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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Marti, 14 octombrie, a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La ședință au participat, ca in
vitați. prim viceprim-miniștri și 
viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alti conducători de orga
ne centrale, precum și președinți 
ai unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat Decretul privind insitui- 
rea titlului de „Erou al Noii Revo
luții Agrare" din Republica Socia
listă România.

Potrivit decretului, titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" 
se conferă județelor și unităților 
agricole de stat și cooperatiste care 
realizează pe toată suprafața agri
colă planificată sau la întregul e- 
fectiv de animale planificat pro
ducții mari, la nivelul cerințelor 
noii revoluții agrare din țara 
noastră.

De asemenea, titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" se conferă 
activiștilor de partid și de stat, 
conducătorilor de unități agricole 
socialiste, altor cadre din agricul

tură, care au un aport deosebit în 
realizarea unei agriculturi moder
ne, de înaltă productivitate, în ob
ținerea unor recolte cît mai mari 
pe întinse suprafețe de terenuri.

In ierarhia distincțiilor de stat 
ale Republicii Socialiste România 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" ocupă un loc egal cu ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste".

Consiliul de Stat a dat o înaltă 
apreciere rolului hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și realizarea 
grandiosului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, contribuției sale 
esențiale aduse la dezvoltarea agri
culturii, la înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare In țara noas
tră, la ridicarea bunăstării în
tregului popor.

In continuare, Consiliul de Stat 
a dezbătut și adoptat Decretul 
privind stabilirea criteriilor de 
conferire a titlului de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" și a altor 
distincții județelor și unităților 
agricole socialiste pentru realizări 
deosebite în sporirea producției 
agricole.

Prevederile decretului asigură o 
stimulare mai accentuată a județe-' 
lor, unităților agricole socialiste, 
cadrelor care lucrează nemijlocit 
în agricultură, pentru obținerea 
unor recolte cît mai bogate pe 
mari suprafețe de terenuri, pen
tru sporirea contribuției agricultu
rii la dezvoltarea generală a țării, 
în concordanță cu cerințele noii 
revoluții agrare.

în vederea realizării unei gospo
dăriri unitare și superioare a tu
turor pădurilor șl vegetației fores
tiere, Consiliul de Stat a adoptat 
Decretul privind transmiterea unor 
păduri și terenuri forestiere și a 
unor plantații și perdele forestiere 
în administrarea directă a unități
lor silvice dint-subordinea Minis
terului Silviculturii.

In continuare, Consiliul de Stat 
a adoptat Decretul pentru convo
carea Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat și 
ratificat : Convenția Intre Guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia si Guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste cu privire 
la colaborarea In domeniul gospo
dăririi apelor de frontieră ; Con
venția între Republica Socialistă

România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia pentru evi
tarea dublei impuneri cu privire 
la impozitele pe venit și pe avere ; 
Acordul între Republica Socialistă 
România și Republica Turcia pen
tru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit și pe 
avere.

Toate decretele și tratatele in
ternaționale menționate au fost 
examinate, în prealabil, și avizate 
favorabil de către comisiile per
manente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

In continuarea ordinii de zl, 
Consiliul de Stat. a dezbătut și 
adoptat : Raportul Comisiei pentru 
analiza activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor muncii 
adresate Consiliului de Stat în se
mestrul I 1986 și Raportul Consi
liului de Miniștri privind activita
tea de rezolvare a propunerilor, 
Sesizărilor, reclamațiilor și cereri
lor adresate organelor centrale ale 
administrației de stat. în semes
trul I 1986.

Consjliul de Stat a soluționat 
apoi unele probleme ale activității 
curente.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind instituirea titlului 

de „Erou al Noii Revoluții Agrare“ 
din Republica Socialistă România
în vederea stimulării județelor, unităților agricole socialiste, activiștilor de partid 

și de stat, tuturor oamenilor muncii care lucrează nemijlocit in agricultură, pentru dez
voltarea intensivă a producției agricole, obținerea unor recolte cit mai bogate pe mari 
suprafețe de terenuri, prin organizarea științifică a producției și a muncii, aplicarea 
de tehnologii avansate, de înaltă productivitate, și pentru sporirea, pe această cale, a 
contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării, in concordanță cu cerințele noii 
revoluții agrare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează ;
Art. 1. — Se instituie titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
Art. 2. — Titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" se conferă județelor, între

prinderilor agricole de stat, asociațiilor economice de stat și cooperatiste, cooperative
lor agricole de producție, asociațiilor economice intercooperatiste, unităților de cerce
tare, unităților de cercetare și producție, stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, 
altor unități agricole socialiste, care realizează producții mari, la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare din țara noastră.

Titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" se conferă, de asemenea, activiștilor 
de partid și de stat, conducătorilor de unități agricole socialiste, altor cadre din agricul
tură. care au un aport deosebit in realizarea unei agriculturi moderne, de Înaltă pro
ductivitate, in obținerea unor recolte cit mai mari pe întinse suprafețe de terenuri.

Art. 3. — Nivelul producțiilor vegetale și animale și celelalte condiții pentru 
conferirea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare" județelor fi unităților agricole 
socialiste se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 4. — In ierarhia distincțiilor de stat ale Republicit Socialiste România titlul 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" ocupă un loc egal cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste".

Ca urmare, articolul 10, lit. A din Decretul Consiliului de Stat nr. 190/1977 pri
vind distincțiile de stat in Republica Socialistă România va avea următorul cuprins :

„A. Titlul de -Erou al Muncii Socialiste» și titlul de -Erou al Noii Revoluții 
Agrare»".

Art. 5. — Persoanele cărora li s-a conferit titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" au aceleași drepturi ca și persoanele distinse cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste".

Art. 6. — Se aprobă Regulamentul privind descrierea și modul de purtare a în
semnului titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare", potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

DECRET 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare
Socialiste România, Națională în a patra sesiune a celei de-a IX-a legisla-

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România turi în ziua de 23 octombrie 1986, ora 10. 
decretează:

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PRIMIRI UI TOUmiSIIL MCIUIE CEABSESEU
Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste^România, a primit, marți, pe 
E. A. Șevardnadze, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut tovără
șesc și cele mai bune urări din partea

tovarășului Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis tova
rășului Mihail Gorbaciov un salut 
călduros și cele mai bune urări.

Din însărcinarea tovarășului Mihail 
Gorbaciov, ministrul de externe so
vietic a prezentat o informare in le
gătură cu desfășurarea recentei în-

tîlniri de la Reykjavik dintre secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele S.U.A.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru informarea făcută.

La primire a participat loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Președintele Consiliului Suprem pentru Tineret și Sport 
din Republica Arabă Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, pe Abdel Ahad Gamal 
El-Din, președintele Consiliului Su
prem pentru Tineret și Sport din 
Republica Arabă Egipt, care, la invi

tația Uniunii Tineretului Comunist, 
efectuează o vizită in țara noastră.

Oaspetele a arătat că ii revine plă
cut^ misiune de a transmite tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald salut 
și cordiale urări de sănătate și feri
cire din partea președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni

Mubarak. Totodată, el a adresat vil 
mulțumiri pentru Întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea oferită de 
a vizita țara noastră, de a cunoaște 
realizările poporului român în opera 
de edificare a noii societăți.
(Continuare în pag. a V-a)

COMUNICAT 
privind convocarea plenarei 
Comitetului Central al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. întrunit, marți, în ședință, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, a hotărît convocarea plenarei Comitetului Central pentru ziua de 
22 octombrie a.c.

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, 

președintele Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe
BUN VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!

La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara 
noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, președintele Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe.

Samuel Kanyon Doe s-a născut la 
8 mai 1950 tn localitatea Tuzon, din 
provincia Grand Gedeh.

tn 1969 s-a înrolat In Forțele ar
mate ale Liberiei, iar in 1971 a ab
solvit școala de radio și comunicații 
a Ministerului Apărării Naționale. 
După ce. în august 1975. a fost a- 
vansat la gradul de prim-sergent. in 
1979 termină cursurile Institutului 
..Marcus Garvey". In 1979 a fost nu
mit sergent major.

La 12 aorilie 1980 a preluat func
ția de șef al statului și președinte 
al Consiliului de Salvare a Poporu
lui. A fost ales apoi comandant su
prem al Forțelor armate ale Liberiei.

La 26 iulie 1984 a fost proclamat 
președinte al Adunării Naționale In
terimare. iar la 24 august 1985 este 
ales președinte al Partidului Națio
nal Democrat al Liberiei.

In urma alegerilor prezidențiale 
din 15 octombrie 1985. la 6 ianuarie 
1986 Samuel K. Doe a fost procla
mat drept primul președinte al celei 
de-a doua republici.

Prima republică din Istoria conti
nentului african. Liberia a împlinit. 
Ia 26 iulie. 139 de ani de la procla
marea independenței sale.

Intrată tn epoca modernă. Repu
blica Liberia s-a înscris prin opțiu
nile sale in rindul statelor al căror 
obiectiv central il constituie reali
zarea progresului economic și so
cial, prin valorificarea la cote su
perioare a energiilor umane și a bo
gățiilor naturale. Stau mărturie. în 
acest sens, lansarea unui amplu 
program național de valorificare a 
bogatelor resurse naturale — fier, 
cauciuc, nichel, bauxită. mangan, 
diamante, metale rare. lemn, pe
trol — precum și programul de 
dezvoltare a agriculturii.

Pe plan extern. Republica Libe
ria. stat membru al mișcării de 
nealiniere, Se pronunță și acționează

pentru o largă deschidere politică, 
pentru promovarea dialogului, a ne
gocierilor. In vederea reglementării 
problemelor complexe ale contem
poraneității. pentru o nouă ordine 
economică mondială. Ca stat afri
can, Liberia s-a alăturat marelui 
front al continentului, al întregii 
lumi care condamnă politica da 
apartheid a Republicii Sud-Afri- 
cane. sprijinind. totodată. lupta 
dreaptă de emancipare politică si 
socială a populației majoritare din 
această tară, cauza independentei 
Namibiei.

Relațiile diplomatice între Repu
blica Socialistă România șl Repu
blica Liberia au fost stabilite. la 
nivel de ambasadori, la 30 aprilie

1972. De-a lungul anilor. între cela 
două state' și popoare s-au stator
nicit raporturi de prietenie si co
operare. corespunzător intereselor 
ambelor țări.

Reafirmînd că România desfă
șoară o politică externă de colabo
rare cu toate statele lumii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta. cu 
prilejul, primirii scrisorilor de acre
ditare a ambasadorului Liberiei la 
București, că. in acest cadru, „exis
tă condiții pentru ca, pe baza trai
nică a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectului suveranității 
și independenței naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, relațiile româno- 
liberiene să se dezvolte și mai pu
ternic, în viitor. îndeosebi în dome
niul economic, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale".

Evidențiind sentimentele de alea
să prețuire pentru personalitatea 
șefului statului român, cu prilejul 
aniversării zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu. șeful 
statului liberian, SAMUEL K. DOE. 
arăta : „Exprim convingerea că 
prietenia și respectul reciproc eare 
caracterizează relațiile intre cele 
două țări și popoare ale noastre 
vor continua să se dezvolte si să se 
întărească din ce în ce mai mult".

Cu Încrederea că vizita în Româ
nia a șefului statului liberian, con
vorbirile ce vor avea loc cu acest 
prilej vor constitui un moment 
semnificativ în cronica relațiilor bi
laterale. în aprofundarea raporturi
lor de colaborare. în beneficiul reci
proc. al cauzei înțelegerii si păcii 
în lume, poporul român îl întlmpină 
pe președintele Samuel K. Doe cu 
sentimente de caldă prietenie, adre- 
sîndu-i tradiționala urare de „BUN 
VENIT PE PĂMÎNTUL KOMA- 
NiEt r
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autogesiiunii si auioconilucerii muRCitarestl Bazaltul poate și trebuie să înlocuiască
pe scară și mai mare oțelurile aliate

„Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a ridica 
permanent eficiența activității noas
tre trebuie să asigurăm scurtarea ci
clului producție-marfă-bani, înca
drarea strictă in noile norme și nor
mative de stoc, echilibrul financiar, 
capacitatea de plată pe tot parcursul 
execuției sarcinilor de plan — a spus 
Ion Bica, contabil-șef al Combina
tului de articole tehnice de cauciuc 
din Pitești. Iată ce măsuri a consi
derat consiliul oamenilor muncii din 
combinat că trebuie să adopte pen
tru a răspunde cît mai bine acestei 
sarcini.

în domeniul comercial, s-a insti
tuit regula că produsele finite nu 
mai au ce căuta in magazie. „PRO
DUSELE FINITE SA NU ATINGĂ 
RAFTURILE !“ Din secție, atelier, 
fabrică — direct pe rampă pentru 
încărcare si expediere, vagonabil 
sau prin conteinerc ! Lotul comer
cial să se constituie pe rampă 1 Pen
tru aceasta serviciul de desfacere 
are ca indicator propriu de realizat 
„produsele expediate". Sarcina res
pectivă se lansează și se urmărește 
zilnic și cumulat, după un- grafic cu 
următoarea structură pe verticală : 
ziua, cantitatea primită la magazie, 
expedieri și stoc existent în maga
zii, în comparație cu stocul normat. 
Un asemenea tablou de bord, com
pletat zilnic, se află pe biroul direc
torului, al contabilului-șef și al di-, 
rectorului comercial.

în ceea ce privește materiile pri
me eu pondere, volum și tonaj mare, 
se aplică același principiu, economi- 
sindu-se manoperă si reducindu-se 
pierderile din manipulări. Astfel, de 
regulă, aceste materii prime se re
cepționează și se dau in primire 
direct secției consumatoare. Firește, 
în limita strictă a fișei de consum 
și asigurindu-se încadrarea în nor
mele de consum aprobate. Și. men
ționăm, într-o lună în combinat se 
prelucrează peste 2 000 de tone de 
materii prime și materiale pentru 
producția de bază.

Producția-marfă vindută șl încasa
tă este un Indicator „repartizat" ser
viciului financiar sl serviciului de 
desfacere, fiind urmărit după un 
grafic cu următoarele coloane : ziua, 
sold de facturi neîncasate la început 
de lună, expedieri. încasări, sold 
cont „clienți" la sfîrșitul fiecărei 
zile, producția-marfă vindută și în
casată (plan, realizări și devieri, 
cumulat pe lună).

Un rol deosebit în urmărirea ope
rativă a datelor necesare conducerii 
pe baza bugetului de venituri și 
cheltuieli o reprezintă prelucrarea 
automată a datelor. în această pri
vință, deși nu avem în dotare un 
calculator de mare putere, totuși cu 
cei existent determinăm retribuțiile 
în condiții de acord global și asigu
răm programarea si urmărirea pro
ducției. Tot cu ajutorul calculatorul 
lui efectuăm urmărirea operativă a 
stocurilor de materii prime și mate
riale, directorul și directorul adjunct 
comercial avînd în birou un terminal 
cu ecran, pe care poate afla, cu un 
decalaj de o zi. stocurile Ja orice 
materie primă, cit este necesar pen
tru a satisface nevoile producției si 
cit există efectiv, precum și diferen
ța ce lipsește sau... prisosește.

Arătam că ne preocupă in mod 
deosebit vînzarea și încasarea cît 
mai rapidă a contravalorii mărfu

Din experiența consiliilor popularecetawi propun, cetățenii contribuie,

rilor. ca o condiție esențială pentru 
reintregiroa mijloacelor de plată. 
Prin noile reglementări se prevede 
expres că. în vederea accelerării în
casării contravalorii produselor li
vrate. întreprinderea este obligată să 
introducă in bancă factura in aceeași 
zi in care a expediat marfa. Dar 
cum să ne ducem la îndeplinire a- 
ceastă îndatorire dacă noi livrăm 
produsele in tot cursul zilei și în
tocmim toate facturile pină la ora 
15, dar banca nu are deschise 
ghișeele decit pină la ora 12 ?! Cul
mea, organele băncii ne obligă să ne 
angajăm în scris că vom respecta 
regula respectivă, dar nu iau nici un 
fel de măsuri în ceea .ce le privește. 
Normal ar fi ca banca să-și organi
zeze astfel activitatea îneît ghișeele 
sale să fie deschise pentru primi
rea facturilor pină la orele 19 ale 
fiecărei zile".

