus 
la punct și bine dife
rențiat : cafb-concert, sere
nade, romanțe și, separat, 
muzică populară. Acum 
intri intr-un restaurant și 
auzi „Călușul" în virtelnița 
unor instrumente electro
nice : orgă, chitare, plus o 
percuție sofisticată, cu ar
monii de neînțeles. Nu-i 
admis ! De ce instrumen
tiștii. soliștii vocali nu-și 
aduc aminte de marii noș
tri rapsozi ? Poate cînta 
un solist pe o scenă civi
lizată un colind îmbrăcat 
in frac și cu joben ? Aceas
ta aduce a „bai mascat".

— Circulă de la o vreme 
ritmul de „manea" (nespe
cific muzicii noastre), așa 
cum circulă atîtea și atitea 
șlagăre vulgare de ma
hala. mai ales la nunți șl 
petreceri.

— Nu numai acolo, ci, 
uneori, pe scene Dublice. 
De aceea trebuie să Înțe
legem că lucrurile nu sint 
deloc simple. Pentru că in
terpret!, soliști — avem o 
sarcină de onoare, de mare 
răspundere: cultivarea res- 
pcciului pentru creația po
porului, transmiterea fol
clorului românesc adevărat. 
Cum aș îndrăzni să „re
compun" o melodie popu
lară? Este imposibil 1 Ea 
este șlefuită de secole, are 
articulațiile ei de mare sen
sibilitate. Cum se pot lipi 
texte penibile (și mulți so
liști procedează așa, pentru 
succes) pe un fermecător 
cîntec oltenesc ? Nici un 
ansamblu, nici un taraf, 
nici o formație — profe
sionistă sau de amatori — 
nu-și poate permite aseme
nea „libertăți" față de te
zaurul nostru de folclor. 
Să învețe cintece adevăra
te. să-și îmbogățească re
pertoriul, să nu se opreas
că Ia 2—3 piese de suc
ces. Să dăruiască oublicu- 
lui cintecele autentice. Să 
colaboreze cu specialiștii, 
să se instruiască și să în
vețe la rîndul lor ascultă
torii să deosebească o im
provizație de o horă, de un 
briu. de un joc de cind 
lumea.

Smaranda OȚEANU

Gorj, Olt, Dolj, Vilcea, sectorul 
agricol Ilfov și Mureș. (Gheorghe 
Giurgiu),

MEHEDINȚI. In orașe, comune, 
tn marile unități industriale și a- 
gricole au loc dezbateri cu gene
ricul „Forme și metode folosite de 
organele și organizațiile U.T.C. in 
educarea patriotică-revoluționară a 
tineretului". (Virgiliu Tătaru).

BIHOR. La Oradea s-a desfășu
rat tabăra de creație pentru cine- 
amatori. Avind un pronunțat ca
racter metodic, acțiunea a reunit 
membri ai cinecluburilor din Bihor

și specialiști de la studioul „AI. 
Sahia" și Institutul de cercetări 
etnologice si dialectologice din 
București. (loan Laza).

SATU MARE. La Casa munici
pală de cultură Satu Mare s-a 
deschis expoziția de sculptură mică 
tn lemn a artistului amator Vasile 
Grad. Expoziția cuprinde ciclurile 
„Meșteșuguri de la străbuni". „Vo
ievozi ai neamului românesc", 
„Omagiu femeii", precum si lucrări 
inspirate din motive folclorițe, 
obiceiuri si datini din zonele etno
grafice Oaș și Maramureș. (Octav 
Grumeza).

in curînd, 
descoperit

distrugerea Imperiului roman de 
Din scrisoare mai rezultă că pină 
moment — 1722 — fuseseră deja 

17 studii. în cuprinsul cărora se 
geografia Daciei (întindere, orașe.

ROMÂNEASCĂ
Direcției generale a 

fost tipărit catalogul 
veche în bibliotecile

PĂRĂU-
stadiu a-

încheia 
tezaur

Grupaj realizat
Silviu ACHIM
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• AȘEZAREA GETO-DACICĂ 
DE LA PLEASOV - TELEOR
MAN. Cercetările arheologice efectuate 
anul acesta In așezarea geto-dacică de la 
Pleașov, comuna Lunca, județul Teleor
man — ne comunică tovarășul Constantin 
Preda, directorul Institutului de arheologie 
din București — au avut drept scop cule
gerea de noi date privind caracterul, evo
luția și cronologia acestui însemnat centru 
de locuire din Dacia preromană. Noile 
zultate vin să demonstreze că aici, 
punctul „Cetate", a locuit o comunitate 
tică din secolele III—II î.e.n. întărită 
un șanț și val de apărare, așezarea a servit 
ca reședință și ca loc de refugiu. Prin cro
nologia și descoperirile făcute aici se um
ple un gol în documentarea noastră în 
ceea ce privește evoluția culturii materiale 
geto-dacice in general. Aflată, deocamdată, 
singură in această poziție cronologică. în
ceputul ei plasindu-se către faza finală a 
cetăților de tip Cotnari-Albești, iar sfirși
tul odată cu momentul constituirii davae- 
lor din secolul I î.e.n., așezarea de Ia 
Pleașov va înlesni, pe viitor, identificarea 
de noi așezări de același tip și din aceeași 
vreme și va permite totodată stabilirea 
unei mai clare legături între cele două 
etape principale ale civilizației geto-dacilor.

• CU GENEROS SPRIJIN 
ROMÂNESC. In cadrul ședințelor de 
comunicări ale laboratorului de studii 
otomane al Facultății de istorie-filozofia 
din București, tinărul profesor Dorin Ma
tei, secretar al laboratorului, a prezentat 
interesante documente otomane din seco
lele XV—XVI — descoperite în arhive bul
gare — care atestă rolul voievozilor români 
de ctitori și „proprietari" (în terminologia 
otomană) ai unor așezăminte din sudul Du
nării — adevărate focare de cultură, de în
treținere a spiritului național, a hotăririi 
de luptă a popoarelor balcanice căzute sub 
stâpinirsa otomană. Asemenea documente, 
revelatoare pentru spiritul de solidaritate 
ce a însuflețit mereu poporul nostru, pen
tru înțelegerea sa adincă asupra nevoii de 
conlucrare împotriva primejdiilor comune, 
se încadrează intr-o serie mai largă de 
mărturii istorice ce documentează multi
ple forme ale ajutorului dat luptei de e- 
mancipare la sud de Dunăre — inclusiv 
sprijinul material acordat unor școli și ti
pografii, din această zonă. Asemenea docu
mente confirmă aprecierea marelui bizan
tinolog P, .Uspenski —. particularizată la 
teritoriile grecești, dar cu valabilitate mai 
largă: „Nici un popor nu a făcut atîta pen
tru Athoș cit au făcut românii" — ne scrie 
lector dr. Mihai Maxim, vicepreședinte al 
laboratorului.

• UN PROIECT NECUNOS
CUT, DIN SECOLUL AL XVIII- 
LEA, DE CORPUS DOCUMEN
TAR AL ISTORIEI DACIEI. ”Revista 
Arhivelor" publică în numărul 3/1986 un 
Interesant studiu semnat de Costin Fene- 
șan despre proiectul învățatului silezian 
Friedrich Willhelm von Sommersberg de 
a inmănunchia intr-un corpus toate izvoa
rele și studiile de specialitate — edite și 
inedite — privitoare la istoria Daciei. Așa 
cum reiese dintr-o scrisoare adresată re
putatului medic transilvănean Samuel Kii- 
leseri, omul de știință german iși conce
puse lucrarea in patru mari părți : Dacia 
înainte de Augustus, Dacia de la Augustus 
la Traian, Traian Dacicul, soarta Daciei 
pină la ' 
răsărit, 
in acel 
adunate 
înfățișa 
riuri, păduri), obiceiurile, religia și armele 
dacilor, istoria dacilor pină în vremea mi- 
grațiunii popoarelor. Corpusul alcătuit de 
Sommersberg urma să fie tipărit in 1723 la 
Leipzig'; el însă n-a fost dus la capăt din 
motive neelucidate încă, iar apoi, din pă
cate, manuscrisul învățatului, silezian s-a 
pierdut în veacul trecut, odată cu bogatele 
sale colecții. Oricum, așa cum arată autorul 
studiului, corpusul Iui Sommersberg ră- 
mine o mărturie sugestivă pentru interesul 
de care s-a bucurat istoria strămoșilor 
geto-daci in veacul luminilor.

• TEZAURUL DE LA 
FĂGĂRAȘ. Se a£Iă intr-un 
vansat, urmînd a se 
restaurarea valorosului 
in localitatea Părău, din apropiere de Fă
găraș, ne informează tovarășa Raluca 
Comardicea de la Muzeul Țării Făgărașu
lui. Tezaurul, descoperit cu mai multă 
vreme în urmă în grădina unui tractorist, 
cuprinde aproape 6 000 de monede din ar
gint, care datează între sfirșitul seco
lului a! XIV-Iea și începutul secolului al 
XVII-Iea. Sint monede emise atit in Tran
silvania, cit și în monetarii din mai multe 
state medievale europene. Tezaurul atestă 
legăturile întinse ale neguțătorilor locului 
cu centre economice și comerciale de pe 
un amplu spațiu geografic și, deopotrivă, 
forța lor economică.

© CARTEA 
VECHE. Sub egida 
Arhivelor Statului a 
„Cartea românească 
documentare ale Arhivelor Statului", vo
lum întocmit de Elena Dima, Gheorghe 
Buiuță, Simona Ceaușu. Sint prezentate 
aproape 400 de titluri de lucrări (în mai 
multe sute de exemplare) publicate in 
perioada 1561—1830 ; fiecare tipăritură este 
descrisă minuțios, erătîndu-i-se dimensiu
nile formelor tipărite, legătura cărților șl 
a motivelor ornamentale, transcriindu-se 
:in întregime conținutul foilor de titlu ; s-a 
realizat astfel, cum se notează tn „Cuvînt 
înainte", un „catalog descriptiv și analitic", 
apt să faciliteze „studiul aspectelor diverse 
ale Istoriei cărții românești vechi din 
punctul de vedere al tematicii, al artei 
tiparului, al artei gravurii, al tehnicilor de 
ilustrare, al artei legăturii cărților". Va
loarea catalogului Sporește prin transcrie
rea Integrală a însemnărilor manuscrise 
de pe cărți, care păstrează pentru urmași 
mărturii privind evenimente istorice, ca
taclisme naturale (cutremure, secetă, inun
dații, invazii ale lăcustelor, epidemii), 
războaie și invazii străine ; prin mijlocirea 
acestor notații se pătrunde in universul 
de ginduri și simțiri, de datini și obiceiuri, 
de doruri și nădejdi ale celor ce ne-au 
premers ; tot datorită lor se pot urmări 
drumurile vechii cărți românești, ilustrare 
a neîntreruptelor legături țesute între ro
mâni, a rolului cărții de factor de întărire 
a conștiinței de neam, a unității poporului.
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEID

In județul Iași s-a încheiat semănatul 
la cereale păioase de toamnă

LUPENI : O nouă 
capacitate de producție
La întreprinderea de fire artifi

ciale „Vîscoza" din Lupeni a fost 
pusă în funcțiune prima capacitate 
de producție la noua instalație de 
fabricare a firelor celulozice. Noua 
capacitate constituie prima etapă 
de înfăptuire a unui program ce 
prevede sporirea mai accentuată a 
producției de fire artificiale. în 
aceste zile se lucrează de zor Ia 
finalizarea rodajelor și a probelor 
tehnologice la viitoarele instalații. 
(Sabin Cerbu).