Răspundere și control 
în efectuarea fiecărui 

act economic
„S-a precizat in cursul dezbateri

lor că este deosebit de important ca 
bugetul de venituri și fcheltuieli 
fie defalcat pe secții, ateliere 
compartimente funcționale

să 
și 

a in
tervenit Nicolae Săvoiu, șef de ser
viciu în Ministerul Finanțelor. Conti- 
huind ideea. aș accentua cerința ca 
în fiecare unitate economică atribu
țiile și răspunderile pe toate pos
turile din schema organizatorică să 
fie astfel stabilite incit nici o secțiu
ne și nici un indicator din buget să 
nu rămină în afara urmăririi și con
trolului în execuție. De asemenea, 
sintetizind punctele de vedere ex
primate în dezbatere, rezultă că da
tele ce trebuie obligatoriu urmări
te la intervale cit mai scurte sint : 
situația încasărilor, a încadrării in 
limitele de plăți și cheltuieli, în nor
mele de stoc și de consum. în nive
lul creditelor aprobate.

Așa cum practica a dovedit, ren
tabilitatea și solvabilitatea între
prinderii sînt stilpii autogestiunii, de 
trăinicia acestora depinzînd realiza
rea veniturilor necesare pentru con
stituirea fondurilor proprii de dez
voltare și cointeresare materială, 
pentru onorarea obligațiilor referi
toare la formarea fondurilor genera
le ale societății, precum și capacita
tea de a face față obligațiilor de 
plată către furnizori și bancă. Pen
tru a fi mai bine înțeles, m-aș referi 
la un exemplu de dată recentă. Une
le întreprinderi au fost surprinse da 
măsurile adoptate inoepînd cu 1 iu
lie a. c„ prin aplicarea normativelor 
de stoc și a planurilor de finanțare. 
Față de noile . normative, execuția 
bugetelor a început să semnaleze, că 
unele întreprinderi au devenit brusc 
„bogate" în stocuri, dar țreptat,t,.in 
perioada imediat următoa.re. au de
venit „sărace", in bani. Această si
tuație a apărut debarece s-a întîr- 
ziat. cu lichidarea Stocurilor .supra- 
normative, iar băncile ău retras din 
Încasări creditele acordate anterior• 
datei de 1 iulie, în funcție de grafi
cele de rambursare stabilite. în 
unele cazuri a apărut fenomenul 
„blocajului in lanț" al conturilor cu
rente. Ce este de făcut 7 Nimic alt
ceva decit să se acționeze ferm asu
pra cauzelor, adică in fiecare uni-

produse care 
terminare și 
scurt, vinza- 
finite aflate

tate economică să se întreprindă 
măsuri energice pentru lichidarea 
stocurilor de materii prime, produc
ție neterminată, produse finite și 
prevenirea apariției lor în conti
nuare, prin aprovizionarea rațională, 
ritmică cu ceea ce este strict nece
sar, introducerea în producție sau 
redistribuirea în alte întreprinderi a 
stocurilor de materiale care priso
sesc, finalizarea în timp cit mai 
scurt a tuturor comenzilor aflate pe 
fluxul de fabricație, începerea pro
ducției numai la acele 
au toate condițiile de 
livrare in timp cît mai 
rea tuturor produselor 
în depozitele întreprinderii. Deci, in 
esență, să se organizeze bine activi
tatea, să se scurteze la maximum 
ciclul producție-marfă—bani".

„Pentru ca bugetul de venituri șl 
cheltuieli să constituie realmente uh 
instrument de conducere, o condiție 
obligatorie este ca în fiecare uni
tate să fie asigurată o riguroasă 
evidentă a întregului patrimoniu, 
care să permită cunoașterea exactă 
a realităților în orice moment, să 
Înlesnească efectuarea unui control 
financiar și bancar eficient, să pre
vină păgubirea avutului obștesc, 
manifestarea oricărui act de indis
ciplină financiară — apreciază to
varășa Maria Coroian. director ad
junct al Sucursalei județene Bihor a 
Băncii Naționale. în această privin
ță, cerințele funcționării riguroase 
a mecanismului economico-financiar 
impun ca fiecare leu să fie cheltuit 
numai cu o temeinică motivație 
economică, potrivit normelor și nor
mativelor aprobate, în limite strict 
legale. Din acest punct de vedere se 
cuvine subliniat rolul esențial al 
contabilului-șef, al Întregului com
partiment financiar-contabil care — 
așa cum sublinia secretarul general 
al partidului — au datoria să spună 
un „NU" hotărlt oricărei risipe, să 
nu avizeze eliberarea de la magazie 
a materiilor prime și materialelor 
la care s-au depășit consumurile 
normate și, în nici un caz, să nu 
aprobe nici o cheltuială care contra
vine legii, spiritului gospodăresc.

în practică, din păcate, se întîl- 
nesc situații în care cei însărcinați 
cu controlul preventiv nu își fac 
datoria, abdicînd de la exigență în 
urma anumitor solicitări și rugă
minți adresate de unii factori de 
conducere a producției. De aceea, 
în unele întreprinderi s-au Introdus 
împuterniciți ai organelor financiare 
care acordă viza de control preven
tiv șl credem că acest sistem ar tre
bui extins și în alte unități econo
mice. în același sens, organele ban
care au instituit, și vor întări m 
continuare, controlul prealabil asu
pra plăților fiecărei întreprinderi".

„Prin prisma actualelor exigențe, 
ele noilor reglementări legale, con
tabilului-șef îi revin răspunderi im
portante in legătură cu gestionarea - 
și utilizarea eficientă a tuturor mij
loacelor tehnice materialo si finan
ciare ale întreprinderii -»■ a preci
zat Ion Bica. Din păcate însă, se 
menține încă puternică mentalitatea 
că un contabil, fie el chiar și șef, 
ar fi numai _un simplu înregistrator 
de date, 
contextul 
șef are 
deosebit 
atribuții

în practică, 
autogestiunii. 
obligații și 

de mari, el 
șl competențe pe mă-

deși in 
contabilul- 
răspunderi 

nu are și

tn- 
a 

funcționale :
sură, rămînînd in organigrama 
treprinderii doar conducătorul 
două compartimente 
financiar și contabilitate. Or, fără a 
minimaliza importanța tuturor com- 
bartimentelor ce alcătuiesc mecanis
mul conducerii operative a între
prinderii. trebuie să recunoaștem că 
pe masa de lucru a contabilului-șef 
se înmănunchează toate problemele 
economico-financiare ale unității 
economice, iar în documentele care 
se centralizează aici se regăsește si
tuația exactă a unui crîmpei din 
avuția națională care trebuie gospo
dărit cu grijă și supus unui perma
nent și exigent control. Deci în ac
tualele condiții, funcția de contabil- 
șef are un cu totul alt conținut, 
mult mai complex, celui care o de
ține cerindu-i-se să fie conducăto
rul unui adevărat „stat major" al 
întreprinderii, care să aibă un rol 
determinant in definirea si aplica
rea strategiei și tacticii activității 
economice, orientîndu-le neabătut 
spre telul ridicării calității și efi
cientei, acționind ferm pentru Insti
tuirea unei ordini și discipline fi
nanciare severe. Prin urmare el tre
buie învestit cu o autoritate a func
ției care să-i permită să. trateze de 
pe pozițiile răspunderilor care-i re
vin cu directorul sau directorul co
mercial al întreprinderii, cu șefii tu
turor compartimentelor funcționale, 
cu șefii secțiilor si atelierelor, cu 
conducătorii locului de muncă".

★
Dezbaterile din ciclul de articole 

publicat in „Scînteia* pe tema fun
damentării și utilizării bugetului de 
venituri și cheltuieli — care se în
cheie aici — și-au propus să releve 
unele experiențe in utilizarea 
precum ți anumite probleme ți 
ajunsuri in acest domeniu, si 
gereze unele căi de rezolvare.

Esențială este minuirea cu 
cepere a bugetului de venituri

sa, 
ne- 
su-

pri
ll 

cheltuieli care, așa cum sublinia se
cretarul general al partidului, nu 
înseamnă altceva decit exercitarea 
cu înaltă răspundere a autogestiu- 
nii și autoconducerii ■ muncitorești, 
astfel incit fiecare întreprindere 
să-și acopere cheltuielile din veni
turi, să obfină deci o rentabilitate 
și beneficii cit mai înalte și, totoda
tă, să utilizeze 
proprii, 
credite, 
teza de 
lante.

eficient fondurile 
recurgind cit mai puțin la 
accelerînd la maximum vi- 
rotație a mijloacelor circu-

Comeliu CARLAN 
Ioan I.AZA

industriale din fontă șiSecvență de muncă Ia întreprinderea de armături 
oțel din Zalău

„Scîn- 
relatat 
Faptul 
se da-

Să prelucrezi, prin meșteșug și 
gîndire, banala rocă dc bazalt, trans- 

' formind-o in sute de produse și pie
se dintre cele mai diverse, care nu de 
mult .se confecționau din oțeluri spe
ciale sau fonte inalt aliate, iată o în
deletnicire nu numai ingenioasă, dar 
și extrem de utilă. Este exact ce fac, 
de mai mulți ani, specialiștii între
prinderii de lianți din Brașov. Des
pre aceste preocupări (vezi 
teia" din 20 III 1986) am mai 
cu circa șapte luni in urmă, 
că revenim asupra problemei 
torează apariției unor elemente noi 
menite să impulsioneze o generaliza
re rapidă q utilizării acestui nou ma
terial in toate sectoarele economice. 
Aceste aspecte au constituit, de alt
fel, și tema simpozionului „Bazalt 
1986“ organizat recent, din inițiativa 
Comitetului județean de partid Bra
șov, și care a reunit specialiști din 
cercetare, proiectare și producție, din 
toate ramurile industriei, cit și re
prezentanți ai diferitelor ministere și 
ai altor organe de decizie.

Pentru ce se acordă o atît de mare 
importanță bazaltului 7 Simplu : ba
zaltul, așa cum o dovedește expe
riența existentă atît în țara noastră 
cit și pe plan mondial (există în 
momentul de față peste 160 de bre
vete de invenții privind prelucrarea 
și utilizarea acestui material), este 
un excelent înlocuitor al oțelurilor și 
fontelor aliate și înalt aliate sau al 
altor materiale și metale neferoase 
scumpe și greu de procurat. Mai cu 
seamă cind piesele confecționate din 
aceste materiale sint destinate să lu
creze în medii puternic corozive sau 
abrazive. Faptul că,. la ora actuală, 
bazaltul se afirmă cu succes în mul
te domenii drept un substituent al 
metalului se datorează atît unor în
sușiri fizico-chimice ale sale, dar mai 
cu seamă unor rațiuni economice. 
Reamintim cîteva dintre ele. în pri
mul rînd consumul 
Nu numai studiile,' 
experiența practică 
că la volume egale 
nergie pentru realizarea pieselor din 
bazalt este de pină la 6 ori mai re
dus decit în cazul cind acesta ar fi 
realizat din fontă sau oțel aliat. Cu 
alte cuvinte, prin folosirea unei tone 
de piese finite din bazalt se evită 
utilizarea a circa 2.52 tone de lami
nat și se economisesc circa 10—12 
tone de combustibil convențional. Și 
dacă mai adăugăm faptul că bazal
tul este o materie primă abundentă 
în solul și subsolul • țării și că atît 
minereul de fier, cît și mare parte a

de combustibil, 
teoretice, dar și 

au demonstrat 
consumul de e-

de aliere necesare obți-elementelor
nerii oțelurilor sint importate, este 
lesne de înțeles ce avantaje econo
mice mari oferă folosirea bazaltului.

Iată, așadar, rațiunea .pentru care 
acestui nou material trebuie să i se 
creeze toate condițiile pentru a se pu
tea impune pe scară tot mai largă în 
economia națională. Afirmăm acest 
lucru întrucit, trebuie să recunoaș
tem. față de experiența bună exis
tentă la noi in țară in privința uti
lizării bazaltului, a tehnologiilor de 
preparare a sa (topire, turnare, re- 
cristalizare, sinterizare etc.) puse la 
punct de specialiștii noștri, bazaltul, 
ca substituent al metalului, este 
încă destul de puțin folosit.

în momentul de față, întreprinde
rea de lianți din Brașov realizează 
cîteva sute de produse din bazalt, 
însumînd o producție de circa 3 000 
tone pe an, de care beneficiază, 
practic, toate ramurile industriale. Se 
poate și mai mult 7 Este oare sufi
cient cunoscut acest nou material 
in măsură ca el să poată fi utilizai 
peste tot unde este posibil 7 Din dez
baterile și concluziile simpozionului 
„Bazalt 1986“ a reieșit clar că, cel 
puțin la prima întrebare, răspunsul 
este categoric afirmativ. în momen
tul de față, dintr-o primă investiga
ție făcută in unitățile industriale ale 
tuturor ministerelor economice, a re
zultat că necesarul de produse de 
bazalt la nivelul anului 1990 se ridi
că la circa 114 000 tone, prelucrat sub 
formă de produse turnatei sinteriza- 
te. compozite și fibre bazaltice. iar 
pe Întregul cincinal de peste 250 000 
tone.

Cît privește gradul de cunoaștere 
de către proiectanții și producătorii 
de mașini și utilaje din industrie a 
noului material se poate afirma că 
și aici s-au făcut progrese importan
te. Simpozionul de la Brașov ne o- 
feră un exemplu elocvent. Dacă la 
prima ediție a acestei manifestări, 
care a avut loc cu circa doi ani în 
urmă, cît și Ia consfătuirea pe ace
eași temă ținută la începutul acestui 
an, specialiștii de la întreprinderea 
de 
au 
de avantaje, domenii și posibilități 
de "" 
aceasta rolurile s-au inversat. înșiși 
participanții la simpozion au venit 
cu elemente noi. unele dintre ele 
de-a dreptul senzaționale. Meritorie 
este, de pildă, realizarea specialiști
lor de la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" Brăila, care prin 
înlocuirea cu bazalt sinterizat doar 
a unui singur reper (lagărul de sus
ținere si ghidare a pieselor) de la 
strungurile paralele din dotare va 
determina economisirea a circa 15 
tone de bronz. Aplicată la întreaga 
economie națională, această soluție ar 
conduce, după aprecierea acelorași 
specialiști, la economisirea a peste 
15 000 tone de bronz. în același timp, 
tot aici, sint in studiu alte circa 200 
de repere care, confecționate din ba
zalt sinterizat. vor determina econo
misirea. In anul 1987, a altor 15 tone 
de metale neferoase și 50 tone de 
oțel și fontă. Impresionează, de ase- * 
menea, rezultatele colectivului de la 
întreprinderea de matrițe și piesa 
forjate din Odorheiu Secuiesc, care 
a găsit posibilitatea de a înlocui cu 
bazalt sinterizat o serie de inele de 
etanșare de Ia pompele de apă ale 
motoarelor cu ardere internă sau a 
unor pompe centrifugale utilizate în 
combinatele chimice și petrochimice. 
Este vorba de sute de mii de ase
menea piese ce se executau din alu
mină sinterizată, din oțel sau fontă 
înalt aliată,. Prin această substituire 
vor putea fi economisite. în perioa
da 1987—1990, circa 34 tone oțel ino
xidabil și 30 tone fontă aliată cu ni
chel și crom. Nu mai puțin impor
tantă este economia de metal, circa

lianți din Brașov au fost cei care 
prezentat participantilor o serie
utilizare ale bazaltului, de data

materia-

față, sl- 
material 

mare

450 tone. înregistrată prin înlocuirea 
cu bazalt cristalizat a rigolelor de 
țunder de la instalațiile dc turnare 
continuă a oțelului de la combina
tele siderurgice din Galați și Călă
rași. La fel. remarcabilă este și ex
periența minerilor. La întreprinde
rea de preparare a cărbunelui din 
Petroșani, unitate ce se numără 
printre pionierii utilizării bazaltului, 
timpul dc folosință a suprafețelor 
metalice (jghiaburi, conducte, pilnii, 
cisterne, celule de Jlotare etc.) a 
crescut de la 1 la 5 ani ca urmare 
a placării lor cu plăci de bazalt tur
nat și recristalizat.

Iar exemplele ar putea continua, «- 
ducind argumente convingătoare a- 
supra marii eficiente economice ce 
rezultă din generalizarea utilizării pe 
scară și mai largă în economie a a- 

- cestui nou material care a probat că 
poate, în multe situații. înlocui oțe
lurile și fontele aliate și înalt aliate, 
metalele neferoase sau alte 
le scumpe și deficitare.