SUCEAVA : Recuperarea 
resurselor energetice 

secundare
Recuperarea resurselor energeti

ce secundare și valorificarea lor 
cit mai eficientă constituie una 
din preocupările de bază ale oa
menilor muncii de la Combinatul 
de fibre, celuloză și hirtie din Su
ceava. Astfel, de la începutul anu
lui și pină acum, în unitate au 
fost valorificate resurso refolosibi- 
le ce totalizează 47 000 tone com
bustibil convențional, economie ob
ținută în mare parte prin arderea 
leșiilor negre rezultate din proce
sul de fierbere a celulozei. în 
prezent, specialiștii depun eforturi 
pentru îmbunătățirea acestui pro
cedeu prin, optimizarea funcționă
rii cazanelor de regenerare. în 
primele luni au fost recuperate 
cu 3 570 tone combustibil conven
țional mai mult față de perioada

CADRELE DE CONDUCERE — PRIMELE OBLIGATE SĂ CUNOASCĂ 
Șl SĂ APLICE METODELE ȘTIINȚIFICE, EFICIENTE

(Urmare din pag. I)
mișoara prin aplicarea metodei 
analiza valorii sint edificatoare pen
tru contribuția pe care o poate avea 
folosirea unor metode științifice de 
conducere în creșterea eficientei 
economice. Intr-un studiu de spe- 
■ialitate se arată că prin folosirea 
acestei metode la reproiectarea mo
toarelor asincrone s-au redus cos
turile de producție cu 20—35 la sută, 
concomitent cu imbunătățirea per
formantelor calitative ale produse
lor, reducindu-se decalajele față de 
performanțele • produselor similare 
obținute de 18 firme străine cu re
nume mondial. De pildă, înaintea 
studiului de analiza valorii, electro
motoarele românești aveau în față, 
ca greutate și randament. 15 și 
respectiv 10 firme, țar in prezent au 
ajuns să fie egale la respectivii pa
rametri cu cele realizate de 11 din 
cale mai bune 18 firme.

Așadar, aplicarea metodei analiza 
valorii poate contribui la reducerea 
substanțială a costurilor de produc
ție, îmbunătățirea calității produse
lor. creșterea beneficiului și a com
petitivității produselor românești pe 
piața externă, obiective centrâle ale 
unităților economice in etapa actua
lă de dezvoltare.

Una din anchetele pe bază de 
chestionar efectuată de specialiștii 
din cadrul A.S.E. București în uni
tăți din principalele ramuri indus
triale, in care au fost chestionate 
100 cadre de conducere, a evidențiat 
că o seamă de metode, cum ar fi 
metoda scenariilor, arborele de per
tinentă, matricea descoperirilor, si- 
nectica ș.a. sint cunoscute de mai 
puțin de 25 la sută din totalul cadre
lor de conducere chestionate și apli
cate in numai circa 10—20 la sută 
din întreprinderile investigate, iar 
metodele ca analiza morfologică, 
taxă-oră-mașînă, sistemul de ges
tiune cost-oră-producțic ș.a. sint 
cunoscute de mai puțin de jumătate 
din cadrele de conducere chestionate 
și se aplică intre 10—30 la sută din- 
întreprinderile unde s-a organizat 
cercetarea. Mai mult chiar, asociind 
tehnici de investigare pe bază da 
chestionar, tehnica observării directe 
și ă interviului. s-a constatat că 
unele sisteme și metode cunoscute 
pe scară largă — conducerea pe 
bază de obiective, conducerea prin 
excepții, conducerea prin proiecte, 
analiza valorii ș.a. — se aplică spo
radic in unitățile investigate și nu 
se respectă toate cerințele acestora, 
ci doar elemente ale lor. ceea ce le 
diminuează eficacitatea, intrucît nu 
sint valorificate deplin valențele lor 
decizionale și operaționale.

(Urmare' din pag. I)
mașina cu hrană caldă pen
tru mecanizatorii de la 
punctele de lucru. Flori ca 
Nutu a lucrat 30 de ani 
bucătăreasă. Acum e' pen
sionară. Ar fi putut să sica 
liniștită la Brăila. Numai 
că a preferat să vină in 
Inșula Mare a Brăilei să 
aiute la pregătitul hranei 
pentru oamenii aflati in 
bătălia recoltei. Iar de la 
începutul campaniei de 
vară si pină acum n-a lip
sit nici o oră de la pro
gram. Trece in insulă în 
zori și pleacă noaptea tir- 
ziu în fiecare zi. Inclusiv 
duminicile.

ORA 14. La complexul 
Tăcău au sosit 100 de 
exemplare ale foii volante 
editate de Comitetul jude
țean de partid și ziarul 
„înainte" pentru oamenii 
muncii din Insula Mare a 
Brăilei. „Ne laudă ?“ — în
treabă un șofer aflat in a- 
propiere. „Aflăm diseară 
cind citim" — îi răspunde 
Aurel Ploscă, șeful com
plexului. Dar pe tine ar 
trebui să te critice. Mai 
multe curse nu înseamnă 
ca și remorca să fie mai 
puțin încărcată".

ORA 15. Pe întinderile 
unei bune părți a simple
xului Zăton e liniște. Cit 
vezi cu ochii cîmp verde, 
uniform de orz proaspăt 
răsărit. Densitatea dună 
cum constatăm e bună. Nu 
se-văd rărituri. „Ploaia de 
Ia sfirșitul lunii trecute a 
fost de aur" — spune ingi

corespunzătoare din 1985. Totodată, 
prin recuperarea căldurii rezultate 
la golirea fierbătoarelor și folosi
rea ei la încălzirea spațiilor pro
ductive, combinatul sucevean își 
asigură întregul necesar al energiei 
termice, nemaifiind nevoie să preia 
căldură de la rețeaua de termofi- 
care a municipiului. (Sava Beji- 
nariu).

CLUJ : Ansambluri 
moderne de Jocuințe

Colectivele de constructori din 
județul Cluj au finalizat noi an
sambluri moderne de locuințe în 
cartierele „Zorilor", „Aurel Vlai- 
cu“, „Pata", „Mărăști" din Cluj- 
Napoca, in municipiile Dej și 
Turda, în orașele Cimpia Turzii, 
Gherla și Huedin, precum și în 
noua așezare minieră Iara. Munca 
desfășurată în acest an, pină acum, 
s-a concretizat în realizarea și da
rea in folosință a unui număr de 
2165 apartamente, precum și a 
unor noi unități și spații comer
ciale și de prestări servicii pentru 
populație. „în prezent, ne spune 
inginerul Grațian Șerban, directo
rul Trustului antrepriză generală 
de construcții-montaj. pe lingă 
intensificarea activității pentru ter
minarea lucrărilor prevăzute in 
planul pe acest an, o parte din 
forțe au fost concentrate în vede
rea creării de fronturi de lucru 
pentru construcțiile ce urmează să 
fie realizate în anul 1987, între 
care noile ansambluri de locuințe 
de pe strada Moților și Piața Ti- 
motei Cipariu din Cluj-Napoca și

Adîncind analiza privind gradul 
de cunoaștere și aplicare a metode
lor științifice de conducere prin 
prisma cerințelor autoconducerii și 
autogestiunii unităților economice 
s-a constatat că autoconducerea 
muncitorească se operationalizează 
îndeosebi prin conducerea colectivă. 
Fără îndoială că metoda conducerii 
colective reprezintă principalul 
mijloc de realizare a autoconducerii, 
dar acesteia trebuie să i se asocie
ze și alte metode care asigură par
ticiparea largă a personalului mun
citor la procesul de conducere, cum 
ar fi : asaltul de idei, sinectica, ana
logia, tehnica carnetului colectiv ș.a. 
Or. dintre acestea se folosește doar 
parțial tehnica asaltului de idei, ce
lelalte metode fiind foarte puțin cu
noscute și aplicate. Asocierea acestor 
metode cu conducerea colectivă ar 
contribui la stimularea mai puternică 
a creativității personalului, trăsătură 
esențială a autoconducerii muncito
rești.

Conducerea prin costuri, element 
de bază al autogestiunii întreprinde
rilor, s-a constatat că se realizează 
în principal prin metoda pe comenzi 
și metoda pe faze. Aceste metode 
acționează cu prioritate în faza 
postoperativă a conducerii, cind, 
practic, nu se mai poate interveni 
in reglarea activității. O serie de 
metode moderne de gestiune, cu un 
puternic caracter previzional și ope
rativ, ca metoda normativă, condu
cerea prin bugete, metoda taxă-oră- 
mașină, sistemul de gestiune cost- 
oră-productie ș.a. se folosesc in 
mică măsură sau chiar deloc.

în realizarea obiectivelor actualu
lui cincinal, un rol important revine 
conducerii și planificării. La recen
tul Congres al oamenilor muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, sublinia : 
„Este necesar să perfecționăm în 
continuare sfstemul de planificare, 
de conducere, să facem astfel incit 
noile consilii de conducere pe ramuri 
de activitate să aibă un rol mult mai 
important in buna coordonare și 
desfășurare unitară a întregii activi
tăți".

în trecut, cind ritmul schimbărilor 
social-economice era relativ lent, 
aceste probleme puteau fi soluțio
nate corespunzător prin metode cla
sice, bazate în mare măsură pe 
experiența și intuiția conducătorilor, 
pe capacitatea acestora de a gindi 
logic. în perioada actuală, ritmul 
schimbărilor este extrem de rapid, 
accelerindu-se uzura morală a pro
duselor și a echipamentelor indus
triale, a tehnologiilor de fabricare a 
lor și a cunoștințelor științifice 
încorporate în ele. în aceste condiții 

nerul Gheorghe Stroe. di
rectorul complexului.