Așadar, în momentul de 
tuația privind acest nou ... 
este clară : cererea este mai ___
decit oferta, ceea ce constituie un 
mare cîștfg. Specialiștii brașoveni. In 
colaborare cu alte unități industria
le, crezind cu tărie in calitățile șl 
posibilitățile bazaltului, au reușit să 
risipească îndoieli, să învingă neîn
crederea multor sceptici. Ce trebuie 
făcut in continuare pentru a satis
face cererea mare a industriei pen
tru produsele din bazalt 7 Firește, 
răspunsul nu poate fi decit unul sin
gur : dezvoltarea unor noi capacități 
de producție în măsură să acopere 
necesarul de asemenea produse. Da 
reținut, fapt extrem de important, 
că problema bazaltului a depășit de 
acum sfera de preocupări a între
prinderii din Brașov. Ea constituie 
la ora actuală obiectul unui cuprin
zător program de acțiune, cu sarcini, 
răspunderi și termene precise în care 
sint angrenate un mare număr de 
unități de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică, de 'întreprinderi 
industriale ale mai multor ministere. 
Există deci o strategie unitară, o ac
țiune precis coordonată care iși pro
pune ca, pe parcursul actualului cin
cinal, produsele din bazalt topit, sin
terizat sau acoperite cu bazalt să în
locuiască circa 150 DOO tone de alte 
materiale scumpe și deficitare, in 
special oțel și fontă aliată sau me
tale neferoase. Pentru aceasta sint 
prevăzute a se realiza, începînd încă 
din acest an, importante capacități 
de producție, atît la întreprinderea 
de lianți din Brașov, cît și în alte 

. unități industriale și de cercetare a- 
parținind ministerelor Industriei e- 
lectrotehnice și chimice și de utilaj 
greu. în paralel, se are în vedere a- 
dîncirea muncii de investigare știin
țifică și de inginerie tehnologică. 
Sînt prevăzute circa 30 de teme da 
cercetare-dezvoltare — ce-și propun 
elaborarea de noi tehnologii de 
parare, utilizare și prelucrare a 
duselor din bazalt, realizarea 
piese din materiale compozite 
să aibă la bază',bazaltul, standuri de 
probă pentru testarea reperelor și a- 
dîncirea studiilor privind proprietă
țile bazaltului etc.

în concluzie, este vorba de un pro
gram de mare anvergură, cu benefi
cii majore pentru economia naționa
lă. Este cît se poate de evident, fapt 
reieșit și cu prilejul manifestării 
tehnico-științifice de la Brașov, că 
numai printr-o participare susținută 
și un sprijin activ și eficient din 
partea tuturor celor cu răspunderi 
și sarcini precise în înfăptuirea aces
tui program utilizarea bazaltului va 
putea fi generalizată, conform indi
cațiilor conducerii partidului, în în
treaga economie.

Maieu RADU

pre- 
pro- 
unor
care

PE TEME DE SEZON
La începutul acestui an. Consiliul 

popular al municipiului Constanța a 
organizat in cea mai încăpătoare sală 
a orașului — Sala sporturilor — o 
mare adunare cetățenească, la care 
au participat peste 2 000 de locuitori.

Scopul acestei adunări l-a consti
tuit modul in care s-a trecut la apli
carea Legii nr. 1 din 1985 privind 
autofinanțarea localităților, contribu
ția în bani și în muncă a cetățenilor 
pentru gospodărirea și dezvoltarea 
edilitară a municipiilor, orașelor si 
comunelor. Efectele ei aveau să se 
resimtă, după cum se va vedea, în 
întregul an.

Alături de materialele prezentate 
pe domenii de activitate în cadrul a- 
oelei adunări și de dezbaterile și in
tervențiile care au avut loc pe mar
ginea lor, notăm și două completări 
semnificative ale ordinii de zi ; in 
sală au fost proiectate și comentate 
diapozitive color și imagini filmate 
din realizările edilitar-gospodărești 
ale orașului, din activitatea cetăte.- 
nilor la acțiunile de înfrumusețare, 
dar și aspecte negative din unele zone 
pentru care se solicita acțiunea și in
tervenția operativă a locuitorilor, a 
unităților de gospodărire comunală 
etc. Iar în foaierul sălii au fost insta
late urne pe domenii de activitate 
pentru colectarea propunerilor și se
sizărilor făcute de participanți.

Rezultatele acestei largi consultări 
cetățenești au fost sintetizate și con
cretizate la consiliul popular muni
cipal în programe de lucru pe do
menii de activitate, cu obiective, răs
punderi nominale și directe, termene 
finale șl grafice detaliate de realiza
re sub controlul direct al tuturor 
membrilor comitetului executiv al 
consiliului popular, care au primit 
responsabilități pe zone ale orașului.

Obiectivele acestor progTame de lu
cru începeau exact cu lichidarea ima
ginilor nedorite prezentate în cadrul 
■celei adunări, respectiv cu salubri
zarea tuturor zonelor periferice ale 
orașului, continuau cu plantarea a 
15 000 de arbori ornamentali și a 2 
milioane de flori, cu înființarea a noi 
parcuri și locuri de agrement, cu ex
tinderea amenajării falezei orașului, 
cu darea în folosință a noului tron- 
•on de tramvai pe distanța de 8,2 km 
linie dublă si realizarea unor noi o- 
biective social-culturale și de învă- 
țămint, finanțate din contribuția bă
nească a locuitorilor si realizate șl 
prin contribuția lor în muncă.

— Pentru traducerea in viață a a- 
cestor obiective, forma organizatorică 
de bază prin care acționăm, ne spune 
tovarășul Marin Neațu, prim-vice- 
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, o con
stituie circumscripțiile electorale in 
cadrul cărora cetățenii sînt mobilizați 
la acțiunile Întreprinse de către depu-

tați, comitetele de cetățeni și asocia
țiile de locatari, cu sprijinul organi
zațiilor de partid din cartiere, al or
ganizațiilor democrației și unității so
cialiste. al comisiilor de femei care 
asigură, de regulă, de două ori ne 
săptămină. în zilele stabilite de ei, o 
largă participare a locuitorilor la ac
tivitatea de înfrumusețare și gospo
dărire a orașului. In această ordine, 
cu rezultate deosebite în acțiunile • 
edilitar-gospodărești și de înfrumu
sețare s-au înscris cetățenii din an
samblurile de locuințe „Tomis I“. 
„Tomis-Nord", „Grăniceri" și „Gara' 
veche", precum și din cartierele Me- 
deea, Poporului. Viile Noi și Tăbăcă- 
rie. De asemenea, a intrat în obiș-

Cum se traduc 
în viață 

în municipiul 
Constanța 

prevederile Legii 
nr. 1 din 1985

nuinta cotidiană a colectivelor de oa
meni ai muncii practica de a-si între
ține și înfrumuseța incintele și zonele 
adiacente ale unităților economice si 
instituțiilor, in conformitate cu pre
vederile Legii nr. 10 din 1982, din rin- 
dul acestora evidențiindu-se cele din 
zona platformei industriale a orașu
lui, de pe platforma portuară, unită
țile comerciale, de prestări servicii si 
turism. Cea de-a treia formă o con
stituie acțiunile voluntar patriotice 
Întreprinse de organizațiile U.T.C, și 
de pionieri pentru întreținerea si în
grijirea parcurilor, monumentelor 
istorice și locurilor de joacă. Toate 
acțiunile întreprinse în aceste forme 
organizate 6e efectuează sub con
trolul și îndrumarea tehnică de spe
cialitate ale aparatului consiliului 
popular, ale cadrelor din activul ob
ștesc și celor din unitățile de gos
podărire comunală.

Rezultatele acestor acțiuni perma
nente, de masă, întreprinse de con
siliul popular municipal, cu sprijinul 
direct al tuturor locuitorilor orașului 
au fost sintetizate în raportul de ac
tivitate pe primul semestru al anului 
prezentat de primarul municipiului 
în adunările cetățenești organizate re 
cartiere. Astfel, ca urmare a măsu
rilor întreprinse, din suma totală de 
24 milioane care reprezintă valoarea 
contribuției în bani a cetățenilor ora
șului, pînă in prezent s-au încasat 
peste 22 milioane lei. care sînt folo
siți pentru realizarea obiectivelor da

investiții și a lucrărilor de reparații 
și întreținere a edificiilor social-cul
turale aprobate de adunările cetă
țenești. In același timp, contribuția 
în muncă a cetățenilor 
pină in prezent peste 
lion de zile/om.

Printre altele, a 
tățit transportul în 
darea în folosință, 
termen, a noului tronson de tramvai 
care leagă in linie dreaptă cartierul 
Sove.ia de zona industrială a orașu
lui și a două noi linii de troleibuze. 
Un mare volum de muncă s-a depus 
la repararea arterelor de circulație 
pe o suprafață de 150 000 mp, la între
ținerea spațiilor verzi și a parcurilor 
pe 227 hectare, la salubrizarea stră
zilor, aleilor, trotuarelor și platfor
melor menajere, la amenajarea fale
zelor, a plajelor și la repararea digu
rilor de protecție a acestora.

Este deosebit de semnificativ fap
tul că. din cele 1074 de propuneri fă
cute de locuitorii orașului in cadrul 
adunărilor cetățenești și prin cele
lalte forme democratice de adresare 
către municipalitate, un număr de 
980 au și fost traduse'în viată, restul 
aflîndu-se in studiu sau necesitind o 
perioadă mai îndelungată de rezol
vare.

Pe baza acestor rezultate fructuoa
se, Obținute ca urmare a faptului că 
locuitorii Constanței acționează la în
făptuirea propriilor lor propuneri si 
hotărîri, consiliul popular municipal 
și-a prevăzut in programul său de 
lucru organizarea, in trimestrul ac
tual, a unei noi adunări cetățenești 
de amploarea celei care a avut loc 
la începutul anului, pentru stabilirea 
obiectivelor și sarcinilor care decurg 
din aplicarea Legii nr. 1 privind con
tribuția in muncă și bani pe perioada 
anului viitor, cu scopul înalt și mo
bilizator ca municipiul Constanta, 
distins cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", să se situeze in 
continuare pe unul din primele locuri 
în întrecerea socialistă pe tară.

Din discuțiile purtate cu președin
tele comitetului executiv al consi
liului popular municipal, tovarășul 
Gheorghe Marinică, am reținut că. 
pentru realizarea acestui deziderat 
care' reprezintă dorința tuturor lo
cuitorilor orașului, concomitent cu 
perfecționarea stilului și metodelor 
de muncă pentru mobilizarea si im
plicarea directă a cetățenilor în ac
țiunile întreprinse, se va acorda o 
atenție mult mai mare activității de 

. educație civică, în scopul păstrării și 
îngrijirii obiectivelor realizate, pen
tru mai multă eficiență in sporirea 
zestrei de confort și frumusețe a o- 
rașului Constanța. >

însumează 
jumătate mi-
fost îmbună- 

comun prin 
înainte de

Georqe MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii*

Cum se asigură aprovizionarea cu articole
de larg consum necesare gospodinelor toamna

Răspuns
Comerțul județului 

Cluj s-a pregătit din 
timp pentru satisface
rea cerințelor specifi
ce toamnei. O atenție 
deosebită, în această 
direcție, s-a acordat 
aprovizionării piețelor, 
și unităților de profil 
cu cantități suficiente 
de produse din cate
goria celor ce urmea
ză să fie puse la con
servat în gospodăriile 
populație*. Numai în 
luna septembrie s-au 
pus la dispoziția cum
părătorilor 7 300 tone 
de cartofi, 1 110 tone 
ceapă, peste ,800 tone 
ardeioase. aproape o 
mie de tone de toma
te, circa 700 tone vi
nete, 200 tone castra-

pozitiv la cerințele pieței

O discuție 
magazinului 
iveală că u- 
bine apro- 
cu sare și

Oțet este
...Magazinul alimen

tar de pe strada Matei 
Voievod, 
cu șeful 
scoate la 
nitatea e 
vizionată
celofan, dar lipsesc de 
la vinzare oțetul, do
purile de plută șî 
sfoara. în altă parte, 
la magazinul din bd, 
N. Titulescu, colț cu 
strada Dumitru Ser
giu, sînt dopuri, 
lipsește oțetul. La 
magazin, cel de 
Vatra Luminoasă, 
se găsește nimic 
cele necesare
rării conservelor. Mer
gem mai departe. La 
Obor găsim borcane, 
dar nu găsim oțet șl 
celofan, pe cind la 
magazinul de pe str.

dar 
alt 
pe 
nu 

din
prepa-

Oferta ia nivelul solicitărilor
veți și altele. De men
ționat că, la toate pro
dusele, cantitățile sînt 
superioare 
anul trecut, 
fiind duble 
triple. Și 
cantitățile 
mari 
față de 776 in 1985. In 
aceste zile, cele 145 de 
unități de desfacere 
pentru legume-fructe, 
ca și punctele de vin- 
zare din piețe sau cele 
ale comerțului stradal 
— din municipiul 
CIuj-Napoca, precum 
și din centrele urbane 
și muncitorești din 
județ — continuă să 
fie bine aprovizionate 
cu tot ce se mai gă-

ceîor din 
la unele 

sau chiar 
la fructe 

sînt mal 
1 050 de tone.

sește pe cimp, prin 
grădini și livezi.

Pentru 
sprijinul 
comerțul 
vreme, 
furnizori 
articole specifice pre
gătirii conservelor. 
Astfel, depozitele co
merțului cu ridicata 
dispun de cantități sa
tisfăcătoare de borca
ne, s$re, oțet, celofan, 
sfoară, dopuri, diferi
te condimente, incit 
orice comandă venită 
din rețeaua cu amă
nuntul este onora
tă integral, pentru a 
putea răspunde tutu
ror cerințelor cetățe
nilor în condiții bune. 
(Rodica Șerban).

a veni in 
gospodinelor, 
a făcut, la 

comenzi Ia 
pentru acele

Cu toată seceta pre
lungită 
tui an. 
legume 
Buzău 
gat. 
preocuparea 

a 
buzoieni

din vara aces- 
grădinile de 
din județul 

au rodit bo- 
fapt ce atestă 

respon
sabilă a legumicul
torilor buzoieni de 
a obține producții spo
rite, sigure și stabile 
chiar și in condiții cli
matice mai dificile. 
Firesc, unitățile de 
desfacere ale între
prinderii comerciale 
de stat pentru legume 
și fructe (I.C.S.L.F.) 
sint asaltate nu numai 
de cumpărătorii din 
municipiul Buzău și o- 
rașul Rimnicu Sărat, cl 
și de cel care se află

in tranzit prin aceste 
localități, cunoscind 
că județul Buzău are 
un puternic bazin le
gumicol și, mai ales, 
o tradiție în domeniu.

Se constată insă pre
zența din abundență 
nu numai a legume
lor, ci și a accesorii
lor necesare conservă
rii lor. în ce privește 
aprovizionarea maga
zinelor cu oțet, celo
fan. dopuri, borcane, 
sfoară, sare șl conser- 
vant, gospodinele sînt 
pe deplin 
Numai în 
Buzău au : 
sate pe 
artere de 
ale orașului 11 tonete

ame-

mulțumite, 
municipiul 

fost ampla- 
principalels 

i circulația

stradale care desfac 
aceste produse. în a- 
celași timp, în toate 
unitățile I.C.S. „Ali
mentara" s-au
najat, de asemenea, 
puncte speciale de 
desfacere. Dintr-o dis
cuție purtată cu direc
torul direcției comer
ciale județene, am re
ținut că nu întimplă- 
tor in acest sezon se 
găsesc cele necesare 
preparării conservelor 
în gospodărie, ci dato
rită unui program 
special de aprovizio
nare toamnă-iarnă, 
care se aplică punct 
cu punct. (Stelian Chi- 
per, corespondentul 
„Scinteii").

din belșug.k
Agricultori, colt eu 
bd. Republicii, și la cel 
de pe Calea Dorobanți 
nu găsim decit... sfoa
ră și sare.

în fine, tragem con
cluzia. umblînd prin 
magazinele din 2—3 
cartiere, că o gospodi
nă insistentă se poate 
totuși aproviziona șl 
cu sare, șl cu celofan, 
și cu dopuri de plută 
și sfoară. I-ar mal 
lipsi doar oțetul, pe 
care, cu greu il găseh 
la „ora" documentării 
noastre. Cu greu l-am 
găsit și noi doar la 
IPACOMPROCOOP — 
fabrica de oțet care e 
amplasată pe str. A- 
produl Purice.

„Vedem că pină șl 
curtea fabricii geme 
de sticle pline cu oțet, 
de ce nu se găsește și

la fabrică
pe piață 7“ — între
băm. „I.C.R.A. Bucu
rești, unitatea care a- 
provizionează I.C.L.- 
urile bucureștene, care 
la rîndul lor aprovi
zionează magazinele, 
n-a ridicat de 4—5 
luni nici un strop de 
oțet de la noi — ni se 
spune, fapt pentru 
care am acționat-o în 
judecată și trebuie să 
ne plătească despăgu
biri în valoare de pes
te un milion de lei. 
Pretextează că n-are... 
suficientă capacitate 
de depozitare".

Atunci, pe ce temei 
a încheiat I.C.R.A. 
contractele cu furni
zorii 7 
sat să
narea ___ ___ ,__
dere 7 (Gb. Graure).