ORA 17. Pe Întinderile 
proaspăt semănate cu griu 
ale fermelor complexului 
Seicuța aspersoarele func
ționează neîntrerupt. Pen
tru fiecare hectar s-a pre
văzut asigurarea a 300 me
tri cubi de apă pentru u- 
darea de răsărire. De buna 
desfășurare a irigațiilor 
aici răspunde inginerul hi
dro Ștefan Bretea. „La noi,

de la I.T.A. Bistrita-Nă- 
săud. condusă de Ioachim 
Pușcaș, șef de coloană. De
viza lor de muncă': buna 
organizare in flux continuu 
între lan și punctul de li
vrare. nici un minut pier
dut la încărcare si descăr
care. Cițiva dintre ambițio
șii conducători auto se nu
mesc loan Cazan, Grigore 
Gavrilaș, Dumitru Vasian, 
care au si efectuat pină la 
această oră, cite 5 curse.

derii a fost conceput și 
realizat cu forțe proprii un 
dispozitiv de ascuțit cuți
tele de la tăietorul de tul
pină al combinei. Cu ase
menea dispozitiv ascuțirea 
cuțitelor de la o formație 
de 10—12 combine C6p nu 
durează mai mult de 2 
ere. înainte ? Aproape o 
zi întreagă 1

ORA 20. Ședință de co
mandament (ca în fiecare 
seară). Participă cadrele de

Bătălia tu orele in „Bărăganul dintre ape"

spune el. bătălia se desfă
șoară oarecum în umbră : 
în atelierul pentru reparat 
și recondiționat conducte, 
aspersoare și alte repere 
necesare activității de iri
gații. Am reușit in ultima 
vreme să redăm sistemului 
de irigații circă 2 000 de 
astfel de repere. Evidpn- 
țiați ? Sudorul Gheorghe 
Cobăt. lăcătușul Răducanu 
Negoită. operatorul hidro 
Constantin Chiurtu. Secre
tul succesului ? Inițiativă 
plus Dolicalificare 1"

ORA 18. Și in complexul 
Lupoiu in același ritm cu 
recoltatul se desfășoară șl 
eliberarea terenului. Pe 
cîmp nu există nici un fel 
de recoltă netransportată. 
Cum s-a reușit ? Simplu : 
aici lucrează o formație de 
30 de autocamioane cu o 
capacitate de 375 de tona

ORA 19. E întuneric. La 
complexul Filipoiu combi
nele și-au aprins de mult 
reflectoarele și continuă 
neîntrerupt recoltarea. Pină 
la 1 noaptea — ni se spu
ne. Sint ultimele 30—100 de 
hectare care au rămas de 
recoltat. Printre mecaniza
tori — Ionel Muscalu. N-a 
împlinit nici 20 de ani și a 
luat în primire o combină 
pentru prima dată. Lucrea
ză insă cot la cot cu cei 
mai experimentați mecani
zatori ai complexului. Cind 
combinele se vor opri, 
după miezul nopții, vor in
tra în acțiune mecanizato
rii de la atelierul mobil. 
Curăță, revizuiesc, repară, 
fac totul ca în zori fiecare 
combină să funcționeze din 
nou si sigur Ia parametrii 
normali. Dar numai atît ? 
Nu 1 în cadrul sectorului 
de mecanizare al întreprin-

conducere ale întreprinde
rii. conducătorii de com
plexe și ferme, secretari de 
partid. reprezentanți ai 
unor întreprinderi de trans
port și livrare, ai școlilor 
si întreprinderilor din mu
nicipiu care vin în ajuto
rul strîngerii recoltei. De 
asemenea, cadre de condu
cere de Ia comitetul jude
țean de partid. Se face 
bilanțul zilei. Se stabilesc 
măsuri. Noi concentrări de 
forte spre ultimele supra
fețe de recoltat.- Atmosfe
ra entuziastă. Peste o zi- 
două bătălia stringerii re
coltei se va încheia 1

ORA 21. încheiem ziua 
cu un interviu. „Anul a- 
cesta pentru noi va fi cea 
mai scurtă campanie de 
stringere a recoltei și in- 
sămintări din istoria de 20 
de ani a întreprinderii- —

din alte localități ale județului. 
(Marin Oprea).

TELEORMAN : Livrări 
suplimentare la export

Prin acțiunile întreprinse pentru 
diversificarea producției. îmbună
tățirea parametrilor tehnici de ca
litate, sporirea receptivității la ce
rințele partenerilor externi, un nu
măr de 10 colective muncitorești 
din județul Teleorman au îndepli
nit și depășit sarcinile de plan la 
export aferente perioadei ce a tre
cut din acest an. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele și întreprinderea mecanică de 
material rulant Roșiori de Vede. 
(Stan Ștefan).

DOLJ : Materiale 
refolosibile 

în circuitul productiv
Din inițiativa organizațiilor Fron

tului Democrației și Unității So
cialiste din județul Dolj. în unită
țile economice, instituții și cartiere 
de locuințe se desfășoară susținu
te acțiuni privind recuperarea și 
reintroducerea in circuitul produc
tiv a unor însemnate cantități de 
materiale refolosibile. Astfel. în 
perioada care a trecut din acest 
an au fost colectate, peste preve
deri. 5 840 tone oțel, 1 420 tone 
fontă, 100 tone cupru și alamă. 109 
tone aluminiu și altele. (Nicolae 
Băbălău).

previziunea științifică este indispen
sabilă pentru găsirea soluțiilor de 
adaptare a unităților economice la 
schimbările ce intervin, in vederea 
evitării șocurilor viitorului. Adapta
rea continuă a unităților economice 
la cerințele mediului ambiant devine 
o necesitate, iar inovația tehnică, 
economică și organizatorică este 
primul factor al eficienței și capaci
tății competitive a întreprinderilor 
moderne.

Previziunea științifică, în astfel de 
circumstanțe, nu mai poate fi reali
zată numai prin metode clasice 
bazate exclusiv pe calitățile condu
cătorului, ci este necesară utilizarea 
unui ansamblu de metode științifice 
de prognoză, planificare și progra
mare a activității, cum sint : extra
polarea trendurilor de dezvoltare, 
analiza morfologică, metoda compa
rațiilor, metoda scenariilor, metoda 
arborilor de pertinență, metoda prio
rităților, metoda conducerii prin 
bugete, analiza valorii ș.a.

Analiza efectuată pe bază de ches
tionar a evidențiat că la întreprin
derile investigate previziunea se 
realizează în principal prin tehnica 
extrapolării mecanice a tendințelor. 
Unele tehnici mai rafinate ale extra
polării, cum ar fi tehnica regresiei, 
tehnica corelației multifactoriale, 
extrapolarea cu ajutorul curbelor in 
„S“, precum și cele cu metoda 
scenariilor, metoda arborilor pe per
tinență ș.a. se folosesc în mică 
măsură. Extinderea și generalizarea 
aplicări! acestor metode ar conduce 
la o mai bună fundamentare a pla
nului elaborat de unitățile econo
mice.

Creșterea eficienței actului de 
conducere. în vederea realizării 
obiectivelor majore ce revin între
prinderilor în actuala etapă de dez
voltare. impune extinderea aplicării 
și generalizarea metodelor științifice 
de conducere. Cunoașterea de către 
organele de conducere colectivă, de 
către conducători a legităților și 
principiilor de conducere este insu
ficientă pentru a asigura eficiența 
procesului de conducere. Legile și 
principiile sint ghiduri care îi 
călăuzesc pe conducători, așa cum 
farurile îi orientează pe căpitanii 
navelor în drumul spre carturi. Dar 
căpitanul care nu cunoaște drumul 
spre port poate sfărîma nava, la fel 
conducătorul care nu aplică metode 
științifice de conducere poate înce
tini călătoria întreprinderii. spre o 
eficiență maximă, pentru că prin 
metode își croiesc drum legile și 
principiile ; ele — metodele — ope
rationalizează legitățile și principiile 
conducerii.

Oamenii muncii din agricultura 
județului Iași raportează că au în
cheiat, in seara zilei de 8 octombrie, 
semănatul la cereale păioase de 
toamnă, pe întreaga suprafață pla
nificată.

în telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul 
județean Iași al P.C.R. se subliniază 
că, in prezent, toți locuitorii satelor

Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. va efectua o vizită 
în Republica Socialistă România

La Invitația Guvernului Republi
cii Socialiste România. E. Șevard- 
nadze, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul aface

Cronica zilei
în perioada 25 septembrie — 9 oc

tombrie, o delegație de activiști ai 
P.C. Chinez, condusă de Qian Yun- 
lu. secretar al Comitetului provin
cial Hubei al P. C. Chinez, a efec
tuat. la invitația C.C. al P.C.R.. o 
vizită de prietenie în țara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la conducerea Ministeru
lui Turismului, la comitetele jude
țene de pprtid Constanța, Ttilcea, 
Brașov, Suceava, și Iași, au vizitat 
obiective social-culturale din muni
cipiul București și județele amintite.

La încheierea vizitei, membrii de
legației de activiști ai P.C. Chinez 
au fost primiți de tovarășul Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
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„Sâptămîna economiei"
A intrat în tradiție ca. în fiecare 

toamnă. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, ca bancă specializată 
în relațiile cu populația, să orga
nizeze „Săptămina economiei". 
Ampla manifestare se va desfă
șura în acest an intre 25 și 31 oc
tombrie, ultima zi fiind sărbătorită 
și ca „Ziua mondială a economiei". 
Programul acțiunilor ce vor fi or
ganizate cu prilejul „Săntăminii 
economiei", ca și programul de 
măsuri pentru perioada următoare 
au fost dezbătute ieri. 9 octombrie, 
la Ministerul Finanțelor, în ședin
ța Comisiei centrale pentru spriji
nirea acțiunii de economisire, la 
care au participat membri ai con
ducerii unor ministere, institutil 
centrale, organizații de masă si 
obștești, reprezentanți ai presei 
și Radioteleviziunii. S-a eviden
țiat faptul că indicatorii ca
litativi ai acțiunii de economi
sire au înregistrat, de la un an la 
altul, creșteri tot mai însemnate.

Este cit se poate de semnifica
tiv că spiritul de economie, una 
dintre cele mai alese virtuți ale 
omului chibzuit și cumpătat, a pă
truns adînc în .rîndurile întregii 
populații din orașele și satele pa
triei. O atestă în chipul cel mai 
convingător faptul că numărul li
bretelor de economii active a ajuns 
în prezent la 25,4 milioane față de 
17.9 milioane la începutul cincina
lului trecut și de numai 4,3 mili
oane librete in 1965. In plus, sute 
de mii de cetățeni economisesc pe 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri. iar 
tinerii și copiii au la dispoziție li
brete de economii pentru elevi, 
cecuri de economii școlare, foi și 
timbre de economii. Soldul gene
ral al economiilor populației — in
dicatorul cel mai sintetic și grăi
tor. care ilustrează gradul de 
dezvoltare a acțiunii de economisire 
organizată — a fost, la 30 septem
brie 1986, cu 9,8 Ia sută mai mare 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Sint. toate acestea, expre
sia elocventă a creșterii nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului, mărturia încrederii și

ne spune tovarășul Ion 
Marin. Este rezultatul unei 
mai bune pregătiri a cam
paniei, a calității reparații
lor. a mai bunei organizări 
a munqii. a ordinii și dis
ciplinei. Și, mai ales, a 
dorinței și însuflețirii cu 
care oamenii muncii au 
răspuns chemării secreta
rului general al partidului 
participind cu dăruire și 
înaltă răspundere revolu
ționară la bătălia pentru 
stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei ‘. Și vii
toarele bătălii ? Interlocu
torul le numără pe dege
te : „1. Noi lucrări ame
liorative — drenaje, nive
lări și remedieri, alinări 
adinei și scarificări. 2. Di
versificarea producției — 
vom cultiva cartofi, plan
te tehnice etc. 3. Pină in 
1990 mărirea efectivelor la 
200 000 ovine. 4. înființa
rea unui complex de in- 
grășare a taurinelor. 5. 
Mărirea la 5 000 a numă
rului de stupi de albine. 
6. Amenajarea pentru pis
cicultura a băltii Zăton in 
suprafață de 250 hecta
re. 7. Amenajarea unor 
drumuri pietruite pe o 
lungime de 45 km. 8. Con
struirea unor blocuri de 
locuințe pentru personalul 
fermelor, și multe altele".

...O zi obișnuită de mun
că. O zi din marea bătă
lie pentru recolta prezen
tă și viitoare in Insula 
Mare a Brăilei. O zi de 
trudă și sudoare, de eroism 
din epopeea brăileană a 
muncii. 

sint mobilizați pentru încheierea 
grabnică a celorlalte lucrări de 
sezon : depănușarea porumbului și 
eliberarea terenurilor de coceni, re
coltarea sfeclei de zahăr, stringerea 
legumelor și fructelor, conservarea 
furajelor, transportul produselor la 
fondul centralizat al statului, efec
tuarea arăturilor adinei de toamnă 
o dată cu incorporarea în sol a unor 
cantități tot mai mari de îngră
șăminte organice.

rilor externe al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, va efectua o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră, in a doua decadă a lunii 
octombrie a.c.

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej a fost de față Yu 
Ilongliang. ambasadorul R. P. Chi
neze Ia București.

★
La București au început, joi. lu

crările celei de-a XllI-a sesiuni a 
Comitetului Consultativ al Centru
lui european UNESCO pentru în- 
vățămînt superior (CEPES). La lu
crări iau parte membri ai comite
tului — rectori, profesori universi
tari, directori de institute de cerce
tare din țări europene membre ale 
UNESCO,

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 octombrie, ora 20 — 13 oc
tombrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi predominant frumoasă în regiunile 
sudice, unde cerul va fi variabil, și 
schimbătoare, cu cerul mal mult noros, 
în restul teritoriului. Pe alocuri, în nor
dul țării, vor cădea ploi slabe. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, mai scăzute în 
depresiuni, iar temperaturile maxime 
între 12 și 22 de grade. Izolat, se va pro
duce brumă, iar local, dimineața, se va 
semnala ceață, mai ales în centrul țării.

prestigiului de care se bucură 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni în rîndul tuturor categoriilor 
de depunători., beneficiari direeți 
a numeroase drepturi și avantaje 
garantate de stat.

Analiza evoluției soldului depus 
pe diferite instrumente de econo
misire relevă un fapt important, și 
anume că tot mai multi depunători 
optează pentru păstrarea disponi
bilităților bănești la C.E.C. pe li
brete de economii cu dobindă pe 
termen. Au crescut, de asemenea, 
depunerile pe librete de economii 
cu dobindă și cîștiguri în autotu
risme și în conturi curente perso
nale. Cunosc o tot mai mare ex
tindere depunerile prin virament 
pe bază de consimtămint scris, 
care prezintă multiple avantaje; 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni asigurînd o setvire operativă 
.chiar la locurile de muncă ale de
punătorilor.

îmbunătățirea servirii popu
lației constituie un obiectiv prio
ritar al activității Casei de Eco
nomii și Consemnatiuni. In acest 
scop, au fost înființate noi unități 
C.E.C. și mandatare, numărul aces
tora ajungînd la 10 756. O contri
buție însemnată la buna servire a 
depunătorilor o aduc unitățile 
P.T.T.R. de la orașe, și sate, pre
cum și cooperativele de credit, 
care efectuează și operații C.E.C. 
Pină Ia sfîrșitul acestui an se vor 
da in folosință noi edificii pentru 
sucursale, filiale și agenții C.E.C. 
De asemenea, se are în vedere în
ființarea de noi upități C.E.C. și 
în întreprinderile și instituțiile cu 
mai puțin de 500 de oameni ai 
muncii, ca și in noile cartiere, 
platforme industriale. Există, de a- 
semenea. o preocupare statornică 
pentru pregătirea și perfecționa
rea profesională a lucrătorilor Ca
sei de Economii și Consemnatiuni 
din întreaga tară, pentru creșterea 
competentei și operativității în 
efectuarea operațiilor solicitate de 
populație, pentru o nouă calitate 
în mai buna servire a acesteia. 
(Petre Popa).

INFORMAȚII SPORTIVE
;i

ȘAII. în runda a 6-a, ultima, a 
balcaniadei de șah de la Sofia, 
echipele României au întîlnit pe cele 
ale' Iugoslaviei. La masculin scorul 
a fost egal : 3—3 și tot nedecis : 1—1 
la feminin, iar ia juniori au ciștigat 
șahiștii iugoslavi cu 2,5—1.5. în cla
samentul final, la feminin pe primele 
locuri s-au situat selecționatele 
Bulgariei și României (Margareta 
Mureșan, Cristina Bădulescu) — 7.5 
puncte fiecare, urmate de Iugoslavia
— 5 puncte. Grecia — 4 puncte. La 
seniori a ciștigat echipa Bulgariei 
cu 21.5 puncte, urmată de Iugoslavia
— 20,5 puncte, România — 17.5
puncte. Grecia — 12.5 puncte. In 
turneul juniorilor, locul intii a re
venit formației Iugoslaviei — 16
puncte, urmată de Bulgaria — 13 
puncte. România — 12 puncte, Gre
cia — 7 puncte.

BASCHET. La Cluj-Napoca. tn 
meciul retur al primei manșe a Cu
pei campionilor europeni la baschet 
feminin, echipa Universitatea din lo
calitate a întrecut formația Maden 
Tetkik Ankara cu scorul de 75—44 
(36—16). Cele mai multe puncte ale 
echipei noastre campioane au fost 
marcate de Jerebie (15), Enyedi (12), 
Kiss (11) și Misăilă (10). De la oas
pete cele mai eficace jucătoare au 
fost Bahar (19 p ) și Meltem (10 p).

în manșa a doua a competiției, 
Universitatea Cluj-Napoca va întîlni, 
la 30 octombrie. în deplasare, for
mația poloneză L.K.S. Lodz din Po
lonia. Returul — la 6 noiembrie la 
Cluj-Napoca.

HOCHEI. Aseară, la Sofia. în man
șa a doua a primului tur al „Cu
pei campionilor europeni" la hochei 
pe gheață — „Trofeul Citizen", for
mația Steaua București a întrecut cu 
scorul de 6—2 echipa Ț.S.K.A. Sofia, 
învingători și în meciul-tur. cu 14—0, 
hocheiștii români s-au calificat în 
turul următor al competiției.

Cu prilejul aniversării a 41 de ani de la

crearea Partidului Muncii din Coreea

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

în nțimele comuniștilor, al poporului român și al meu personal vă adre
sez dumneavoastră, comuniștilor și poporului coreean prieten calde felicitări 
și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a creării Parti
dului Muncii din Coreea.

Eveniment de importanță hotărîtoare pentru destinele țării, crearea 
partidului revoluționar al clasei, muncitoare a ridicat pe o treaptă superioară 
lupta poporului coreean pentru eliberare națională și socială, pentru liber
tate și independentă. Sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunta 
cu dumneavoastră, masele populare au înfăptuit revoluția democratică, 
antiimperialistă și antifeudală, asigurînd trecerea la edificarea noii orinduiri 
sociale, apărarea independentei și suveranității naționale.

în tara noastră sint urmărite cu viu interes, și mare simpatie eforturile 
creatoare pe care le depune poporul coreean pentru înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al VI-lea Congres al partidului, pentru dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, pentru făurirea unei Coree libere, unite și prospere.

Reafirmînd încrederea că bunele raporturi de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre se vor dezvolta și întări continuu. în spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor pe care le-am avut împreună, 
vă doresc dumneavoastră, comuniștilor și poporului coreean noi și mari 
realizări in întreaga activitate de construcție socialistă, în lupta pentru 
reunificarea pașnică și independentă a patriei.

Dimineți liniștite 
pe valea rîului Tedong

Omul este mal puternic decît 
natura 1 Desigur, călătorul aflat, 
chiar și numai pentru citeva zile, 
in R.P.D. Coreeană va găsi. în 
realizările ce i se înfățișează pri
virii, numeroase dovezi care ilus
trează această idee. De fapt, care 
transformă ideea intr-un adevăr 
incontestabil. O astfel de dovadă 
este însuși Phenianul, capitala tării 
prietene. Pe locul unde se înaltă, 
azi, modernul oraș se aflau, cu 
trei decenii in urmă, numai ruine. 
Războiul de apărare a patriei a 
cerut sacrificii uriașe. Au murit 
oameni. Au fost distruse impor
tante valori materiale. Dar n-au 
putut fi ucise nici visele, nici spe
ranțele, nici voința de a învinge. 
De a învinge în război ! De a în
vinge după război 1

Cind s-a isprăvit războiul. în 
întregul Phenian mai rămăsese o 
singură clădire. De jur-împrejurul 
ei nu mai existau străzi, nu mai 
existau case, nu mai existau gră
dini. Totul fusese distrus. Mai 
existau insă oameni 1 Agresorii au 
aruncat cite o tonă și jumătate de 
bombe pentru fiecare locuitor al 
Phenianului. Dar nu au putut să 
ucidă toți oamenii din oraș. Multi 
au supraviețuit. Cu ei a început 
reconstrucția Capitalei.

Ca să învingă natura, omul tre
buie să se învin
gă, mai intîi. pe 
el însuși 1 Aceste 
cuvinte au fost 
rostite, cu trei de
cenii în urmă, de 
către președin
tele Partidului 
Muncii din Coreea, tovarășul Kim 
Ir Sen, in fața supraviețuitorilor 
de la Phenian. Era, intr-adevăr, 
nevoie ca acești oameni să se în
vingă pe ei înșiși. Partidul le ce
rea sa-și reclădească orașul in
tr-un timp record. Sa-1 reclădeas
că, dar nu așa cum a fost, ci în 
temeiul unor proiecte absolut noi. 
corespunzătoare unei viziuni noi, 
ce aducea mai aproape viitorul. 
Erau ani grei. Dar partidul le-a 
cerut oamenilor să învingă greută
țile.. Pe pămîntul Coreei nu 
mai fusese ridicat. pînă atunci, 
vreun oraș care să anticipeze vii
torul. Partidul le-a cerut oameni
lor să învețe să construiască un 
astfel de oraș. Si oamenii au în
vins greutățile. Au învățat să 
construiască un oraș modern. Si 
l-au construit. Azi, Phenianul est.a 
o capitală de o rară frumusețe.