De ce n-a lă- 
facă aprovizio- 
altă întreprin-

„Praful" conservant din 
comercială

Piețele municipiului 
Călărași sînt in aces
te zile parcă mal bine 
aprovizionate ca ori- 
cind cu tot ceea ce-și 
dorește o gospodină 
pentru a-șt îndestula 
cămara de iarnă. Ple- 
cînd de la această 
constatare — legumele 
existind din belșug — 
am încercat să vedem 
în ce măsură celelal
te unități comerciale, 
Îndeosebi magazinele 
„Alimentara", oferă și 
„accesoriile", după 
cum Ie denumea o 
gospodină, care — in 
treacăt fie spus — 
ne-a precizat 
că I se strică 
rii pentru că 
sește oțet să-i 
borcan.

în raidul Întreprins 
în clteva unități ali
mentare am constatat

faptul 
gogoșa- 
nu gă- 
pună la

i*

că. Intr-adevăr, nu 
numai oțetul, ci și alte 
articole absolut nece
sare preparării con
servelor de iarnă lip
sesc dintr-o serie de 
magazine, cum ar fi 
unitățile „Alimenta
ra" nr. 1, 3, 6, situate 
în cartiere mari, cu a- 
fluență 
Ne-am
I.C.R.A. și la I.C.S.M.I. 
pentru a vedea în ce 
măsură furnizorii g- 
cestor articole le-au . 
asigurat sau nu. Aici,’ 
surpriză. I.C.R.A. avea 
în stoc mai puțin de 
600 hl oțet și 138 tone 
de sare de toate sorti
mentele. La I.C.S.M.I., 
de asemenea, existau 
mari stocuri de bor
cane de toate felurile: 
5 000 bucăți de 3 li
tri, 7 000 de 10 litri și 
5 000 de 15 litri. Fi-

de public., 
deplasat la

activitatea

resc. am întrebat care 
este motivul pentru 
care aceste articole nu 
s-au găsit și in ma
gazine, acum cind este 
atita nevoie de ele. 
Se pare că în unele 
unități s-a așternut 
praful conservant al 
neregulilor, că unii co
merciant! nu țin sea
ma de nevoile acestui 
moment, avînd în de
pozite mari stocuri de 
mărfuri. în timp ce 
acestea lipsesc din 
magazine. Și pentru 
că vorbeam de praful 
conservant, subliniem 
faptul că la I.C.R.A. 
se găsesc peste 2 000 
kg praf conservant, 
în timp ce el lipsește 
din. unele magazine. 
Concluziile‘se impun 
de la sine. (Mihail 
Dumitrescu, corespon
dentul „Scinteii")..
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ARGUMENTE PENTRU REALISMUL
OBIECTIVELOR NOII REVOLUȚII AGRARE

ÎN JUDEȚUL OLT, aproape 22 tone de porumb la hectar
o experiență de mare valoare care îndeamnă la reconsiderarea modului de a gîndi și acționa pretutindeni în agricultură!
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Trebuie să învățăm oamenii cum să obțină o producție bună
agricolă! Aceasta înseamnă a te ocupa de agricultură, a fi
revoluționar în agricultură! Trebuie să schimbăm conștiința,
felul de a gîndi al oamenilor! Aceasta înseamnă crearea conștiinței
revoluționare, socialiste începînd cu atitudinea față de muncă!

NICOLAE CEAUȘESCU

♦

r
In ultima perioadă de timp, în paginile ziarului nostru a fost înfățișată 

pe larg experiența foarte bună a organelor și organizațiilor de partid din județul 
Olt m înfăptuirea sarcinilor stabilite de cel de-al Xlll-lea Congres al P.C.R., a 
indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind realizarea obiectivelor noii revoluții agrare. Acționînd 
cu înaltă răspundere revoluționară, dind dovada hărniciei, priceperii și abnegației 
lor, comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura județului Olt și-au adus din 
plin contribuția la obținerea de producții mari, alit Ia cerealele păioase. cit și 
Ia celelalte culturi. Este cunoscut că in acest an in județul Olt s-au realizat, in 
medie la hectar, producții de peste 7 000 kg orz și de peste 6 000 kg griu. pe în
treaga suprafață cultivată cu aceste plante.

Iată că acum, la încheierea recoltării porumbului, tn telegrama adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Olt al P.C.R. a 
raportat obținerea unei producții de excepție și la cultura porumbului — 21 624 kg 
știuleți. în medie la hectar, pe întreaga suprafață cultivată.

Experiența unităților agricole din județul OK, ca și a multor altor unități din 
țară, care au obținut producții mari, demonstrează cit se poate de convingător 
potențialul uriaș al agriculturii noastre socialiste și. mai ales, face dovada de 
netăgăduit a realismului obiectivelor noii revoluții agrare.

Valoarea deosebită a experienței organizației județene de partid Olt, a or
ganizațiilor de partid din unitățile agricole, a lucrătorilor din agricultură constă 
nu numai în faptul că au obținut asemenea producții medii nemaiintilnite in agri
cultura noastră, ci mai ales in aceea că ele au fost obținute pe terenuri socotite 
din categorii inferioare, terenuri care ocupă aproape două treimi din suprafața 
iudetului. ceea ce pune în evidență posibilitatea de a crește mult producția 
agricolă pe toate tipurile de sol din tară. Cunoscind îndeaproape exoeriența concre
tă a Comitetului județean de partid Olt. a organizațiilor de partid din agricul
tură. se impun atenției cu deosebire doi factori esențiali. In primul rind. exis
tența unei concepții clare și. dccurgind din aceasta, a unui program concret șl i 
clar stabilit de comitetul județean de partid pentru creșterea producțiilor in toate 
sectoarele. Si. în al doilea rind. munca desfășurată la toate nivelurile cu răspun
dere și probitate profesională intr-un spirit de desăvirșîtă ordine și disciplină, 

de la indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu. ca organele și or- 
părtid, organele agricole și, toți oamenii muncii din agricultură să 
de frunte cerința .ca experiența bună să fie studiată temeinL 
mai ales, să fie larg generalizată, in pagina de

numai de aici. Cunoașterea aprofundată, 
însușirea temeinică, și mai ales generaliza
rea la scara întregului județ a experienței 
valoroase a C.A.P. Scorpicești, ca și a altor 
unități care realizau producții mari, au 
constituit o permanentă în activitatea co
mitetului județean de partid privind ridi
carea generală a nivelului producțiilor în 
agricultura județului. Se poate spune acum 
că, datorită măsurilor ample, desfășurate in 
timp, pentru a se crea condiții optime în 
tqate unitățile agricole, acest obiectiv a fost 
atins. Nivelurile de producție de la C.A.P. 
Scornicești au devenit posibil de realizat, 
pe suprafețe mari, iar în acest an fa cultu
ra porumbului aceste niveluri s-au realizat 
practic pe întreaga suprafață cultivată în 
județ.

Mijlocul cel mai important în amplul 
proces de ridicare generală â nivelului pro
ducțiilor în județ îl reprezintă creșterea 
fertilității pămintului. In acest scop, de mai 
multi ani se execută lucrări agropedoame
liorative de anvergură, însă în mod dife
rențiat după specificul fiecărei zone. Aceste 
lucrări au fost extinse eu deosebire in zo
nele din nordul și centrul județului. Nu 
vom intra in amănunte. Se cuvine doar 
arătat că programele stabilite de comitetul 
județean de partid în acest domeniu prevăd 
executarea ciclică, la intervale de 3—4 ani.

Pornind
ganizațiile de
situeze la loc
cunoscută și. ....... ___ __ . ...
succint, in direcțiile ei principale, experiența unităților agricole 
realizarea unei producții foarte bune de porumb in acest ai,n.

bine 
fată vom înfățișa 
din județul Olt în

//j fruntea bătăliei pentru nou 
organizațiile de partid, comuniștii

Duminică, 17 august, cimpurile județu- 
s-au transformat intr-un vast te- 
studiu. Aici, din inițiativa secre- 
general al partidului. tovarășul 
Ceaușescu, a fost organizat un 

amplu și fructuos schimb de experiență, 
ca parte integrantă a Consfătuirii cu acti
vul de partid și de stat din agricultură. 
Participanții la schimbul de experiență, 
veniți din toate județele țării, au putut 
vedea ..pe viu" modul concret cum tre
buie lucrat pămintul pentru a se face 
agricultură modernă, intensivă, de înaltă 
eficiență, cum trebuie să se acționeze 
practic pentru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare. In paginile „Scînteii** se 
scria cu acel prilej că în mod deosebit 
participanții au apreciat cum se prezen
tau lanurile de porumb, care arătau ca 
adevărate păduri. Intr-o zonă vastă, for
mată din cele mai slabe soluri din județ, 
s-a putut verifica la fața locului, nu la 
„șosea'*, ci pe zeci de kilometri in mijlo
cul cimpului. că lanurile de porumb, deo
sebit de viguroase, anunțau o producție 
record.

Acum culesul s-a încheiat și s-a făcut 
bilgnțul. Intr-adevăr, in județul Olt s-a 
obținut o producție record de porumb. Pe 
cele 67 430 hectare, cultivate s-au reali
zat, in medie la hectar, 21 624 kg de știu
leți. Este o recoltă care era greu de anti
cipat doar cu cîțiva ani in urmă, ale că
rei resorturi merită și trebuie să fie cuJ 
noscute, cu atît mai mult cu cît nu este 
un rezultat de conjunctură, ci al unei, stra
tegii complexe, de durată, vizînd optimi
zarea și armonizarea tuturor factorilor de 
producție și mai ales ridicarea gradului 
de pregătire a tuturor lucrătorilor din 
agricultură pentru a putea introduce și 
aplica larg cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii în acest domeniu.

„De la 6—7 tone de porumb știuleți cit 
obțineam, in medie la hectar, doar cu cîțiva 
ani in urmă, la 15 tone și acum la peste 
20 de tone, iar in curînd 25 și chiar 30 de 
tone sint rezultate la care nu ajungi «peste 
noapte--'*. Făcind această remarcă, toți inter
locutorii cu care am discutat din numeroa
se unități agricole au subliniat că pentru a 
obține asemenea niveluri de producție mei 
intii de toate a fost nevoie de multă, de 
foarte multă muncă pentru a ridica poten
țialul productiv al pămintului. Pentru a-1 
aduce la parametrii de fertilitate ceruți de 
asemenea recolte.

Facem ’ de ■ la început această subliniere 
Intrucit in ansamblul strategiei stabilite de 
comitetul județean de partid pentru reali
zarea obiectivelor noii revoluții agrare in 
sectorul producției vegetale, punctul de 
pornire il constituie grija neslăbilă pentru 
a spori cit mai mult potențialul productiv 
al pămintului. Este un fapt ce-și are o sem
nificație aparte. Spre deosebire de majori
tatea județelor cerealiere, solurile din ju
dețul Oii prezintă o mare diversitate de 
tipuri. Practic, din punct de vedere al con
dițiilor pedologice și meteorologice județul

lui Olt 
ren de 
tarului 
Nicolae

Olt se împarte în trei zone distincte. Pri
ma, care se întinde din nord, de sub poala 
dealurilor carpatice, și pină in apropierea 
orașului Slatina, cuprinde solurile cele mai 
sărace din județ, formate din podzoluri de
gradate și smolnițe. Acestea sint soluri cu 
un potențial natural de fertilitate foarte 
scăzut, cu un grad ridicat de aciditate și 
puternic compactate. A doua zonă, cuprinsă 
intre orașele Slatina și Caracal, este, for
mată in cea mai mare parte din soluri de 
tranziție — brun roșcat de pădure, brun 
roșcat de pădure podzolit etc. — ale căror 
însușiri fizice, chimice și de fertilitate nu 
diferă mult de ale celor din zona de nord 
a județului. Doar partea de sud a județu
lui, de la Caracal pină la Dunăre, adică 
doar o treime din suprafața județului, 
formată din soluri cernoziomice cu un 
tențial ridicat de fertilitate.

La comitetul județean de partid ni 
explicat pe larg că tocmai această realitate
— existenta solurilor slab productive pe. 
două treimi din suprafața județului — a 
stat la baza elaborării unor programe de 
lucru diferențiate. Organele agricole jude
țene de specialitate’ au- primit sarcina ca, 
pe baza unor analize și studii amănunțite
— acțiune la care a fost angrenat cercul 
larg al specialiștilor din unitățile agricole, 
dar și cadrele din unitățile de cercetare ști
ințifică din județ și de la institutele de pro
fil centrale — să stabilească tehnologia cul
turilor intensive, în primul rind a porum
bului, in condițiile specifice fiecărei zone, 
rezolvind cu prioritate problemele amelio
rării și creșterii potențialului productiv al 
solurilor sărace. Acum -in fiecare unitate . 
agricolă din toate zonele județului activita
tea nu se desfășoară la voia întimplării. ci 
pe baza unor programe de lucru in deplină 
concordantă cu condițiile concrete dintr-un 
loc sau altul, cu cerința realizării de pro
ducții mari, corespunzător obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Toate acestea evidențiază un fapt de o 
semnificație aparte. Anume, rezultatele 
deosebite ale județului Olt în ansamblu sint 
urmarea practicării unei agriculturi gindite 
științific, aplicării unui complex de măsuri 
organizatorice și tehnice în deplină cunoș
tință de cauză.
, Nu este însă totul să ai planuri și pro
grame clare și bine elaborate. Asemenea 
proferame și planuri există aproape pretu
tindeni. Important este să se asigure înde
plinirea lor întocmai. Factorul decisiv tn 
înfăptuirea acestor programe a fost și este 
in fiecare unitate organizația de partid. Co
mitetul .județean de partid a asigurat ca 
toate organizațiile de partid, toți comuniștii 
să participe la elaborarea acestor programe 
de lucru, să-și însușească sarcinile ce le re
vin și să conducă activitatea in mod con
cret. in deplină cunoștință de cauză, să asL 
gure respectarea intru totul a măsurilor și 
tehnologiilor stabilite, să asigure stimularea 
inițiativei oamenilor, a priceperii si hăr
niciei lor.

este
po-

s-a

Pămint de categorie inferioară
înnobilat prin muncă tenace, de durată

terială pentru realizarea integrală a sarci
nilor prevăzute în acest domeniu. Numai 
in cincinalul trecut scarificarea solului s-a 
făcut pe 24 740 hectare, afinarea adincă — 
pe 89 836 hectare, și s-au aplicat amenda
mente calcaroase pe 75 607 hectare, iar în
grășăminte organice — 112 948 hectare.
După cum rezultă din tabelul de mai jos, 
în cincinalul 'actual lucrările agropedoame-
liorative se 
mari.

execută pe suprafete și mai

Lucrarea
Unitate» 

de 
măsură

Anul
1985

Anul
1086 

(prelimi
nat)

Fertilizarea 
cu îngră
șăminte na
turale

hectare 
mii tone

28 900
1 160

37 000
1 500

Administra
rea de a- 
mendamente 
calcaroase

hectare 
mii tone

23 190
116

40 000
180

Scarificarea 
terenurilor 
grele hectare 14 180 14 600
Afinarea a- 
dincă a so
lului hectare 59 630 79 000

pe smolnițe și podzoluri. unde arătura mai 
adincă de 25 cm scoate la suprafață sub
stanțe nocive pentru dezvoltarea plantelor, 
tratarea corectă a semințelor, perioada de 
semănat, adincimea de incorporare a se
mințelor. combaterea buruienilor, stabilirea 
numai pe baza cartării agrochimice a can
tităților de îngrășăminte chimice și admi
nistrarea lor fracționată. in mai multe eta
pe pe parcursul vegetației culturilor, intre-

ținerea exemplară a lucrărilor etc. Spațiul 
nu ne permite să abordăm aceste aspecte 
in detaliu. Un lucru este insă esențial de 
știut. In aplicarea acestor verigi tehnolo
gice in județul Olt nu se fgce nimic deose-. 
bit. care nu s-ar putea face și in alte ju
dețe. Criteriul de bază il constituie analiza
rea și dimensionarea corectă a unui ele
ment sau altul in funcție de condițiile con
crete dintr-un loc sau altul.

In cimpul experimental — laborator 
al viitoarelor producții de porumb —

40 de tone
Trăsătura de bază a lucrătorului de azi 

din agricultură trebuie s-o constituie in
discutabil dorința de autodepășire. De a 
obține miine mai mult decit a realizat azi. 
De a găsi căile și mijloacele în acest scop. 
Iar in județul Olt. poate cea mai impor
tantă constatare ce se impune la o ana-

la hectar!
țiului de nutriție între plante. Celelalte 
verigi din tehnologie s-au asigurat in mod 
identic'ipentru fiecare variantă. Tehnolo
gia care s-a dovedit a fi cea mai con
cludentă pentru scopul propus urmează 
să' fie extinsă in anul viitor pe 200 hec
tare in unitățile din consilii care au con-

Și cu alte prilejuri. în paginile ziarului 
nostru au fost înfățișate pe larg lucrările 
ample desfășurate in județul Olt in scopul 
ameliorării și creșterii fertilității solurilor 
slab productive. Revenim asupra acestor 
aspecte intrucit rezultatele deosebite din 
acest an la cerealele păioase. dar cu deose
bire la cultura porumbului, sînt indisolu
bil legate de efectul acestor lucrări, care 
pentru prima dată m județ au început să 
fie executate in mod sistematic și ordonat 

^Ja C.A.P. Scornicești.