...De la Phenian pină la hidro
centrala Tedongang e cale lungă. 
Autoturismul cu care ne deplasăm 
parcurge drumul in citeva ore 
bune. Abia de putină vreme a ră
sărit soarele. Orașul s-a trezit. 
Forfota oamenilor ce se grăbesc 
spre locurile de muncă nu nertur- 
bă calmul dimineții de octombrie. 
Nu se face simțită nici cea mai 
ușoară adiere de vint. Nu se mișcă 
nici o frunză din pomii ornamen
tali ce sint cu miile în oraș, nici 
un fir de iarbă din superbele 
parcuri ce sint și ele în număr 
mare. Coreea este. intr-adevăr, 
„tara dimineților liniștite".

Plecăm din Phenian, spre Te
dongang. într-o astfel de „dimi
neață liniștită". Autoturismul se 
înscrie pe o autostradă modernă, 
în dreapta șoselei sint întinse 
ogoare cultivate cu porumb. 
Cimpul este plin de oameni. E 
vremea culesului. în partea stingă 
curge calm riul Tedong. Unduirea 
lui ușoară ne însoțește încă din 
Phenian. Semnele muncii sint pre
zente pe tot cursul rîului. întîl- 
nim zeci de șlepuri încărcate cu 
materiale de construcții. Auto
strada este și ea .plină de auto
camioane încărcate cu astfel de 
materiale. Se construiește mult în 
R.P.D. Coreeană.

Se construiește si la Combina
tul de mașini grele din Nampo. 
unde facem un popas. Se înno
iesc halele de producție. Se înno
iesc mașinile. „Si se schimbă con
tinuu oamenii — avea să subli
nieze o tînără muncitoare ne care 
am cunoscut-o aici, Hong Bok Sil. 
Partidul Muncii, tovarășul Kim Ir 
Sen ne cer să producem mai mult, 
dar cu deosebire să facem noi pași 
înainte în ceea ce ■privește calitatea 
și productivitatea muncii. Dar

însemnări 
din R. P. D. Coreeană

Conferință de presă la Ambasada R.P.D. Coreene
La Ambasada R.P.D. Coreene a 

avut loc, joi, o conferință de presă 
organizată cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a constituirii „Uniunii 
pentru răsturnarea imperialismului" 
și a celei de-a 41-a aniversări a 
creării Partidului Muncii din Coreea.

Despre însemnătatea istorică a 
celor două evenimente și despre dru
mul glorios străbătut de Partidul 
Muncii din Coreea a vorbit amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
Zo Iăng Guk. Vorbitorul a prezentat 
realizările obținute de poporul co
reean, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen. în anii construc
ției socialismului. El a subliniat bu

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

omul, ca să facă acești noi pași îna
inte. trebuie să-si învingă propria 
natură, să se autodepășească. El 
poate să realizeze această perfor
manță invățind și iar invățind".

Hong Bok Sil este ea însăși un 
om care se autodepășește prin în
vățătură. Are 20 de hni. Lucrează 
ca frezor la o mașină cu program, 
de fabricație coreeană. Seară de 
seară, este prezentă la cursurile fa
cultății serale de tehnologia con
strucțiilor de mașini, din localitate. 
Am aflat că nu există nici măcar 
un Singur om, în această mare 
uzină, care să nu fie cuprins Intr-o 
formă zilnică de ridicare a pregă
tirii profesionale. Unii sint studenti 
sau elevi în învătămîntul seral, al
ții urmează cursuri de policalifi
care sau de specializare. învățătura 
constituie, aici, o obligație zilnică 
de serviciu a fiecărui muncitor, a 
fiecărui inginer, inclusiv a celor 
din conducerea întreprinderii.

La ieșirea din orașul Nampo 
încep culturile de orez. Ne însoțeș
te directorul hidrocentralei Tedon
gang. inginerul Han Sam Zong. 
„Acum, ne spune el. pe valea riu- 
lui Tedong diminețile sint intr-a
devăr liniștite. Oamenii nu se mai 
tem de furia apelor, de forța lor de 
distrugere". Da, acum diminețile 
sint liniștite în aceste minunate 

locuri. Dar pină 
acum cîțiva ani, 
mai cu seamă in 
lunile iulie și au
gust, cind ploua 
torențial, apele 
rîului se umflau, 
își părăseau al

bia șl inundau fabricile, cul
turile, așezările omenești. Distru
geau tot ceea ce intilneau in cale. 
Pagubele materiale erau imense. 
Dar omul s-a dovedit și aici mai 
puternic decît natura. A construit, 
aici, în vîrf de munte, un barai 
uriaș, un imens lac de acumulare 
și p hidrocentrală. Acum, forța ape
lor s-a supus voinței lui. Cînd vin 
ploile, apele sint dirijate spre lacu] 
de acumulare și nu mai năvălesc 
peste fabrici și peste culturi. Cînd 
este secetă, întreprinderile și așe
zările primesc apa de care au ne
voie. Iar cele patru generatoare ale 
hidrocentralei produc, zi de zi, cu
rent electric.

„Totul a fost gata, aici, in 1983, 
ne spune inginerul Han Sam Zong. 
Inițiativa construirii acestui ansam
blu hidrotehnic aparține tovarășu
lui Kim Ir Sen. Conducătorul parti
dului nostru a îndrumat direct atit 
activitatea de proiectare, cit si rea
lizarea construcției. Aici s-a dat 
una dintre marile bătălii pentru 
transformarea naturii. Am vorbit 
la trecut, dar de fapt această bătă
lie continuă. In această zonă se cul
tivă orez — care din moși-strămoși 
constituie baza hranei coreeanului. 
Iar orezul cere apă multă. Si între
prinderile industriale din această 
zonă au nevoie de apă. Si apa tre
buie să fie distribuită rațional. îna
inte, oamenii spuneau că Tedongul 
este riul ce aduce sărăcie. Pentru 
că dădea cind prea multă apă. cînd 
prea putină. Sub conducerea parti
dului. aici se realizează o mare 
operă pentru dirijarea apei. Pe riu 
in jos. către Marea de Vest, se 
construiesc mai multe baraie care 
să stăvilească năvălirea apelor. Nn 
este o treabă ușoară. Sint multe 
roci calcaroase si se ivesc nume
roase probleme tehnice. Dar oame
nii qindesc. învață si le rezolvă".

Omul este mai puternic decît na
tura ! Această idee se află la teme
lia politicii Partidului Muncii din 
Coreea. De 41 de ani. de cînd a fost 
făurit, partidul le-a insuflat oame
nilor convingerea că sint mai tari 
ca natura 1 Că pot învinge natura ' 
Prin eroism in muncă. Prin cute
zanță in gindire. Prin învățătură 
neîncetată. $i oamenii au pornit 
bătălia cu natura. După ce au re
construit Phenianul, au urcat alta 
și alte trepte. Au reconstruit alte 
orașe, au ridicat fabrici, baraje, au 
schimbat cursul unor rîuri, au 
înălțat monumente care să vor
bească viitorului despre măreția 
timpului de azi în „țara dimineți
lor liniștite".

Adrian VASIEESCU

nele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între Partidul Mun
cii din . Coreea și Partidul Comunist 
Român, intre țările și popoarele 
noastre, evidențiind rolul esențial al 
hotăririlor luate in cadrul în
tilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea și 
consolidarea continuă a acestor bune 
raporturi.

Au participat redactori ai presei’ 
centrale, Agenției române de presă, 
ai unor publicații periodice, precum 
și corespondenți ai preset străine 
acreditați în țara noastră.

(Agerpres)



Schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen
PHENIAN 9 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român,* președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, și tovarășei Kim Săng E un 
cald salut tovărășesc, împreună cu 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de pace și prosperitate poporului 
coreean, de noi și tot mai mari suc
cese pe calea edificării socialismului, 
a împlinirii năzuinței sale de unifi
care pașnică, democratică și indepen
dentă a tării.

Exprimind profunde mulțumiri, 
tovarășul Kim Ir Sen a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros salut priete
nesc și urări de sănătate și fericire 
personală, de victorii tot mai mari 
poporului român in opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in România.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Kim 
Ir Sen a tovarășului Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care întreprinde o vizită în 
R.P.D. Coreeană la invitația Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea.

In cursul convorbirilor a fost evi

dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
de prietenie, colaborare și solidarita
te dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană, dintre popoarele român și 
coreean și s-a subliniat contribuția 
hotăritoare a dialogului la cel mai 
înalt nivel la dezvoltarea acestor re
lații. A fost reafirmată hotărîrea ce
lor două partide, țări si popoare de 
a acționa pentru adîncirea și extin
derea în continuare a raporturilor 
româno-coreene pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
domenii de activitate, în interesul re
ciproc, al construcției socialiste in 
cele două țări, al cauzei generale a 
păcii și colaborării între națiuni.

★
Cu prilejul vizitei pe care o în

treprinde în R.P.D. Coreeană, tova
rășul Petru Enache s-a intilnit cu 
tovarășul Hoan Giang Yep. secretar 
al C.C. al P.M.C.. cu alte cadre cu 
•munci de răspundere în Aparatul de 
partid și de stat.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de experiență în domeniul 
muncii de partid. îndeosebi al acti
vității ideologice și de propagandă, 
precum și în alte probleme de inte
res comun.

Delegația Partidului Comunist 
Român a vizitat, de asemenea, obiec
tive economice, științifice și cultu
rale din capitală și alte zone ale 
tării.

SESIUNEA O.N.U.
Necesitatea sporirii contribuției organizației la oprirea 

cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare
— subliniată In dezbaterile din Comitetul nr. 1 

pentru probleme politice $i de securitate al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite și-a început 
lucrările Comitetul nr. 1 — pentru 
probleme politice și de securitate — 
al Adunării Generale. Ordinea de zi 
cuprinde problemele cardinale ale 
contemporaneității — dezarmarea 
și întărirea -securității internaționale, 
frînarea înarmărilor nucleare. înce
tarea cursei înarmărilor pe Pămînt 
și prevenirea militarizării spațiului 
cosmic.

Luind cuvintul în deschiderea lu
crărilor, președintele comitetului a

evidențiat importanta intensificării 
eforturilor pentru ca Organizația 
Națiunilor Unite să-și poată aduce o 
contribuție reală la oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
la consolidarea securității interna
ționale pe calea dialogului și colabo
rării. A fost reliefată necesitatea 
realizării de înțelegeri privind redu
cerea arsenalelor nucleare și, ca un 
prim pas. a încheierii unui acord de 
interzicere totală a experiențelor cu 
arma nucleară.

In preajma întîlnirii 
la nivel înalt 

sovieto-americane
HARARE 9 (Agerpres). — In 

cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Harare, primul-ministru 
al Republicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe, și-a exprimat speranța că 
la apropiata întiinire sovieto-ameri- 
cană din Islanda vor fi înregistrate 
rezultate pozitive pe calea realizării 
păcii și securității internaționale. El 
a subliniat că ar fi de dorit ca aceas
tă întiinire să se soldeze cu adop
tarea de măsuri concrete în direcția 
reducerii producției de arme nu
cleare.

Perspectivele dezvoltării industriale în lume

Consiliul de Securitate cere încetarea conflictului 
dintre Iran și Irak
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• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Pentru lichidarea tuturor arsenalelor nucleare

MOSCOVA. — Pornind de la 
faptul că pînă in prezent știința 
nu a făcut dovada că in Univerș 
ar exista ființe inteligente. Roman 
Sorocenko. fizician și astronom so
vietic. subliniază intr-un interviu 
că distrugerea civilizației umane, 
prin război nuclear, ar putea echi
vala cu dispariția vieții nu numai 
pe Terra, ci și in întregul Univers. 
Explozia tuturor celor 50 000 de fo
coase nucleare existente pe Pămint /

este nu numai capabilă să distru
gă de 12 ori orice semne de viață 
pe Terra, dar să nimicească și pla
nete apropiate și să provoace mu
tații în sistemul solar. Concluzia 
la care ajunge omul de știință este 
că se impune realizarea unei înțe
legeri imediate intre popoare pen
tru lichidarea tuturor armamente
lor nucleare, ceea ce ar putea salva 
ființele raționale nu numai de pe 
Pămmt, ci și, poate, din Univers.

0 săptămina de acțiuni în sprijinul păcii 
inițiată în Panama

CIUDAD DE PANAMA. — ..Re
publica Panama militează activ 
pentru pace !“ — sub această lo
zincă. vineri începe in întreaga 
tară săptămina de acțiuni in fa
voarea păcii, inițiată de guvern »i 
organizațiile obștești panameze. 
Mii de locuitori din toate coifurile 
tării vor participa la mitingurile 
ce vor avea loc in marile între
prinderi si în instituțiile de invă-
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țămînt superior, 
calități rurale, 
postul de radio 
sacra programe speciale probleme
lor majore cu care se confruntă in 
prezent omenirea.

Săptămina de acțiuni in apăra
rea păcii se înscrie ca _un event- < 
meat central pentru marcarea In ț 
Panama a Anului Internațional al 
Păcii.

precum ji In
Televiziunea 

national vor con-

Companie în Belgia pentru interzicerea 
armelor chimice

BRUXELLES. — Organizațiile 
progresiste belgiene au lansat o 
campanie, la nivelul întregii țări, 
de stringere de semnături pe 
„Apelul de interzicere a oricăror 
arme chimice, in primul rind a 
celor binare". Printre semnatarii 
apelului figurează lideri ai parti
delor politice belgiene, deputați ai 
parlamentului, inclusiv reprezen-

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— La încheierea dezbaterilor consa
crate examinării situației create prin 
prelungirea războiului iraniano-ira- 
kian. Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat o rezoluție prin 
care cere încetarea acestui conflict 
și adresează secretarului general al 
Națiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar. apelul de a-și intensifica 
eforturile de mediere — în acord cu 
ambele părți implicate — pentru a 
se ajunge la sistarea ostilităților. 
Iranului și Irakului li se cere să ac
ționeze pentru punerea neintîrziată 
în aplicare a rezoluției precedente a 
Consiliului de Securitate, adoptată în 
luna februarie : ea stipulează înce
tarea focului și retragerea forțelor 
militare ale celor două țări în in
teriorul granițelor recunoscute inter
național, precum și soluționarea, prin 
mijloace pașnice, a diverselor aspec
te ale diferendului dintre Iran și 
Irak.

Totodată, rezoluția prevede că, 
ptnă la 30 noiembrie 1986, secretarul 
general al O.N.U. va prezenta un 
raport asupra rezultatelor acțiunilor

întreprinse pentru „instaurarea unei 
păci durabile intre cele două țări in 
conformitate cu Carta O.N.U. și cu 
principiile normelor de drept inter
national".

Reuniunea Consiliului de Secu
ritate a fost convocată la cererea 
unui grup de șapte țări arabe. Ira
nul nu a participat la lucrări.

TEHERAN 9 (Agerpres). — Arti
leria iraniană a bombardat zone in
dustriale din apropierea, orașelor ira
kiene Khanaqin și Basra, provocind 
pagube substanțiale, relevă un co
municat militar citat de agenția 
I.R.N.A. Totodată, comunicatul sem
nalează atacuri ale forțelor iraniene 
pe fronturile de nord-vest, de sud, 
de vest și central.

BAGDAD 9 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă irakiene au efectuat in 
ultimele 48 de ore raiduri aeriene 
asupra unui „important obiectiv na
val", situat in apropierea coastelor 
iraniene, relevă agenția I.N.A., care 
citează un purtător de cuvint mi
litar.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 9 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, a ce
rut țărilor arabe, cu prilejul unui 
interviu acordat ziarului kuweitian 
„Al Rai Al-Aam“, să examineze cu 
sinceritate și in mod rațional pro
blemele cu care sint confruntate și 
să nu-și irosească resursele națio
nale in scopuri militare, subliniind 
că prin forță nu se va putea pune 
capăt în mod decisiv conflictului 
arabo-israelian.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Ciocniri 
violente intre miliții ale organizației 
libaneze Amal și combatanți palesti
nieni din tabăra de refugiați palesti
nieni Rashidiyeh, de lingă Tyr. au 
izbucnit din nou joi, pentru a zecea 
zi consecutiv, transmite agenția 
U.P.I. In aceste lupte au fost folosite 
mitraliere și grenade autopropulsate.

După izbucnirea luptelor, s-au în
treprins noi eforturi pentru realiza
rea unei încetări a focului. Acordu
rile de încetare a focului convenite 
anterior au fost încălcate.

VIENA 9 (Agerpres). — Radu Bu- 
deanu transmite : In cadrul unei în- 
tilniri cu reprezentanți ai presei, di
rectorul general al O.N.U.D.I., Do
mingo Siazon jr., a prezentat oficial 
a doua ediție a raportului global pe 
1986 privind industrializarea și dez
voltarea economică. El s-a referit Ia 
principalele probleme tratate în ra
port și in special la perspectivele 
dezvoltării industriale 1986—1987, la 
previziunile O.N.U.D.I. privind volu
mul și structura producției industria
le in 150 de țări dezvoltate și în curs 
de dezvoltare. Raportul global con
stituie, între altele, un instrument 
util pentru țările în curs de dezvol
tare in examinarea a noi modalități 
de cooperare industrială. Documen
tul apreciază că. în măsura in care 
se creează un climat politic mondial 
mai favorabil, majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare ar putea spera la 
performanțe mai bune in ceea ce pri

vește eforturile lor de industrializa
re decit a fost cazul in primii ani ai 
actualului deceniu.

O idee importantă subliniată In ra
portul global și de către directorul 
general se referă la tendințele pro- 
tecționiste din țările dezvoltate, care 
sint, intre altele, motivate de falsa 
impresie că relațiile comerciale cu 
țările in curs de dezvoltare, respec
tiv importul de mărfuri din aceste 
țări, ar spori rata șomajului in sta
tele occidentale. Se demonstrează — 
cu date și fapte concrete — că. în 
realitate, schimburile comerciale 
Nord-Sud au contribuit la crearea de 
noi locuri de muncă in majoritatea 
țărilor dezvoltate și, în consecință, 
raportul invită la o cooperare econo
mică Și industrială mai intensă în
tre țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare cu rezultate favora
bile pentru ambele părți.

Evoluția producției de energie electrică 
în centrale atomice

Estimări conținute intr-un raport al A.I.E.A.
Capacitatea centralelor atomoelec- 

trice la nivel -mondial va creste cu 
33 la sută pină in anul 1990, com
parativ Cu 1985, in anul 2000 in 
aceste unități urmind să se producă 
20 la sută din totalul energiei elec
trice realizate in întreaga lume — 
estimează un raport al Agenției In
ternaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.). Relevindu-se că in 
prezent tehnologia necesară unor 
asemenea centrale permite reali
zarea lor la un preț de cost con
venabil și in condiții de mai mare 
rentabilitate, comparativ cu unită

țile bazate pe combustibil fosil, 
ajungindu-se la condiții avantajoase 
și pe planul construcției, alimentă
rii, controlului, durabilității și exe
cutării reparațiilor, in raport se 
arată că, in perioada următoare, nu 
numai in țările dezvoltate va spori 
construcția de centrale atomo- 
electrice, ci și in numeroase 
țări in curs de dezvoltare. Totuși, 
se menționează că, pentru etapa 
actuală. centralele convenționale 
vor rămine principala sursă de ener
gie electrică, un loc esențial reve
nind hidrocentralelor. (Agerpres).

Condamnare a politicii 
a regimului de la

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
Comitetul de decolonizare al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat o 
rezoluție prin care toate activitățile 
și interesele economice străine in 
Namibia sint declarate ilegale, in
formează Centrul de presă al O.N.U. 
Dp asemenea, este condamnată cu 
fermitate colaborarea unor state oc
cidentale cu regimul minoritar de la 
Pretoria în domeniul nuclear. Docu
mentul cere încetarea oricăror rela
ții de cooperare cu autoritățile surl- 
africane pe plan politic, diplomatic, 
economic, comercial, militar și nu
clear, pentru refuzul acestora de a 
pune capăt ocupării ilegale a Nami
biei și politicii de apartheid și dis
criminare rasială.

Pe de altă parte, comitetul a re
afirmat că prezenta bazelor, și insta-

de apartheid 
Pretoria

lațiilor militare străine în teritoriile 
incă neeliberate constituie un obsta
col major în calea îndeplinirii pre
vederii Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independentei 
țărilor și popoarelor coloniale.

OTTAWA 9 (Agerpres). — Comi
tetul executiv al Organizației Inter
naționale a Aviației Civile (O.A.C.I.) 
a adoptat un document prin care se 
cere tuturor statelor membre să in
terzică legăturile aeriene cu Africa 
de Sud. în semn de protest față de 
politica de apartheid a regimului 
minoritar de la Pretoria.

Documentul urmează să fie pre
zentat spre aprobare Adunării Ge
nerale a organizației, menționează 
agențiile Reuter si Associated Press.