De peste zece ani cooperativa agricolă 
din Scornicești se situează in avanpostul 
bătăliei pentru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare. Prin bogata experiență 
dobindită in lucrarea științifică a pămintu- 
lui și aplicarea celor mai moderne tehnolo
gii pentru culturile intensive, această uni
tate a jucat rolul de ..navă amiral** a agri
culturii județului. A devenit un punct de 
reper, constituindu-se. nu simbolic, ci la 
modul foarte concret intr-o adevărată școa
lă pentru unitățile agricole din județ, și nu

Se pune întrebarea : sînt justificate aces
te mari eforturi, aceste cheltuieli încorpo
rate in sol ? Răspunsul este fără echivoc. 
In primul rind analizele pedologice și agro- 
chimice și ceilalți indicatori care stau la 
baza stabilirii notelor de bonitare. adică a 
nivelului actual de fertilitate a acestor so
luri. indică o îmbunătățire radicală a însu
șirilor fizice și chimice, concretizată in 
creșterea substanțială a potențialului lor 
productiv. Și, în al doilea rind. nivelul pro
ducțiilor din aceste zone, in creștere accen
tuată de la un an la altul, culminind cu 
producțiile record din acest an. confirmă pe 
deplin că. prin executarea în complex a lu
crărilor agropedoameliorative. solurile slab 
productive, de tip smolniță și podzol, au 
cîștigat cîteva puncte in plus pe scara fer- 

’ tilității. Cu atît mai mult este de subliniat 
acest rezultat, cu cit acțiunile întreprinse 
în județul Olt au o valoare cu aspect mult 
mai larg. Ele demonstrează justețea pro
gramului special adoptat din inițiativa se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind ameliorarea .și

Evoluția producțiilor medii pe total județ
în kg/ha

) producție preliminată

CULTURA 1965| 1980 198
.1 .'tj. ,i - i jwir..--■t.tt-xt.t- ți

5 1986

Griu si secară 1722 3142 360IO 6005
Orz si orzoaica l 1940 3179 1625 7022 s_  ll
Porumb știuleți | 1734 6246 1200IO 121024

Floarea - soarelui 92a 1313 237'8 3707 1
Sfeclă de zahăr 10333 22991 2871 6 43450*)

a scarificării și afinării profunde a solu
rilor grele, puternic compactate, cu un grad 
redus de permeabilitate, a corectării acidi
tății prin aplicarea de amendamente calea- 
roase și a fertilizării cu mari cantități de 
îngrășăminte organice. De cea mai mare 
importantă gste faptul că in toate unitățile 
agricole cuprinse in program s-a asigurat 
cadrul organizatoric și baza tehnică și ma-

creșterea fertilității tuturor terenurilor pod- 
zolice, cu aciditate ridicată, terenuri care in 
țara noastră ocupă aproape două milioane 
de hectare. Lucrate corespunzător, așa cum 
s-a procedat in județul Olt. aceste terenuri 
pot și trebuie să devină soluri din cele mai 
productive, aceasta constituind o 
însemnată de creștere a producției de 
reale, plante tehnice și alte culturi.

Tehnologii de înaltă eficiență,

rezervă 
ce-

dar in primul rind oameni pricepuți, 
cu simțul datoriei

Cine nu știe să cultive porumb? Iată o\ 
întrebare cu un anume subînțeles, pe care 
ne-au pus-o mai multi dintre interlocutorii 
noștri. Răspunsul pare simplu. Firește, pu
tini agricultori s-ar încumeta să spună că 
este o treabă greu de făcut. Și totuși lucru
rile nu stau așa. ni s-a replicat. Cite se
crete. cite ..capcane" nu ascunde tehnologia 
acestei culturi, ale cărei limite de produc
ție. după cum vom vedea, sînt greu de an
ticipat atunci cind o cunoști in amănunt 
șî-i. aplici tehnologia in toată complexita
tea ei.

Cu atit mai interesantă ni s-a părut a- 
ceastă remarcă cu cit este general accepta
tă itieea că tehnologia de cultivare a po
rumbului. inclusiv aceea în sistem intensiv, 
este acum bine cunoscută, că nu mai pre
zintă secrete. Or. tocmai aici se află unul 
din marile secrete ale producțiilor record 
obținute de unitățile agricole din județul 
Olt. Tehnologia cadru nu este aplicată ca 
atare, ca un șablon, in toate unitățile agri
cole. Ci, dimpotrivă, în fiecare unitate agri
colă, in funcție de particularitățile solului, 
asolamentul practicat, nivelul de aprovizio
nare a solului cu elemente nutritive și alți 
factori, fiecare verigă din tehnologia de 
cultură a porumbului este aplicată in mod 
diferențiat.

în fapt, acesta este rezultatul unei activi
tăți desfășurate de comitetul județean de 
partid pe un plan mai larg. Este vorba de 
o permanentă muncă politică și ideologică, 
susținută prin toate formele și mijloacele 
muncii politice de masă cu scopul de a im
prima un inalt spirit de răspundere revo
luționară in desfășurarea întregii activități 
din agricultura județului. Pentru întrona
rea unui climat de ordine și disciplină de
săvârșite. de exigență fermă pentru respec
tarea riguroasă a tehnologiei fiecărei cul
turi. Tn aceeași sferă de preocupări s-a si
tuat stimularea inițiativei și a spiritului 
creator al specialiștilor, mecanizatorilor și 
a.1 cooperatorilor. Nu este lipsită de temei 
ap’recierea că astăzi specialistul din jude

țul Olt iși gîndește producția de miine. și-și 
stabilește, pe baza concluziilor impuse de 
munca desfășurată, măsurile ce trebuie să 
le aplice pentru a o realiza. Aceasta în
seamnă. cum sublinia in repetate rinduri 
secretarul general al partidului, să fii re
voluționar in agricultură. Cu asemenea oa
meni bine pregătiți, dind dovadă de iniția
tivă, spirit creator și abnegație, se' pot în
făptui obiectivele noii revoluții agrare.

Este de notat că in toate unitățile agri
cole s-a creat un cadru organizatoric adec
vat ca toți specialiștii să-și poată desfă
șura activitatea in mod științific. An de an 
se inființează la toate culturile loturile de
monstrative cu producții record, in mărime 
de 50—100 hectare, de care răspund ingi- 
nerii-șefi și ceilalți specialiști din unități. 
In afară de aceasta, in unitățile reprezen
tative din fiecare consiliu agroindustrial se 
organizează loturi experimentale, de cite 10 
hectare, sau mai mari, in care specialiștii 
urmăresc, in variante multiple, optimizarea 
diferitelor elemente din tehnologia porum
bului sau a altor culturi, cum sînt. : testa
rea unei largi palete de soiuri și hibrizi 
pentru a se alege cei mai productivi, stabi
lirea densității lor optime, agrofondul ce 
trebuie asigurat pentru niveluri maxime de 
producție, cele mai eficiente scheme de se
mănat, adincimea corectă de incorporare a 
semințelor etc. Se poate spune, așadar, că 
in loturile demonstrative și cele experi
mentale, care pe județ au însumat în acest 
an peste 25 000 hectare, se fac cercetare și 
producție la modul cel mai concret. De fapt, 
observațiile proprii din aceste loturi au stat 
la baza diferențierii tehnologiilor aplicate 
la porumb în cele trei zone ale județului 
și. în cadrul lor, chiar 
cole.

Anul acesta, pe cea 
suprafața cultivată cu 
au variat intre 75 și 85 de mii de plante 
recoltabile la hectar. Multe lucruri de fi
nețe tehnică ar fi de spus in legătură cu 
executarea nuanțată a arăturilor. îndeosebi

intre unitățile agri-
mai mare parte din 
porumb, densitățile

Io producția de porumb —
Lotul experimental de porumb de la C.A.P. Strejești, unde s-a obținut recordul absolut 

40 de tone știuleți la hectar

liză mai atentă a factorilor ce au determi
nat creșterea puternică a producțiilor la 
toate culturile este aceea că la inițiativa 
comitetului județean de partid s-a creat o 
strinsă. o foarte strinsă legătură intre ac
tivitatea științifică și cea practică. Și nu 
ne referim la legătura cu stațiunile sau 
institutele de cercetări locale, din alte ju
dețe sau cele centrale, care desigur iși are 
locul și importanța ei, ci in primul rind la 
activitatea proprie de cercetare, desfășu
rată in unitățile agricole. In această di
recție și-a concentrat eforturile comitetul 
județean de partid pentru a stimula și a 
se afirma in toate unitățile starea de spi
rit de creativitate, efortul de a promova 
larg toi ce este nou in știința agricolă, de 
a găsi soluții tehnice și economice cit mai 
eficiente. Fără îndoială, această stare ( de 
spirit poate fi considerată forța motrice, 
principalul factor de progres al agricul
turii județului Olt. în acest sens, loturile 
demonstrative și experimentale înființate 
in toate unitățile agricole se constituie in 
adevărate laboratoare ațe viitorului, unde 
lucrătorii, ogoarelor iși gindesc și plămă
desc recoltele viitoare.

In consiliul agroindustrial Strejești am 
fost la vremea recoltării porumbului. Aici 
ne-a fost prezentat un lot experimental cu 
porumb. în mărime de 40 hectare, unde 
producția medie evaluată și realizată a 
fost de 40 tone de știuleți la hectar. Da. 40 
de tone la hectar 1 Demonstrația că ba
riera celor 20 de tone poate fi depășită cu 
mult, chiar dublată, a fost făcută. Și nu 
pe cîțiva metri pătrați sau un hectar, c.i 
pe 40 de hectare 1 „Aceasta este produc
ția viitorului, ni s-a spus. Acum știm ce 
trebuie să facem ca s-o obținem pe supra
fețe mari**. Cum s-a ajuns aici ? Cadrele 
de conducere ale consiliului agroindustrial 
și specialiștii din unități. împreună cu ac
tiviștii comitetului județean de partid 
și-au propus și s-au gindit ce elemente 
din tehnologia clasică a porumbului in
tensiv pot fi îmbunătățite pentru a realiza 
producții la nivelul maxim. Constatările și 
observațiile îndelungate făcute In acest 
consiliu au dus la concluzia că Repartiza
rea optimă a spațiului de nutriție ps 
plante este elementul asupra căruia tre
buie să se acționeze. Pentru aceasta au 
fost stabilite patru tehnologii diferite în 
ce privește schema de însămînțare, pentru 
a determina varianta cea mai bună pen
tru repartizarea cit. mai uniformă a spa-

—\-----------------------------------

diții de irigare. Iată o demonstrație sim
plă, dar convingătoare despre cum trebuie 
făcută cercetarea la modul cel mai con
cret, in condiții de producție, fără a se 
angrena torțe și mijloace deosebite. Deo
sebite sint doar conștiința și pasiunea re
voluționară a comuniștilor, a specialiști
lor care și-au propus și au găsit mijloa
cele pentru a obține in viitor producții 
mult mai mari de porumb.

Și la I.A.S. Corabia au fost organizate 
mai multe loturi experimentale cu porumb 
in condiții de irigare, pentru a se stabili 
cea mai bună metodă și schemă de udare 
a culturii. A rezultat că irigarea pe brazde 
și aplicarea concomitentă a îngrășăminte
lor chimice o dată cu apa este cea mai 
bună metodă, producția obținută depășind 
35 tone de știuleți la hectar.

Ne-am referit la două exemple con
crete. din zone diferite ale județului, dat 
preocupări asemănătoare pentru a găsi so
luții optime de sporire a .producției de 
porumb in condițiile specifice dintr-un loc 
sau altul există practic în toate unitățile 
agrțcole din. județ. Rezultatele acestei ac
tivități, concretizate in soluții și metode 
ingenioase de sporire a producției, au o 
semnificație profundă. Ele dovedesc că, 
punind in valoare spiritul revoluționar si 
forța creatoare a specialiștilor, a tuturor 
lucrătorilor din diferitele sectoare ale agri
culturii, nu există program stabilit de con
ducerea partidului pentru creșterea pro
ducției vegetale sau animaliere care să 
nu poată fi realizat. Acest lucru l-au de
monstrat la scara întregului județ acești 
oameni minunați care sint lucrătorii din 
agricultura județului Olt. In acest context, 
cuvintele secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostite la 
încheierea lucrărilor celui de-al treilea 
Congres al oamenilor muncii, reprezintă 
un imbold, un îndemn la acțiune pentru 
toți lucrătorii dîn agricultură, din toate 
județele. „Pe baza realizărilor, care nu 
pot fi tăgăduite de nimeni — sublinia se
cretarul general al partidului — putem 
afirma' că. intr-adevăr, am reușit să pu
nem temelii trainice înfăptuirii noii revo
luții agrare, că producțiile pe care ni le-am 
propus se pol realiza și se pot chiar de- i 
pâși“. j

Pagină realizată de
Aurel PAPAD1UC
Mihai GRIGOROȘCUȚA
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IDEI SI TEZE DIN GÎNDIREA NOVATOARE
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A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
- uriașă forță de progres a societății noastre

I
Conștiința revoluționară constituie un te- 

mei-forță pentru edificarea societății noas
tre socialiste multilateral dezvoltate. Ea 
este conștiința nouă a poporului nostru și 
iși găsește expresia în faptul că el a înțeles 
totdeauna și Înțelege cerințele și obiectivele 
concrete ale fiecărei etape de pe itinerarul 
acestei opere istorice. Dovada neîndoielnică a 
acestei conștiințe o reprezintă uriașele rea
lizări ale poporului nostru din anii socialis
mului, eforturile sale fără preget, lupta sa dîrză 
cu multe greutăți întimpinate pe calea pe care 
și-a angajat destinul, abnegația, eroismul auten
tic de care au dat și dau dovadă bărbați și 
femei, muncitori, țărani și intelectuali, vîrst- 
nici și tineri in muncă, in viață, pentru Înfăp
tuirea idealurilor socialismului. Victoriile isto
rice dobindite de România socialistă pot fi

privite in strînsă legătură cu afirmarea largă 
a spiritului revoluționar, a convingerii nestră
mutate că tara trăiește un timp eroic, care cere 
in continuare dăruire fără drămuire a ener
giilor. că țara străbatp un timp de 
prefaceri ce solicită de la fiecare efort 
neslăbit, participare la, această epopee cu tot 
ce are mai bun. Privind astăzi cu min- 
drie la tot ce am realizat, putem spune 
că spiritul revoluționar a fost o uriașă forță a 
acestui vast proces constructiv, o sursă ce a 
alimentat cu energii nesecate marile izbinzi ce 
au jalonat mersul mereu ascendent al României.

Astăzi, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîntarea la Con
gresul al III-lea al oamenilor muncii, trăim 
o epocă de mari prefaceri revoluționare in

toate domeniile. Sarcinile edificării noii socie
tăți — dată fiind complexitatea problemelor pe 
care le aduce cu sine noua revoluție științifico- 
tehnică — sînt astăzi cu mult mai dificile decit 
în trecut. Evoluția lumii de azi. și cu deose
bire a societății socialiste, conferă o nouă sem
nificație factorilor subiectivi care au un rol 
mereu mal semnificativ în progresul genera] 
al societății. Sint realități care conferă spiri
tului revoluționar noi dimensiuni, noi tărîmurl 
de afirmare. Aceste dimensiuni și domenii de 
afirmare contemporană a spiritului revoluțio
nar ne propunem să le analizăm in dezbaterea 
de față. Participă : prof. univ. dr. Constantin 
Popovici, Dumitra Solomon, secretarul comite
tului de partid din cadrul întreprinderii de fi
latură Buzău. Petru Cristea, directorul între
prinderii „Metalica”, Oradea.

Este nevoie de un revoluționar
de tip nou

Constantin Popovici : Cred că 
cea mai potrivită deschidere pen
tru dezbaterea noastră o reprezin
tă cuvintele cu adincă semnifi
cație rostite de tovarășul 

■' Nicolae Ceaușescu la închiderea ce
lui de-al treilea Congres al oame
nilor muncii : „Acum este nevoie de 
un revoluționar de tip nou, cu înal
te cunoștințe in toate domeniile — 
profesionale, tehnice, științifice și 
culturale — in înțelegerea legilor 
naturii și a legilor dezvoltării so
ciale1';

Un revoluționar de tip nou este 
un militant priceput, decis, angajat 
fără rezerve să Îndeplinească sarci
nile specifice locului său de muncă, 
prezent fiind, in același timp, in 
ansamblul operei de făurire a socie- 
tătțV socialiste. O cauză măreață, un 
idea.. înălțător, care angajează toate 
puterile unui popor, cer o uriașă 
energie revoluționară. Avem un ase
menea ideal : valorile socialismului 
și comunismului, care constituie sin
gura alternativă de speranțe și 
de posibilități a lumii de azi. 
Există și acea energie care animă 
voințele și fortifică luciditatea gin- 
dirii : ea este conștiința revoluțio
nară. Spiritul revoluționar a ridicat 
totdeauna pe trepte de maximă ten
siune cutezanța, voința de acțiune, 
întruclt el a întruchipat modele de 
puritate morală neegalate de epocile 
precedente. Acestei conștiințe li sint 
străine și opuse reducerea la egois
mul meschin. înstrăinarea de marile 
probleme ale ' colectivității sociale, 
sacrificarea perspectivei de dragul 
profitului mărunt al clipei, orice 
mutilare a profilului moral al indi
vidualității umane și al comunității 
bocdale.

Experiența făuririi societății so
cialiste in țara noastră, experiența 
acestei revoluții radicale în struc
turile economice, polițice, culturale, 
mi-ale ale trecutului ne-a dovedit, 
la tot pasul, că nimic nu poate fi 
înfăptuit, nimic nu ne poate duce 
înainte plătind tribut compromisu
rilor cu vechiul, practicilor lipsite 
de rațiune și infirmate de viață.

Spiritul revoluționar nu este doar 
o explozie de elan consumat în cî- 
teva clipe de încleștare pe barica
dele luptei cu forțele sociale ale 
unei orinduiri perimate. Revoluția 
însăși — așa cum s-a arătat în re
petate rîndurl in documentele parti
dului nostru — nu se reduce la 
aceste clipe de care ne despart acum 
decenii de Istorie socialistă a țării. 
Revoluția continuă, ea va continua 
și in viitor pe toate fronturile pe 
care avem de construit, de reînnoit, 
de înfăptuit pentru întîia oară. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat în repetate rînduri faptul 
că procesul revoluționar pe care il 
străbatem vizează toate articulațiile, 
toate domeniile vieții societății și

a oamenilor. Tot ceea ce față de tre
cut înseamnă altceva, mai bun. mal 
înalt calitativ, mai frumos, mai 
drept și mai adevărat se dobin- 
dește prin gindire și acțiune revo
luționară, prin învingerea rezisten
țelor pe care le opune vechiul. 
Oricum am privi lucrurile, această 
cerință nu poate fi eludată. In 
diversele lui forme, vechiul se 
așeză neobosit de-a curmezișul 
înnoirii, al metodelor de muncă și 
de organizare mai productive, al mo
delelor de viață și de comportament 
mai exigente sub raportul valorii. 
Rutina, comoditatea, mulțumirea de 
sine și aroganța, superficialitatea și 
indolența, păienjenișul birocratic 
sînt doar cîteva din înfățișările unui 
adversar pe "care au misiunea să le 
descopere și să le învingă conști
ința și acțiunea revoluționară. Nu 
putem construi propria noastră 
bunăstare, echitatea, respectul dem
nității umane, nu putem urca spre 
treptele de vîrf ale revoluției din 
știință și tehnică, din industrie șt 
agricultură, din învățămînt decit 
surmontînd mentalități și practici 
opuse unor atare deziderate.

Dumitra Solomon : Potrivit unei 
viziuni simpliste, terenul de mani
festare a spiritului revoluționar a 
fost situat mult timp în perioada de 
început a construcției socialiste, în 
acea perioadă a preluării puterii șl, 
apoi, a primelor succese în opera 
de edificare a ortnduirli noi. Gîn- 
direa originală, de reală profunzi
me teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a arătat că spi
ritul revoluționar, păstrindu-șî o 
serie de caracteristici generale se 
îmbogățește permanent cu noi tră
sături reieșite din specificul noii 
etape de construcție socialistă, din 
evoluția generală a societății.

Dacă în urmă cu cîțiva ani. to
varășul Nicolae Ceaușescu a funda
mentat teza de excepțională însem
nătate privind permanența spiritului 
revoluționar în edificarea societății 
socialiste, recent, lâ Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii, secre
tarul general al partidului a arătat 
că asistăm la o îmbogățire reală 
a formelor prin care se exprimă, la 
nivelul societății, spiritul revolu
ționar. într-o perioadă de presti
gioasă afirmare a revoluției știin- 
țifico-tehnice, însușirea cuceririlor 
cunoașterii, stăpînirea temeinică a 
profesiei exercitate, voința fermă de 
a găsi șl promova soluții no?, crea
toare, constituie trăsături distincte 
ale revoluționarului de tip nou. în
treaga cuvîntare a secretarului ge
neral al partidului degajă ideea șl 
Îndemnul potrivit cărora se cere să 
recuperăm sensul major al acestei 
noțiuni — acela de muncă competen
tă. de muncă responsabilă desfășu
rată sub semnul exigențelor sporite 
ale noului, ale erei noiî revoluții 
științifice.

lor firească, normală, cu condiția 
ca oamenii să fie stimulați să gin- 
dească. să se frămînte pentru a iden
tifica soluții ingenioase. Subliniez, 
totodată, că exigența factorilor de 
conducere trebuie să se manifeste 
înainte și în timpul acțiunii, nu 
după, la ora justificărilor.

Dumitra Solomon. Vorbind despre 
spiritul revoluționar al organelor 
colective de conducere, se cuvine să 
ne referim și Ia stilul lor de muncă, 
la preocuparea de a antrena și va
lorifica experiența colectivului de a 
o orienta in direcții prioritare. Aș 
dori să spun că o serie de rezultate 
ale unității noastre ilustrează unele 
preocupări constante în direcția per
fecționării stilului de muncă. Dacă 
în 1980 înregistram incă multe ab
sente nemotivate. în primele 9 luni 
care au trecut din acest an numă
rul lor s-a redus practic la zero. 
Este și acesta un exemplu care 
atestă însușirea de către întreg co
lectivul de oameni ai muncii a spi
ritului revoluționar, a exigențelor 
etapei actuale.

Țin să menționez că numărul 
muncitorilor care nu-șl realizau nor
mele de producție s-a redus în 
aceeași perioadă do la 35 la sută 
la 16 la sută, și sîntem încă depar
te de a fi epuizat ,toate resursele 
existente în această direcție.

Aș vrea să adaug, tot ca o latură 
a unui stil de muncă dinamic, revo
luționar stimularea capacității de 
creație a fiecărui specialist, antre
narea practică a oamenilor muncii la 
soluționarea diferitelor probleme.

Iată, de pildă, la atelierul prepa- 
ra'ția filaturii, care poate îi consi
derat o adevărată „inimă" a fabricii 
noastre, aveam deseori probleme în 
ce privește funcționarea și întreți
nerea utilajelor. Tehnicianul Nicolae 
Anca a propus constituirea unei 
echipe speciale de maiștri și meca
nici de întreținere, formată din' 9 
oameni, care să asigure asistența

tehnică necesară în toate . cele trei 
schimburi. Inițial, ideea nu a fost 
acceptată. Avem sectoru] mecanic- 
șef — s-a spus. Insistînd și argu- 
mentînd concret eficiența propune
rii sale, tehnicianul a reușit să o 
aplice, iar unitatea noastră nu a 
avut decit de ciștigat. în atelierul 
respectiv nu s-a mai Înregistrat în 
ultimii doi ani nici un rabat la cali
tatea semifabricatelor, iar produc
tivitatea muncii s-a dublat. La ate
lierul de vopsitorie, apa de răcire ce 
rezultă din procesul tehnologic era 
evacuată la canal la o temperatură 
de 55—60 grade Celsius. Maistrul 
Constantin Trifan, împreună cu in
ginerii Costel Moroianu și Marian 
Monea au proiectat și executat, prin 
autoutilare, o instalație de stocare și 
recirculare a apei, care ne permite 
să o folosim la o nouă vopsire, reali- 
zindu-se în același timp o economie 
anuală de peste 250 tone combustibil 
convențional.

Dacă în oe privește manifestarea 
spiritului revoluționar in Întărirea 
ordinii și disciplinei, al creșterii 
aportului competenței profesionale la 
sporirea calității producției am în
registrat realizări notabile, nu putem 
omite faptul că unii reprezentanți ai 
oamenilor muncii în C.O.M. nu își 
aduc contribuția dorită la funda
mentarea și elaborarea deciziilor, 
avînd mal mult o prezență fizică, nu 
una participativă. Pentru a înlătura 
o asemenea stare de lucruri, consi
der că trebuie să le asigurăm o pre
gătire specifică, temeinică. Totoda
tă. consider nimerită măsura de a 
asigura din timp rezerve de cadre 
pentru reprezentanții oamenilor 
muncii In C.O.M., care să beneficie
ze de un riguros program de pregă
tire (sau de perfecționare a pregă
tirii specifice. în cadrul celor aleși), 
pentru că numaj astfel calitatea 
muncii lor se va ridica Ia nivelul 
exigentelor autoconducerii muncito
rești.

Toamna teatrală a în
ceput în Capitală cu un e- 
veniment : devansind gon
gul inaugural, ce a marcat 
reluarea cu maximă inten
sitate a activităților 
teatrele bucureștene
Teatrul Tineretului din Pia
tra Neamț a prezentat o 
atrăgătoare și incitantă mi- 
crostagiune de spectacole. 
Turneul a inclus piese de 
D.R. Popescu („Acești în
geri triști") și Dinu Grigo- 
rescu („Fluturi de noapte "), 
premiera absolută a unei 
comedii de Carlo Goldoni 
(„Piațeta" — „II Campie
llo") și drama lui Karel 
Capek „R.U.R.".

„Acești îngeri triști" este 
o piesă de rezistentă a 
dramaturgiei originale, una 
din cele mai solide, inci- 
tante (prin intensitatea dra

matică) dezbateri^ a atitu
dinilor etice cu care 
confruntă - și în raport cu 
care se produc opțiunea si 
definirea tînărului contem
poran. Premiera teatrului 
din Piatra Neamț vădea ca 
și versiunile precedente 
aspirația creatorilor la o a- 
dințire a universului dra
matic, la relevarea bogă
ției umane, adevărului și 
erorilor fiecărui personaj 
— interpreții, îndrumați de 
regizorul Nicolae Scarlat, 
procedind la o descifrare 
atentă a nuanțelor.

Ei contribuie substanțial 
.la pulsația de viată și ade
văr a spectacolului — și 
aceasta, fie că e vorba de 
Oana Pellea (oare ane rfer- 
sonalitate și farmec. în mod 
deosebit făcîndu-se remar
cate trecerile de la iposta
ze ale sincerității la cele 
ale „rolului" jucat voit) 
ori Avram Birău. convin
gător prin sinceritate, au
tenticitate. Romeo Tudor și 
Maia Morgenstern (prin- 
tr-un joc de frumoasă sim
plitate) și. alături de ei. 
Traian Pîrlog.

Dacă în cazul pieseî Iul 
D.R. Popescu semnalăm o 
receptare curios de târzie 
a unui text de mult con
sacrat. în cazul comediei 
lui Dinu Grigorescu „Flu
turi de noapte", Teatrul 
Tineretului și-a asumat cu 
succes misiunea unei pre
miere pe tară cu o come
die satirică de actualitate; 
o satiră de moravuri. îmbi
nată cu oea de caractere, 
vizind superficialitatea în 
muncă, lucrul de mîntuia- 
lă, favoritismul, “necinstea. 
Ca orice comediograf ce își 
respectă vocația, autorul 
preferă tușelor fine apa 
tare. „Fluturi de noapte" 
începe mai „pedestru", tn 
cheia unui realism al no
tației directe, dar continuă 
prin șarjări apăsat expre
sive și demonstrative, dez-

giel — Alexandru Darie 
(scenografia : Maria Miu) 
este aceea de a dezvălui — 
prin intermediul unei sce
ne cu iradiație magică — 
dimensiunile de fantastic 
interior ale dramei. Aceas
ta conferă un plus de tea- 
tralitate și chiar schimbă 
oarecum perspectiva pie
sei: întimplările pot fi 
țelese ca niște semne 
alarmă ale conștiinței 
Domin ori ca o creație 
rol 
nitiv.
naj claunesc ce devine a- 
totștiutor.' omniprezent, un 
spiriduș ironic. încăpățî
nat. perseverent, răutăcios.

Folosirea optimă a cadrului
democrației muncitorești» *

Red. Vorbind despre spiritul re
voluționar, gindul ne duce adeseori 
la acte individuale, la inițiative sau 
performanțe personale uitind acti
vitatea de ansamblu a unui colectiv, 
calitatea muncii, a rezultatelor sale. 
In. acest context, v-am propune să 
discutăm un aspect esențial : calita
tea deciziilor luate de organele co
lective de conducere a unităților e- 
conomico-sociale ca ipostază funda
mentală de existență a spiritului re
voluționar. Ea reprezintă în același 
timp o condiție esențială ca spiritul 
novator să se manifeste la nivelul 
colectivului, să stimuleze atitudinile 
de angajare, de răspundere in 
muncă.

Petru Cristea : Sînt multiple forme 
de existență a spiritului revoluționar 
în activitatea organismelor de con
ducere colectivă, inoepînd cu cunoaș
terea în detaliu a situației din uni
tate pină la calitatea deciziilor. 
Esențialul este ca fiecare consiliu 
de conducere, adunare generală a 
oamenilor muncii să-și exercite cu 
cea mai mare răspundere atribu
țiile încredințate, astfel incit, prin 
deciziile pe care le iau și prin 
înfăptuirea lor neabătută în prac
tică, aceste organisme democratice 
să exercite în mod permanent un 
rol de planificare, de conducere 
a activității economico-sociale în 
realizarea unei eficiente econo
mice mereu mai ridicate. în ca
zul nostru, la „Metalica" Oradea 
optăm pentru practica de a se ela
bora mai multe variante de decizii 
pentru soluționarea aceleiași pro
bleme. oferind organelor de condu
cere colectivă, consiliului oamenilor 
muncii posibilitatea de a o alege 
pe cea mai eficientă. Calitatea de
ciziei se reflectă finalmente în mo
dul în care se asigură realizarea 
tuturor sarcinilor de plan. Iar dacă 
adăugăm că „Metalica", unitate dis
tinsă recent cu „Ordinul Muncii" cla
sa I se prezintă cu indicatorii rea
lizați și în acest an, concluzia' se 
desprinde de la sine. N-aș vrea să 
se înțeleagă că lucrurile merg linear, 
fără nici un fel de probleme. Dim
potrivă. Oamenii noștri știu însă că 
dincolo de bine există mai binele.

Uneori, din motive „de operativita
te". deciziile luate la anumite nive
luri in linitate. in unele grupe de 
lucru nu sint cele optime. Și nu de 
puține ori s-a spus, ca o justificare, 
că ele sînt luate de colectiv. Fireș
te. ele pot fi adoptate in colectiv, dar 
depinde de la ce nivel de exigență sra 
pornit, depinde dacă factorii de răs
pundere au situat in. centrul dezba
terilor respective problemele in mă
sură să stimuleze și să valorifice e- 
ficiența colectivului. Mie, ca direc
tor, mi s-a întîmplat să pun din nou 
în discuție o seamă de asemenea de
cizii. Un exemplu. Unitatea noastră 
produce printre altele și vase emai
late. Curind vom trece la producția 
de vase bombate. în pregătirile ne
cesare s-a preconizat utilizarea unei 
tehnologii clasice. Desigur, totul 
fusese dezbătut în colectiv la com
partimentul tehnic. în paralel însă, 
am dat grupei de cercetare să ex
perimenteze și o tehnologie necon- 
vențională. prin explozie de flux 
magnetic. Evident că pus să decidă 
între cele două soluții, consiliul oa
menilor muncii a optat pentru cea 
de-a doua, care asigură economisi
rea a milioane de lei, ca urmare 
a renunțării la costisitoare im
porturi. Un alt caz. O întreprindere 
din Mediaș ne-a comandat execu
tarea unei cantități mari de butoni 
pentru capacele vaselor emailate. 
Deși tehnicul trecuse deja la lucru 
am stopat comanda, lnvitînd bene
ficiarii la noi, pentru a Ie înfățișa 
rezultate de ultimă oră Ia care am 
ajuns noi în confecționarea unui 
asemenea reper, rezultate care se 
soldează cu o reducere de circa o 
treime a consumului de bachelită. 
Ce concluzie desprindem ? Că orice 
decizie cu privire la perfecționarea 
activității productive trebuie, așa 
cum a subliniat în repetate rînduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se 
fundamenteze pe criterii și analize 
economice precise, științific funda
mentate. Autoconducerea munc!to- 
rească asigură cadrul optim necesar 
ca decizia să întrunească indici su
periori de eficiență, cu condiția ca 
lucrurile să fie temeinic cunoscute 
și urmărite consecvent în dinamica

Fapta — criteriu de măsură 
a temeiniciei angajamentelor

Red. S-a spus pe drept cuvînt că 
fapta este măsura cea mai fidelă a 
spiritului revoluționar, a conștiinței 
militante. Dar fapta, sub forma re
zultatului deosebit, a atitudinii 
înaintate, are nevoie și ea de o mo
tivație, de un suport subiectiv, de 
un climat care să o „ceară", să o 
susțină, să o promoveze. Asupra 
acestei relații am dori să Insistăm.