R.S.A.: Măsuri draconice împotriva
organizației multirasiale - U.D.F.

AGENȚIILE DE PRESA
pescurt

NEGOCIERI. La 9 octombrie, la 
Geneva a avut loc, în cadrul ne
gocierilor sovieto-americane pri
vind armamentele nucleare și cos
mice, ședința grupului pentru ar
mele cu rază medie de acțiune, 
transmite agenția T.A.S.S.

AGENȚIA T.A.S.S. transmite că, 
In conformitate cu hotărirea con
ducerii sovietice, la 15 octombrie 
începe, iar pe parcursul acestei luni 
va fi încheiată, retragerea din 
Afganistan in Uniunea Sovietică a 
șase regimente din componenta 
contingentului militar limitat so
vietic. aflat acolo la cererea Gu
vernului Republicii Democratice 
Afganistan.

PROTEST. Spania a protestat în 
legătură cu. vizita in Gibraltar a 
comandantului-șef al N.A.T.O., 
Bernard Rogers, informează agen
ția E.F.E. Ministrul 
spaniol, 
donez, a 
exprimă 
legătură 
N.A.T.O. 
niol — i 
faptul că Gibraltarul a trecut sub 
comanda militară integrată a 
N.A.T.O., la care Spania nu a ade
rat cind 
alianței, 
agenția 
prezența 
N.A.T.O.

de externe 
Francisco Fernandez Or- 
declarat Că guvernul își 
profunda nemulțumire in 

cu vizita oficialității 
Motivul protestului spa- 

a spus el — il constituie

țat în favoarea convocării unei 
reuniuni ministeriale a C.E.E. con
sacrate exclusiv analizării proble
mei terorismului din țările mem
bre, informează agenția France 
Presse. El a subliniat necesitatea 
intensificării colaborării „celor 12“ 
în lupta împotriva acestui feno
men, care cunoaște o nouă 
de recrudescentă in Europa 
dentală.

fază 
occi-

pos-ANIVERSARE. Vorbind la 
turile de radio și televiziune cu 
prilejul celei de-a 24-a aniversări 
a independenței Ugandei. președin
tele tării. Yoweri Museveni, a ce
rut întregii populații să acționeze 
pentru depășirea actualei stări din 
economie, evidențiind. în același 
timp, necesitatea de a conlucra pe 
plan politic cu autoritățile legale 
instalate la Kampala la „începutul 
anului. El a adresat, totodată, un 
sever avertisment elementelor care 
aduc prejudicii ordinii și securi
tății Ugandei.

a devenit membru al 
în 1982. Spania — adaugă 
E.F.E. —- nu recunoaște 

forțelor militare ale 
In ceea ce consideră a 

fi teritoriu spaniol. IVIZITA ÎN R. P. CHINEZA. 
Deng Xiaoping, președintele Co
misiei Centrale Consultative a 
Partidului Comunist Chinez, l-a 
primit pe Caspar Weinberger, mi
nistrul apărării al Statelor Unite, 
aflat într-o vizită în R. P. Chi
neză — anunță agenția China 
Nouă. Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilate
rale. cu precădere ale colaborării 
In domeniul militar.

prlma dată 
„Challenger", 
1986. N.A.S.A. 
instalarea pe

TESTARE. Pentru 
după catastrofa lui 
survenită in ianuarie 
a procedat, joi, la 
rampa de lansare de la Cape Ca
naveral (Florida) a unei navete 
spațiale (..Atlantis), care urmează 
să fie testată timp de șapte săp- 
tămini.

SANCȚIONAREA UNOR ABU
ZURI. Printr-un decret semnat de 
președintele Republicii Dominica
ne. Joaquin Balaguer. amiralul 
Victor Barjan, șeful statului ma
jor al forțelor armate dominicane, 
și alțî 23 de generali au fost puși 
In retragere pentru excesele co
mise. in ultimele zile. în unele 
garnizoane ale tării — transmite 
agenția I.P.S. Excesele au constat 
în comiterea de abuzuri la adresa 
unor personalități politice și sin
dicale dominicane.

PRETORIA 9 (Agerpres). — Auto
ritățile sud-afrifcane au anunțat, la 
9 octombrie, măsuri draconice împo
triva Frontului Democratic Unit 
(U.D.F.). principala organizație po
litică multirasială. care grupează 
aproximativ 700 de organizații anti- 
apartheid. cu un număr de peste 
două milioane de oameni, anunță 
agențiile France Presse și Reuter. 
Buletinul oficial sud-african a făcut 
cunoscut că guvernul de la Pretoria 
a hotărît să aplice U.D.F. așa-numi- 
ta „lege asupra organizațiilor și aso
ciațiilor" (..Affected Organisation 
Act"), lipsind, printre altele, această

formațiune legală de mijloacele fi
nanciare. Unul dintre liderii U.D.F., 
Helen Suzman, a calificat decizia 
drept „o grosolană interzicere a li
bertății de asociere". Prin această 
măsură, autoritățile intenționează să 
distrugă U.D.F.. fără să ia decizia 
de interzicere oficială ' — a declarat 
trezorierul partidului. Noua decizie 
a Pretoriei împotriva U.D.F.. consi
derată de oficialități „o organizație 
periculoasă", constituie preludiul in
terzicerii acestui partid de masă 
angajat în lupta împotriva aparthei
dului.

ț ț
ț

tanți ai coaliției guvernamentale, 
lideri 
cale, 
zen tanți
ceri. Acest document urmează sâ 
fie adresat — la sfîrșitul lunii , 
octombrie — Congresului S.U.A., ț

al unor organizații sindi- 
oameni de știință, repre- 

ai cercurilor de afa-

organizațiilor americane în favoa- i 
rea păcii, precum și guvernului de '
la Bruxelles.

L

INVITAȚIE. Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a adresat prima
rului Berlinului occidental. Eber
hard Diepgen. invitația de a parti
cipa la festivitățile ce vor avea 
loc in R.D.G. cu prilejul celei de-a 
750-a aniversări a Berlinului — 
informează agenția A.D.N. ■

ȘOMAJ. La sfîrșitul lunii sep
tembrie. în Olanda erau înregis
trați oficial 696 100 șomeri, ceea 
ce reprezintă 14,5 la sută din to
talul forței de muncă active, re
levă un raport al guvernului, ci
tat de agenția Associated Press.

PENTRU COMBATEREA TERO
RISMULUI. într-o conferință de 
presă organizată la Barcelona, mi
nistrul italian al afacerilor exter
ne, Giulio Andreotti, s-a pronun-

Relansarea economiei mondiale reclamă o largă 
și echitabilă cooperare internațională

Eveniment cu o largă rezonanță 
In lume, sesiunea anuală a Fondului 
Monetar International (F.M.l.) și 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). care 
s-a desfășurat zilele trecute la 
Washington. a prilejuit analiza 
principalelor procese și tendințe din 
economia mondială. îndeosebi a pro
blemei datoriilor externe ale tarilor 
in curs de dezvoltare. Căutarea unor 
căi și modalități capabile să ducă la 
depășirea dificultăților din domeniul 
monetar-financiar. in vederea asigu
rării unei creșteri economice stabile 
și dinamice in toate statele, s-a 
înscris printre obiectivele de bază 
ale recentei sesiuni, la care au par
ticipat reprezentanții celor 151 de 
țări membre ale F.M.L și B.I.R.D., 
inclusiv România.

DIN NOU PE O CURBA DESCEN
DENTA. O preocupare cu atit mai 
necesară cu cit reuniunea celor două 
instituții financiare internaționale 
s-a desfășurat intr-o conjunctură 
economică nefavorabilă, marcată de 
slăbirea apreciabilă a ritmului de 
creștere a producției și comerțului 
mondial, fapt care afectează toate 
statele, dar in special pe cele in 
curs de dezvoltare, ale căror econo
mii sint deosebit de vulnerabile la 
acțiunea unor factori externi. De 
altfel, chiar in ajunul deschiderii 
sesiunii. F.M.l. a anunțat revizuirea 
in jos a previziunilor sale din pri
măvară cu privire la ritmurile de 
creștere în următoarele 18 luni.

După ce apreciază ca „decepțio- 
nante" rezultatele din prima jumă
tate a acestui an, specialiștii fon
dului prevăd „un progres marginal" 
al producției mondiale in 1986, de 
numai 2,8 la sută (fată de 3.1 la sută 
cit s-a anticipat in aprilie) și de 3,1 
la sută (3.3 la sută) in 1987. In 
aceste condiții, era de așteptat ca la 
sesiunea anuală a F.M.l. și B.I.R.D. 
să se dea dovadă, îndeosebi din 
partea statelor puternic dezvoltate, 
de mai mult realism și spirit de 
cooperare. în vederea convenirii, de 
comun acord, a unor măsuri capa
bile să contribuie la solutionarea 
gravelor probleme ce confruntă eco
nomia mondială. Lucrurile nu s-au 
petrecut însă întocmai : într-o alo- 
cutiune-bilanț, noul președinte al

B.I.R.D.. Barber Conable — după ce 
și-a exprimat satisfacția in legătură 
cu „realele convergențe de vederi 
asupra unor chestiuni esențiale", 
cum ar fi Susținerea de către țările 
membre a instituției pe care o con
duce sau dorința statelor bogate de 
a-sprijini țările cele mai sărace — 
s-a referit la „decepția" statelor in 
curs de dezvoltare in fata absentei 
măsurilor concrete de relansare eco
nomică. ce le-ar fi permis să ușu
reze povara datoriei lor externe.

Or. așa cum apreciază observatorii 
de la fata locului', sesiunea anuală 
a F.M.l. și B.I.R.D. s-a încheiat in-

mare cerere de credite din partea 
statului, care intră in felul acesta 
in concurență eu cel ce solicită ca
pitaluri pentru investiții în econo
mie. Dezechilibrul creat pe piețele 
financiare intre cererea și oferta de 
credite a dus. la începutul anilor '80, 
la creșterea fără precedent, a nive
lului dobinzilor percepute de băncile 
americane.' La rindul lor. aceste do- 
binzi înalte au atras spre S.U.A. im
portante fonduri (peste 100 miliarde 
de dolari anul trecut), care, investite 
în. producție, au susținut economia 
americană, intr-un moment cînd de
ficitele bugetare, absorbind cea mai

că de fiecare dată cînd se acceptă 
sprijinirea unei țări copleșite de da
torii. creditorii obligă pe debitori să 
adopte măsuri severe de austeritate, 
care nu ajung nici o dată, la rădă
cina răului. Dimpotrivă, in condițiile 
in care țările debitoare nu reușesc 
să-si sporească exporturile și veni
turile în devize, in bună parte din 
pricina măsurilor protecționiste pro
movate chiar de țările creditoare, 
stingerea obligațiilor financiare ale 
statelor respective se face pe seama 
reducerii importurilor, a investițiilor 
în economie, ceea ce prejudiciază 
creșterea producției.