Constantin Popovici. Opusă, așa 
cum spuneam, spiritului meschin, in
dividualist, conștiința revoluționară 
presupune din partea fiecăruia pre
tenții față de sine echivalente celor 
pe care le formulează față de colec
tivitate. Absența concordanței dintre 
drept și datorie a generat mereu in 
vechile societăți, ca și tn lumea 
inegalităților contemporane, posibi
litatea contrapunerii interesului in
dividual. egoist celui colectiv, a 
proliferat categoria celor încredințați 
că lor li se cuvine totul fără a le 
reveni vreo obligație.

Nimic nu oferă o perspectivă mal 
largă, deschidere mai certă spre 
orizonturile libertății decît con
știința revoluționară a posibilității de 
a învinge obstacolele care stau 
în calea noului. Inițiativa, organi
zarea și. mai ales, știința lucrului 
bine făcut dau putința de a străbate 
căi ce par, la prima vedere, greu 
accesibile. Atîtea și atîtea experiențe 
din toate timpurile și din toate do
meniile au ridicat la rang de prin
cipiu aceste condiții. Iată de ce spi
ritul revoluționar nu se alimentea
ză nici din exerciții retorice, nici 
din dorințe pioase. Izvorul și temeiul 
său de certitudini îl constituie cu
noașterea, știința, pregătirea temei
nică și voința de a folosi știința 
pentru neîncetata ridicare a condi
ției sociale și a condiției umane. EI 
este, așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o conștiință cri
tică și autocritică probată prin ac
țiune, prin faptă. Fără examen cri
tic și angajare nemijlocită, orice an
gajament ambițios riscă să se usuce 
în declarații sterile. Fapta este cea 
care dă seama despre sinceritatea și 
valoarea cuvintelor.

Petru Cristea. Experiența demon
strează că responsabilitatea colecti
vului se sprijină pe responsabilitatea 
fiecăruia, iar noile exigențe atrag 
după sine noi răspunderi. în cazul 
nostru, de pildă. în ultimul cincinal 
ne-am restructurat aproape integral 
producția, ne-am înzestrat cu tehni
că de vîrf. în raportarea la npile exi
gente ale progresului tehnic, de multe 
ori nu te mai ajută nici experiența, 
nici simțul profesional. E nevoie, 
vreau să spun, de o cultură tehnică 
adecvată. în fața unei asemenea si
tuații am hotărît ca fiecare cadru cu 
studii superioare. îndeosebi inginerii, 
să se ocupe de perfecționarea profe
sională a 15—20 oameni pe parcursul 
unui an, astfel încît aceștia să facă 
fată ulterior unor sarcini polivalente. 
Am reușit astfel să stimulăm nu 
numai o optică realistă asupra 
răspunderilor, ci șl climatul nece
sar promovării noului. Totul este 
să barezi calea minimei rezistențe. 
La noi expresia „nu se poate execu
ta" a dispărut de mai multă vreme. 
Un argument : cu 3 ani în urmă. în
treprinderii i se propunea să asimi
leze caseta pentru film fotografic. 
Aparent, un produs banal. în fapt, 
un produs extrem de pretențios, de 
înaltă precizie. Au trebuit să fie de
pășite numeroase dificultăți, Lip-

seau mașinile, a fost creată o Întrea
gă linie de producție, lipseau unele 
materiale, au fost operativ asimilate. 
Lipsea documentația riguroasă, a 
fost întocmită în detaliu. Lipseau ex
periența si cunoștințele, au fost trep
tat acumulate. Azi oferim sute de 
mii de casete, primind si cereri pen
tru export, diminuînd efortul valutar 
al tării. E doar un caz care denotă că 
investiția de gindire tehnică e re
sursa principală de modernizare și 
diversificare a producției. Pe o ase
menea „materie primă" cum e gîn- 
direa economică și inițiativa crea
toare. pe o asemenea democrație a 
faptelor și competentei contăm cind 
ne propunem să reinnoim integral și 
să dublăm producția întreprinderii 
Pină la sfîrșitul actualului . cincina^. 
Este o „bază de calcul" ce atestă con
vingător că Spiritul revoluționar este 
spiritul prezentului socialist.

Dumitra Solomon. In colectivul 
nostru de oameni ai muncii am 
căutat să strîngem rindurile. cum 
se spune. în jurul a citeva obiec
tive centrale. Și primul lucru pe 
care ni l-am propus a fost ridicarea 
calificării, fără de care nu ne puteam 
propune să realizăm ceea ce aveam 
de realizat. Acum 98 la sută din oa
menii muncii sint calificați. La fi
rele de lină atingem azi sută 
la sută parametrii calitativi soli
citați de partenerii externi, con
form standardelor internaționale. 
Mostrele pe , care le-am trimis 
ia laboratorul central au întru
nit deja condițiile cerute șl cîteva 
unități de tricotaje cărora le furni
zăm fire de lină au fost omologate 
să producă în continuare. Este un 
succes cu care ne mîndrim. Nu l-am 
obtinut ușor. Documentația tehnică, 
modul de organizare a producției și, 
mai ales, cerințele de calitate au tre
buit să fie cunoscute și respectate de 
toti oamenii muncii, indiferent că lu
crau la preparație sau la ambalare. 
De multe ori în munca unui colec
tiv se intîmplă să vezi numai ceea 
ce trebuie rezolvat azi, și în fe
lul acesta problemele se aglome
rează, lipsește perspectiva. Or. spiri
tul revoluționar cere perspectivă, 
pentru că numai în lumina perspec
tivei poți munci stabil, temeinic, poți 
să te .valorifici bine.

Constantin Popovici. Conștiința re
voluționară este un intreg indivizibil. 
Ea nu poate fi fracționată în grade 
si ierarhii cantitative ori calitative. 
Dar ea devine o cerință cu atit mai 
imperativă cu cit aria de responsa
bilitate socială ce ne revine este 
mai întinsă. Cred că nu pot fi sepa
rate una de alta conștiința pe care o 
implică dirijarea unui sector oare
care. mare sau mic, al societății de 
tensiunea lucidității Si angajării pro
prie spiritului revoluționar. Conștiin
ța revoluționară se adresează fără 
încetare realității cu lipsa de echi
voc? ce a definit totdeauna caracte
rul revoluționar al concepției noas
tre despre lume și al acțiunii isto
rice a clased muncitoare. Ea defi
nește în gradul cel mai Înalt impe
rativul permanent actual al ridicării 
societății noastre pe noi trepte de 
progres, al realizării unei cali
tăți noi. superioare în munca și via
ta întregului nostru popor.

Dezbatere organizată de
Paul DOBRESCU

dinamic, riguros desenat cu 
haz și cu inteligenta dis
tanțării fine, vădește o i ex
celentă finalizare a propu
nerilor. Simona Măicănes
cu, Coca Bloos. Paul Chi- 
ribuță 
Oana 
Gheorghiu. 7 Oana 
Maria Filimon. Maia Mor
genstern, Liviu Timuș ș.a. 
realizează creații de refe
rință. Excelentă concepere 
a mecanismelor comice, a 
unei bune dispoziții „co
municative" se îmbină per
manent cu poezia gravă 
sau nostalgică a vieții. 
Carnavalul (in viziunea lui 
Silviu Purcărete) nu -este 
pentru locuitorii lui „ÎI

voltări fanteziste, frizînd 
comicul absurd.

Regizorul Mircea Marin, 
ajutat de scenograful Mi
hai Mădescu și interpreții

din — îndeosebi Paul Chiribu-.
ță și Oana Albti, Simona 
Măicănescu și Claudiu Is- 
todor. Cornel Nicoară și 
Coca Bloos (care formează 
un cuplu oe amintește de 
„Conu Leonida") — dar și 
Ion Muscă. Paul Chirilă, 
Constantin Ghenescu, Ma
ria Filimon ș.a. dezvoltă 
inspirat aceste propuneri. 
Universul spectacolului e- 
vocă o „lume pe dos" (pri
veliștea secțiunii în bloc 
este răsturnată). metafo-, 
rele se suprapun destul de dar benefic (interpretat cu 
pregnant peste imaginea de extraordinară virtuozitate Campiello" atit o împreju- 

realistă (scaunele de Coca BIoqs). Și ceilalți

în
de 
lui 
cu 

demistificator. premo- 
a Nanei: un perso-

se

factură

TINEREȚEA 
TEATRULUI

meseriașilor indolent! șl 
fotoliile birocratilor sînt 
înlocuite cu un hamac um
brit). Demascarea rapidă, 
violentă și categorică este 
jucată ca o intervenție fan
tastică,. dar și oa o posibilă 
pedeapsă imagjnată de 
conștiința vinovată a eroi
lor negativi. Această farsă 
(concepută și pusă la. cale 
de studenții I.A.T.C., co
legi ai unei locatare păgu
bite). prilejuiește, dincolo 
de un happy-end cam con
vențional. o originală ple
doarie despre funcția mo
rală. educativă a artei 
(pledoarie ce o dublează pe 
cea făcută direct, prin oo- 
media propriu-zisă).

Scrisă în 1920 și lansînd 
termenul de „robot", 
„R.U.R." este o piesă cu o 
tematică vizionară, o ale
gorie fantastică, cu ele
mente de ..science fiction" 
de cea mai bună calitate. 
Karel Capek utilizează da
tele științei Si volutele fan
teziei 
neevitînd, e drept, 
confuzii — probleme 
portante, de mare 
privind răspunderea 
lui de știință.

Spectacolul de la ' 
Neamț începe 
printr-o soluție oare arun
că o lumină incitantă asu
pra Întregului (chiar dacă 
— în partea a doua mai a- 
les — observăm și momente 
de oboseală, mai expoziti
ve. mai artificiale). Ideea 
cea mai interesantă a re-

pentru a pune — 
unele 

im- 
viitor, 
omu-

Piatra 
cuceritor,

interpret! (Gh. Birău, C-tin 
Ghenescu, Romeo Tudor, 
Liviu Timuș. Simona_ Măi
cănescu.
Claudiu 
Măcelaru) 
bune rezultate la indivi
dualizarea personajelor, la 
potențarea conflictului de 
idei aii piesei.

Un spectacol admirabil, 
dovadă de credință în artă, 
de înaltă condiție profesio
nală, o lecție de teatru — 
cu mijloace de maximă 
simplitate — a fost. în ca
drul amintitului turneu. 
„Piațeta" de Goldoni (pre
mieră absolută pe tară). O 
recreare originală, in tuse 
energice și rafinate a uni
versului uman, al sărăcimii 
periferiei venetiene în vre
mea celei mai mari sărbă
tori populare, o abordare 
Interesantă, dintr-un unghi 
mai reflexiv, existențial al 
propunerilor piesei. Ca și 
„Una dintre ultimele seri 
de carnaval", în montarea 
lui Luigi Squarzzina, „Pia
țeta" este tratată de regi
zorul Silviu Purcărete (și 
scenografia : Nina Brumu- 
șilă) ca piesa unei nostal
gice despărțiri de Veneția 
(simbol al unui rămas bun 
luat de la tinerețe, de la 
virsta iluziilor), ca un poem 
comico-dramatic despre 
„timpul care trece" și 
„ninsorile de altădată". 
Spectacolul, conceput în
tr-o paletă coloristică rafi
nată șl desfășurînd un joc 
actoricesc dăruit, inventiv.

dana Pellea, 
Istodor. Florin 

participă cu

și. alături de ei.
Pellea. Bogdan 

Albu.

rare a relevării autentici
tății ființei, cit un moment 
(in parte iluzoriu) al spe
ranței întilnirii 
mentul" visat.
împliniri șl 
deopotrivă.

Turneul la care ne refe
rim a fost revelator și pen
tru programul instituției; 
și pentru forța cu care a 
mobilizat talente din toa
te generațiile — cu deose
bire din rindul oelor mai 
proaspeți absolvenți al. in
stitutelor de 
tru faptul că 
tă aici arde 
vie". Căci în 
de existentă 
toriți recent,
Piatra Neamț s-a impus și 
ca o vatră a artei „pen
tru" și „despre" tineret, și 
ca o instituție a artiștilor, 
regizorilor și scenografilor 
tineri, și ca un simbol al 
tinereții teatrului (care, 
asumindu-și cele mai bune 
lecții ale înaintașilor si 
contemporanilor. experi
mentează neobosit). Aici, la 
Piatra Neamț» s-au pus în 
circulație (nu o dată în 
premieră absolută) titluri 
importante de autori ro
mâni șl străini. Aici s-au 
afirmat și format la școala 
muncii de echipă, a efortu
lui creator deosebit zeci de 
Interpret!, directori de sce
nă și scenografi — de au 
devenit apoi capetele de 
afiș, „stîlpii de rezistentă" 
ai unor instituții din în
treaga tară. Sînt atribute 
ce explică prețuirea de 
care se bucură Teatrul Ti
neretului din Piatra Neamț, 
sălile arhipline răsplătind 
cum se cuvine aspirațiile 
înalte șl performantele a- 
tinse — toate exprimînd 
înțelegerea deplină a miș
cării educative a unui tea
tru ce-și păstrează tocmai 
așa vitalitatea și. prospeți
mea tinereții.

cu „eveni- 
soldat cu 
dezamăgiri

artă: și pen- 
traditia crea- 
ca o „flacără 
cei 25 de ani 
ai săi. sărbă-

Teatrul din

Natalia STANCU

Construcții moderne in orașul Roșiori de Vede
Foto : Sandu Cristian

CARNET CULTURAL

TELEORMAN. Sub egida cabi
netului județean pentru activitatea 
ideologică și politioo-educativă. la 
Alexandria a avut Icfc un schimb 
de experiență cu tema „Forme și 
metode folosite de consiliile de 
educație politică și cultură socia
listă in organizarea și conducerea 
unitară a activității politico-educa
tive desfășurate în scopul mobili
zării oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor economice". Au 
participat secretarii adjuncți cu 
probleme de propagandă ai comi
tetelor de partid din unitățile eco
nomice din municipiul Alexandria, 
activiști culturali. (Stan Ștefan).

CĂLĂRAȘI. în comuna Minăstd- 
rea, locul de naștere al scriitoru
lui Alexandru Sahia. a avut loc 
cea de-a 5-a ediție a Concursului 
interjudețean de creație în dome
niul reportajului literar și foto
reportajului. Anul acesta, cînd se 
împlinesc 80 de ani de la nașterea 
scriitorului, concursul purtind nu
mele său s-a bucurat de./ partici
parea a peste 100 de autori din 
17 județe ale țării. (Mihail Dumi
trescu).

MARAMUREȘ. O bogată paletă 
de manifestări cultural-educative 
de masă a prilejuit desfășurarea, 
la Sighetu Marmației, a celei 
de-a XIII-a ediții a Festivalului-’ 
concurs de poezie, la care marele 
premiu a fost ciștigat de studen
tul bucureștean. Cristian Popescu. 
Sub semnul contribuției majore a 
poeziei contemporane la actul de 
educație patriotică și revoluționa
ră a maselor, aici, ca și în comu
na Desești. au avut loc întîlniri 
ale scriitorilor cu cititorii. (Gheor- 
ghe Susa).

GALAȚI. La Galați, tn organi
zarea Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, prin 
Centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă, in colaborare cu fotoclubul 
„Lumina" al Școlii populare de

artă s-a deschis, tn cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" cea de-a Il-a bienală de artă 
fotografică. Participă fotoamatori 
și artiști profesioniști din județ 
și din țară. Integrată manifestări
lor culturale dedicate „Anului In
ternational al Păcii", tema salo
nului este sugestiv intitulată 
„Arta fotografică pentru pacea lu
mii". (Ștefan Dimitriu).

BUZĂU. Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Buzău a fost gazda 
unor interesante manifestări, cum 
ar fi dezbaterea „Cercurile tehni- 
co-aplicativp — mijloc important 
de pregătire a pionierilor si școla
rilor pentru muncă și viată" si ex- 
punerea-dezbatere „Casele pionie
rilor și șoimilor patriei — Ioc de 
petrecere plăcută și utilă a timpu
lui liber, de orientare școlară și 
profesională". (Stelian Chiper).