Pe marginea sesiunii anuale a FMI. și B.I.RD.
tr-o „deziluzie generală", care re
flectă atit eșecul tentativei țărilor 
industrializate de a se înțelege asu
pra modalităților de reducere a 
dezechilibrelor existente în relațiile 
economice dintre ele (in fapt, marile 
deficite comerciale ale S.U.A. si con
sistentele excedente ale Japoniei și 
R. F. Germania), cit și neputința 
unor state sau lipsa de voință a al
tora de a acționa in direcția stopă
rii creșterii datoriei țărilor subdez
voltate.

CONTENCIOSUL COMERCIAL IN- 
TEROCCIDENTAL. Intr-adevăr, deși 
țările industrializate s-au străduit, 
in cursul unor reuniuni pregătitoa
re, să lase lumii a treia impresia că 
sint unite, ele n-au reușit să prein- 
timpine reizbucnirea, la sesiunea 
F.M.l. și B.I.R.D., a vechilor contro
verse. In timp ce S.U.A. au cerut 
principalilor lor parteneri comerciali 
(îndeosebi Japonia și R.F.G.) să-și 
reducă nivelul dobinzilor pentru ca, 
favorizînd creșterea economică, să 
poată cumpăra mai mult din Statele 
Unite și să contribuie astfel la in- 
lăturarea dezechilibrelor comerciale, 
țările vizate au răspuns că esența 
problemei este alta, și anume, redu
cerea deficitelor bugetului american. 
De ce ?

Asemenea deficite (212 miliarde 
de dolari in 1985) implică o foarte

mare parte a acumulărilor interne 
de capital, amenințau să o sufoce. 

Ceea ce este bun pentru S.U.A. 
nu e insă ' și pentru „țările credi
toare". in special pentru statele vest- 
europene și Japonia, care, lipsite de 
importante fonduri, și-au văzut pe
riclitată și mai mult situația econo
mică. De aceea, țările in cauză au 
procedat la creșterea propriilor do- 
bînzi, fapt care a slăbit „hemora
gia" de capitaluri, dar a descurajat 
investițiile în economie și. implicit, 
relansarea activității productive. 
Acum, se relevă la Tokio și Ia Bonn, 
S.U.A. cer principalilor lor parteneri 
comerciali să-și reducă nivelul do
binzilor. fără însă a aborda direct 
adevăratele cauze ale creșterii aces
tora. Controversele pe această temă 
sint atit de puternice incit, potrivit 
agenției France Presse. miniștrii de 

-finanțe ai Japoniei și R.F.G. au pă
răsit Washingtonul declarînd că nu 
inteleg ca politicile financiare ale 
țărilor lor să fie dictate de trezore
ria americană.

PENTRU O STRATEGIE A CREȘ
TERII ECONOMICE. In același timp, 
relevă observatorii de presă, un nu
măr tot mai mare de țări debitoa
re, de la Nigeria la Columbia și 
Filipine, au contestat deschis căile 
de redresare financiară impuse de 
creditori. In acest sens, s-a arătat

Cu alte cuvinte, departe de a con
tribui la soluționarea problemei da
toriilor. austeritatea duce la stagna
re si regres economic, la reducerea 
producției, adică a însuși potenția
lului lor de rambursare a datoriei. 
De aceea, la sesiunea F.M.l. și 
B.I.R.D. s-a arătat că orice strate
gie a ieșirii din criza datoriei nu va 
da rezultatele scontate decit dacă 
va urmări creșterea economică a 
țărilor debitoare. Un asemenea o- 
biectiv poate însă fi atins doar 
prin înfăptuirile unui arisamblu de 
măsuri, care să aibă in vedere, in 
primul rînd. renunțarea de către 
țările creditoare din Occident Ia po
litica „banilor scumpi", la dobinzile 
înalte.

ÎNDEMN LA RAȚIUNE. Dezbate
rile din cadrul sesiunii anuale a 
F.M.l. și B.I.R.D. au confirmat pe 
deplin justețea aprecierilor Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora 
sistemul financiar-bancar, politica 
dobinzilor înalte practicate de țările 
capitaliste dezvoltate poartă princi
pala răspundere pentru situația 
creată in țările în curs de dezvol
tare. Tocmai de aceea, țara noastră 
consideră că este necesar să se pună 
capăt acestei stări de lucruri, să se 
acționeze in direcția realizării unor 
înțelegeri care, transpuse în practi

că. să contribuie la lichidarea sub
dezvoltării. a decalajelor dintre state 
și' la edificarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, menite să asigure 
progresul tuturor popoarelor.

In concepția României, așa cum 
s-a arătat și in intervenția delegației 
tării noastre la sesiunea F.M.L și 
B.I.R.D.. asemenea înțelegeri trebuie 
să aibă in vedere, in primul ririd, 
soluționarea globală, principială a 
problemei datoriilor externe. Țara 
noastră consideră că o astfel de so
luționare implică măsuri care să 
prevadă anularea datoriei țărilor cu 
un venit național pe locuitor de 
pină la 500—600 de dolari, reducerea 
substanțială a datoriei statelor cu 
un venit national pe locuitor de 
I 000—1 200 de dolari, reducerea cu 
50—70 la sută a datoriei celorlalte 
țări in curs de dezvoltare, reeșalo- 
narea. pe o perioadă îndelungată, a 
datoriei rămase, fără dobindă sau 
cu o dobindă de 'maximum 3—4 la 
sută, stabilirea unui plafon pentru 
efectuarea plăților in contul datoriei 
externe de cel mult 10 la sută din 
Încasările anuale din exporturile ță
rilor debitoare.

Se înțelege că rezolvarea durabilă 
a problemelor financiar-valutare re
clamă si anumite restructurări în 
conceptele și mijloacele de acțiune 
ale organismelor financiar-bancare 
naționale și internaționale, domenii 
în care F.M.l. și B.I.R.D. ar trebui 
să aibă initiative mult mai percu
tante. In acest sens, a fost formu
lată propunerea ca cel puțin o parte 
din datoria externă să poată fi achi
tată in monedele naționale ale ță
rilor debitoare, prin Înțelegeri reci
proc, avantajoase.

Desigur, In asemenea înțelegeri 
sint interesate toate țările, inclusiv 
cele creditoare, deoarece, așa cum 
au dovedit-o evoluțiile din ultima 
vreme, propria lor dezvoltare este 
condiționată de o soluționare realis
tă. îndrăzneață a problemelor sub
dezvoltării. de înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale che
mate să asigure dezvoltarea mai ra
pidă a țărilor rămase in urmă, pro
gresul general.

Gh. CERCELESCU

In legătură cu avionul nord-american doborît in Nicaragua
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Comisia pentru afaceri externe a Se
natului S.U.A. va iniția o anchetă 
pentru a determina dacă echipajul 
avionului american doborît în Nica
ragua, de către forțele armate nica- 
raguane, se afla sau nu într-o mi
siune legată de o manieră sau alta 
de administrația Statelor Unite — a 
anunțat președintele comisiei, sena
torul republican Richard Lugar.

După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, avionul res
pectiv a fost doborit. duminică, de

militari nicaraguani, In vreme ce se 
afla în spațiul aerian al Republicii 
Nicaragua, aprovizionind forțele con
trarevoluționare aritisandiniste.

în declarații separate, preșdintele 
Ronald Reagan și secretarul de stat 
George Shultz au arătat că misiunea 
echipajului nu avea nici o legătură 
cu administrația S.U.A., mentionind 
însă că aceasta cunoștea existenta 
„unor grupuri de persoane particu
lare americane care încearcă să 
sprijine forțele rebele antinicara- 
guane".

PROTEST AL GUVERNULUI NICARAGUAN
MANAGUA 9 (Agerpres). — Gu

vernul nicaraguan a protestat oficial. 
Intr-o notă adresată secretarului de 
stat al S.U.A.. George Shultz, îm
potriva „amestecului direct" al S.U.A. 
în acțiunile militare contrarevoluțio
nare îndreptate Împotriva Republicii 
Nicaragua — transmite agenția Pren- 
sa Latina.

Documentul se referă Ia captura

rea pilotului mercenar nord-amert- 
can. Eugen Hevenfus. aflat la bordul 
avionului „C-123", doborit pe terito
riul nicaraguan de forte ale Armatei 
Populare Sandiniste. Se menționează 
că documentația găsită asupra celor 
aflati la bordul avionului dovedește 
că aceștia aveau calitatea de consi
lieri militari ai S.U.A. detașați in 
Salvador.

Agricultura a 15 țări africane, 
afectată de invazia de lăcuste

NAIROBI 9 (Agerpres). — Starea 
de urgentă ca urmare' a secetei și 
foametei pe continentul african a 
fost depășită. însă un număr de pes
te 14 milioane de locuitori din cite- 
va țări aie continentului continuă să 
fie afectați de o lipsă acută de a- 
limente. rezultat al condițiilor cli
matice defavorabile, relevă un ra
port al Centrului de informații al 
O.N.U.. din Nairobi, citat de agen
ția China Nouă. ,

In plus, menționează raportul, un 
pericol imediat il prezintă invazia 
lăcustelor, care s-au extins pină a- 
cum pe o suprafață agricolă esti
mată la 2,5 milioane acri, alte cir
ca șase milioane" de acri de culturi 
avind nevoie urgentă de interven
ție cu mijloace de combatere. Se a- 
preciază că în 15 țări africane se vor 
produce mari daune agriculturii 
dacă lăcustele nu vor fi puse sub 
control.

Intervenții concertate pe piețele 
monetare occidentale

LONDRA 9 (Agerpres). — în 
cursul tranzacțiilor financiare de 
joi, Bundesbank a intervenit din 
nou. Ia bursa din Londra, procedind 
la Însemnate achiziții de dolari, pen
tru a sprijini cursul monedei ame
ricane, astfel Incit acesta să nu 
scadă sub nivelul de 2 mărci vest- 
germane, relatează agențiile Inter
nationale de presă.

Acțiuni similare au fost înregis
trate și zilele trecute, cînd evolu
țiile pe piețele monetare occiden
tale au fost marcate de Intervenții 
concertate de amploare ale băncilor 
centrale din majoritatea statelor

vest-europene, precum șl din Japo
nia. După cum se menționează, 
aceste acțiuni au drept scop prein- 
timpinarea unei căderi severe a va
lorii dolarului, ceea ce ar afecta 
principalii parteneri comerciali ai 
Statelor Unite, prin scumpirea ex
porturilor lor, comparativ cu produ
sele americane. Statele Unite însă se 
pronunță pentru continuarea dimi
nuării cursului dolarului in schim
burile cu celelalte principale monede 
occidentale, ca o modalitate de a 
contribui Ia diminuarea enormului 
deficit comercial american.
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