MUREȘ. în foaierul sălii „Mihal 
Eminescu" din municipiul Sighișoa
ra a avut loc vernisajul unei ex
poziții naționale de ceramică, la 
care expun artiști amatori de la 
6ectia de ceramică artistică a în
treprinderii de sticlărie si faianță 
din localitate, precum si ceramisti 
din, alte centre ale tării. Manifes
tarea, la care au participat un 
mare număr de oameni ai muncii 
sighișoreni, a fost urmată de dez
baterea cu tema „Creația tehnico- 
științiiică — tn slujba artei". 
(Gheorghe Giurgiu).

VÎLCEA. Orașul Drăgășanl a 
găzduit pe parcursul a trei zile o 
serie de manifestări politice si cul- 
tural-artistice sub genericul „Ru- 
sidava '86. Sărbătoarea culesului 
strugurilor". Programul actua
lei ediții a cuprins o dezba
tere pe tema „Drăgășani — 
realizări șl perspective in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". vernisajul ex
poziției „Orașul Drăgășani în arta 
plastică" și un concurs de interpre
tare a muzicii populare „Cîntec 
nou pe plai vîlcean". (Ion Stanciu).

Noi ansambluri 
de locuințe

BIHOR
în perioada care a trecut din 

acest an au fost predate beneficia
rilor aproape 2 000 de noi aparta
mente, din care 353 peste preve
deri, întregind zestrea ansambluri
lor de locuințe „6 Martie", „Dece- 
bal", „Nufărul II", „Tudor Vladi- 
mirescu" șl „Proletarilor" din mu
nicipiul Oradea. Peste 500 aparta
mente sînt preluate de către bene
ficiari pentru efectuarea finisa
jelor interioare..Faptul că la aceas
tă dată un mare număr de aparta
mente se află în stadii avansate de 
execuție creează condiții ca în 
acest an colectivul Trustului de 
Antrepriză generală pentru con
strucții montaj Bihor să-si res
pecte angajamentul asumat de a 
realiza suplimentar 1 000 aparta
mente. (Ioan Laza).

VASLUI
O dată cu Intensificarea lucrări

lor la mai multe blocuri din zona 
de locuințe Traian — Republicii, 
din municipiul Vaslui, lucrătorii în
treprinderii județene de profil au 
pus zilele acestea piatra de teme
lie la primele blocuri ale unui nou 
și mare cartier — Traian — Că- 
lugăreni — Spiru Haret. Prevăzut 
a avea îh final 2 500 de aparta
mente, cu P + 4. 6 și 8 etaje, două 
școli generale, o creșă și o grădi
niță. precum și o hală alimentară, 
acest modern ansamblu arhitecto
nic va face legătura între cartie
rul Gară. înălțat în ultimul cinci
nal, și centrul localității. Totoda
tă, constructorii vasluieni lucrează 
susținut la definitivarea etapei a 
treia din zona Lirei — Olga Ban- 
cic din municipiul Bîrlad și a zo
nelor centrale ale orașelor Huși și 
Negrești, unde au finalizat, numai 
in acest an, aproape 750 de apar
tamente și se află în stadii avan
sate de execuție alte 600. (Petru 
Necula).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Consiliului Suprem pentru Tineret și Sport 

din Republica Arabă Egipt
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a adresat., la'rindul său. 
președintelui Mohamed Hosni Mu
barak un cald salut de prietenie și 
cele mai bune urări, iar poporului 
egiptean pace și bunăstare.

în timpul întrevederii au fost re
liefate bunele relații de prietenie si 
colaborare dintre cele două tari, rolul 
determinant al dialogului la cel mai 
Înalt nivel de la București și Cairo 
in dezvoltarea si întărirea acestei 
conlucrări și s-a exprimat hotărîrea 
de a se acționa în continuare pentru 
adincirea si diversificarea raporturi
lor româno-egiptene, în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
une'.e probleme ale vieții politice 
mondiale, cu deosebire din Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, poziția 
constantă a României privind necesi
tatea soluționării pe cale pașnică, 
prin tratative, a problemelor din 
Orientul Mijlociu, subliniind necesi
tatea organizării unei conferințe in
ternaționale, sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor statelor interesa
te, inclusiv a Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei și a Israelului, 
crearea in acest scop a unui comitet 
pregătitor din care să facă parte si 
O.E.P. și Israel.

Subliniind că in actualele condiții 
internaționale problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituie

oprirea cursei înarmărilor șl trecerea 
la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmarea nucleară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat în
semnătatea intensificării raporturilor 
de colaborare a tinerei generații de 
pretutindeni in lupta popoarelor 
pentru pace, pentru progres economic 
Si social, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Nicu Ceaușescp, membru supleant a) 
Comitetului Politic Executiv al C.C 
al P.C.R., prim-s.ecretar al Comitetu
lui Central al U.T.C.. ministru pen
tru problemele tineretului.

A fost prezent Mohamed Osman 
Soliman, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim a] R.A. Egipt la București.

-_________ _____------- - ----- —----- i i L. --------

VIAȚA E£ONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEI!"

IAȘI : O nouă instalație
La întreprinderea de prelucrare 

e maselor plastice din Iași s-a rea
lizat prin autodotare și s-a pus in 
funcțiune o nouă instalație pentru 
recuperat materiale refolosibile din 
polietilenă. Ea are o capacitate de 
granulate de 100 kg pe oră din re
ziduurile provenite de la Combi
natele petrochimice. obtinîndu-se 
astfel materii prime pentru nave
te și alte produse casnice și de uz 
gospodăresc din mase plastice. 
(Manole Corcaci).

HUNEDOARA : Utilaje 
pentru mineri

Venind in sprijinul minerilor, 
pentru creșterea producției ele căr
bune. producătorii de utilaj minier 
din județul Hunedoara își aduc o 
importantă contribuție la desfășu
rarea amplului proces de moder
nizare și înnoire continuă a lucră
rilor din subteran. In timpul ce a 
trecut din acest an au fost fabri
cate și expediate celor 17 unități 
miniere din județ, peste prevede
rile de plan. 1 240 tone utilaje teh
nologice pentru lucrările miniere și 
peste 4 100 stilpi hidraulici pentru 
abataje. (Sabin Cerbu).

ALEXANDRIA : Valorifica
rea superioară a materiilor 

prime
La întreprinderea de panouri și 

tablouri electrice din municipiul 
Alexandria, ponderea produselor 
noi și reproiectate a ajuns in acest 
an la aproape 70 la sută. Acest lu
cru a fost posibil prin valorifica
rea superioară a potențialului teh

nic, a bazei proprii de cercetare sl 
proiectare, a aplicării unor valo
roase inițiative muncitorești. S-a 
reușit astfel introducerea în fabri
cație a unei palete largi de mij
loace de automatizări electronice si 
electrotehnice, destinate unor uni
tăți industriale din diverse dome
nii de activitate. Este de remarcat 
că acțiunile întreprinse pentru 
înnoirea și' modernizarea produc
ției și pentru perfecționarea teh
nologiilor de fabricație au oondus 
la creșterea gradului de valorifi
care a materiilor prime și materia
lelor. (Stan Ștefan).,

MUREȘ : Noi edificii 
de ocrotire a sănătății 

populației
X-a dispoziția locuitorilor din co

muna Șincai, județul Mureș, a fost 
pus un modern dispensar medical, 
înzestrat cu tot ce-i necesar pentru 
a asigura o asistentă medicală 
complexă. Tot aici funcționează 
o farmacie și un punct stomatolo
gic. Nu mai puțin de 22 de dispen
sare medicale existente în satele 
județului sînt construcții noi. date 
în folosință în ultimii ani. Totoda
tă, în două comune — Sărmașu și 
Singeorgiu 'de Pădure — funcțio
nează două moderne spitale, iar in 
comunele Iernut. Deda și Miercu
rea Nirajului au fost înființate sec
ții ale spitalelor teritoriale din Lu
duș, Reghin și Tirgu Mureș. 
(Gheorghe Giurgiu).

BRAȘOV : Mașini-agregat 
de mare productivitate

Colectivul de la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov a 
conceput și realizat două noi tipuri

de mașini-agregat care permit 
aplicarea unor tehnologii de înal
tă productivitate. Prima mașină- 
agregat va fi utilizată. împreună cu 
alte mașini similare aflate in exe
cuție, la prelucrarea arborelui cotit 
și axei cu came pentru motoarele 
de 360 CP. înlocuind în felul 
acesta mai multe mașini clasice și 
realizind o economie de spațiu de 
producție și energie electrică. A 
doua mașină execută canelurile la 
diferite repere de autocamioane 
prin procedeul rulării, procedeu 
care asigură o creștere de 20 de 
ori a productivității muncii, com
parativ cu operația de frezare fo
losită in prezent. (Nicolae Mo- 
canu).

CLUJ : Materiale 
refolosibile în circuitul 

economic
Acțiunile întreprinse în județul 

Cluj pentru mai buna gospodărire 
e materiilor prime, materialelor și 
energiei au făcut ca în perioada 
care a trecut pină acum din acest 
an să fie recuperate și reintrodu
se în circuitul productiv noi canti
tăți însemnate de materiale refo
losibile. Prin Întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
s-au colectat din unități și de la 
populație, suplimentar fată de 
plan, aproape 5 700 tone otel. 4 100 
tone fontă. 625 tone corpuri abra
zive, 300 tone cupru și alte mate
riale. Pentru preluarea materiale
lor refolosibile au fost înființate 
aproape 30 de puncte de colectare 
și sînt in curs de amenajare noi 
centre și puncte de preluare a ma
terialelor refolosibile. (Marin 
Oprea).

„Sapiamina economiei"
Manifestare tradițională de am

ploare. „Săptămina economiei" se 
va organiza și in acest an in pe- 

'rioada 25—31 octombrie. Ultima zi 
a lunii octombrie coincide cu 
„Ziua Mondială a Economiei", care 
se sărbătorește în țări de pe toate 
meridianele globului.

Organizată de Casa de Economii 
șl Consemnațiuni in acest prim an 
al celui de-al optulea cincinal. 
„Săptămîna economiei" se consti
tuie intr-un bun prilej de eviden
țiere a realizărilor obținute în ac
țiunea de economisire, de stabili
re a unor noi măsuri de Îmbună
tățire continuă a servirii popu
lației. Așa cum ne relata președin
tele Consiliului de Administrație al 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni, prof. Mircea Popovici, da
torită dezvoltării în ritm 
a economiei naționale 
această bază, a creșterii 
vieții, numărul libretelor 
nomii active a ajuns in prezent la 
25.4 milioane, de 6 ori mai multe 
decit în anul 1965.' Numai în ulti
mul cincinal 
de economii a 
lioane. O creștere 
nificativă, dacă 
faptul că, an de 
soldul general 
păstrate de populație la C.E.C., 
indicatorul cel mai elocvent care 
ilustrează gradul înalt de dezvol
tare a procesului de economisire si 
care este in prezent de .18,9 ori 
mai mare decit în anul 1965.

Pe lingă instrumentele de eco
nomisire binecunoscute, Revenite 
de acum tradiționale 
cum sînt libretul de 
dobindă, libretul de 
dobîndă pe termen, 
economii cu dobindă 
libretul de economii pentru turism 
și libretul de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme, tot mai 
multi sînt cel care optează pentru 
forme noi, moderne și extrem de

susținut 
și. pe 
calității 
de eco-

numărul libretelor 
sporit cu 6.9 mi- 
cu atît mai sem- 
avem în vedere 
an, s-a mărit și 
al economiilor

și familiare, 
economii cu 
economii cu 
libretul de 
și cîștiguri,

avantajoase prin care Iși pot eco
nomisi și folosi disponibilitățile 
bănești. Astfel, sute de mii de ce
tățeni economisesc in prezent prin 
conturi curente personale, titularii 
acestora beneficiind at.it de avan
tajele generale oferite de Casa de 
Economii și Consemnațiuni. cit si 
de cele specifice acestui instru
ment, prin care iși pot păstra eco
nomiile și pot efectua diferite plăti 
către unități socialiste, comerciale 
sau prestatoare de servicii. Con
cret, din conturile curente perso
nale se pot efectua plăți periodice 
prin virament pentru achitarea 
abonamentelor la telefon, radio si 
televizor, prestațiile de salubritate, 
chiria, consumul de energie elec
trică si altele. La rîndul lor, alte 
sute de mii de oameni optează 
pentru depunerile prin virament 
pe bază de consimțămint scris 
direct la locul de muncă, fără a 
mai fi nevoiți să se deplaseze la 
unitățile C.E.C. După cum tot de 
ordinul sutelor de mii de oameni 
sînt cei care utilizează obligațiu
nile C.E.C. cu cîștiguri. O atenție 
deosebită se acordă educării tine
rei generații în spiritul economiei, 
în afară de instrumentele de eco
nomisire specifice — librete de 
economii pentru elevi, foi. timbre 
și cecuri de economii școlare — în 
acest an au fost înființate în școli 
generale, licee și școli profesio
nale noi case de economii școlare.

în cadrul „Săptăminii economiei" 
se vor organiza in întreprinderi și 
instituții, pe platforme industriale, 
în bazine miniere și forestiere, in 
școli și facultăți, la cluburi mun
citorești, case de cultură și cămine 
culturale din întreaga tară nume
roase manifestări instructiv-educa- 
tive : dezbateri, expuneri, proiec
ții de filme, consfătuiri, spectacole 
cultural-artistice. Cu prilejul „Zilei 
elevului econom", care se va săr
bători la 26 octombrie, vor avea 
loc, de asemenea, manifestări cul

tural-educative specifice și con
cursuri pe tema economiei. Cele 
mai bune afișe prezentate la con
cursul organizat și in acest an 
pentru graficienii amatori și pro
fesioniști din întreaga țară vor fi 
reunite intr-o expoziție ce va fi 
vernisată in „Săptămina econo
miei".

O preocupare statornică a Casei 
de Economii și Consemnațiuni, in
stituție prestigioasă și cu vechi tra
diții in țara noastră, o constituie’ 
îmbunătățirea continuă a activi
tății unităților C.E.C.. a formelor 
și instrumentelor de economisire, 
asigurării unor condiții dintre cele 
mai bune servirii depunătorilor. în 
acest scop, a fost extinsă rețeaua 
de unități C.E.C. și mandatare. Care 
a ajuns în prezent la 10 756, cu 
circa 1100 mai multe decit la _ în
ceputul cincinalului trecut. Si în 
continuare, Casa de . Economii și 
Consemnațiuni și-a propus să dez
volte rețeaua unităților sale, pe 
măsura creșterii numărului de 
depunători. a construirii de noi 
ansambluri și cartiere de locuințe, 
in cadrul cărora se prevăd. încă 
din faza de proiect, amplasamentele 
cele mai indicate ale viitoarelor 
sedii de sucursale, filiale sau uni
tăți C.E.C. în acest fel. prin dez
voltarea și modernizarea rețelei de 
unități, prin instruirea, educarea și 
perfecționarea profesională a lu
crătorilor în vederea creșterii com
petentei și operativității în servirea 
depunătorilor, ca si prin stabilirea 
unor programe de funcționare 
strîns corelate cu cerințele popu
lației de la orașe și sate. Casa de 
Economii și Consemnațiuni isi va 
realiza cu sporită eficientă atribu
țiile ce-i revin în calitatea sa de 
bancă specializată în relațiile cu 
populația, pe măsura prestigiului 
și încrederii de care se bucură din 
partea acesteia.

Petre POPA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am fost foarte mișcat de mesajul de condoleanțe șl simpatie pe care 

ați binevoit să mi-1 transmiteți cu prilejul catastrofei naturale de la Wum.
Vă rog să acceptați sincere mulțumiri, pe care vi le adresez în numele 

guvernului și poporului camerunez, precum și al meu personal.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările înaltei mele con

siderații.
PAUL BIYA

Președintele Republicii Camerun

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiuni! sale 

In țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Finlanda la București. Jussi 
Montonen, a oferit, marți, o recep
ție.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

La Teatrul Național din Capitală 
a avut loc. marți, vernisajul expo
ziției „Salonul artelor" — finală pe 
țară a bienalei de pictură, sculp
tură. grafică șl artă decorativă a 
creatorilor din cooperația meșteșu
gărească, organizată, în cadrul Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei".

(Agerpres)

SPECTACOLUL DE GALA AL LAUREAȚILOR FESTIVALULUI 
CÎNTECULUI OSTĂȘESC „TE APĂR Șl TE ClNT, 

PATRIA MEA!“
Marți seara, în Studioul de con

certe al Radioteleviziunii Române a 
avut loc, in cadrul amplei manifes
tări naționale „Cintarea României", 
concertul de gală ' al laureaților 
celei de-a VIII-a ediții a Festiva
lului cintecului ostășesc „Te apăr 
și te cint, patria mea

Au participat general-colonel Va- 
sile Milea, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale 
membri ai 'Consiliului de conducere 
al Ministerului Apărării Naționale, 
reprezentanți ai Ministerului de In
terne, membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești din Capitală, un nume
ros public.

Au fost prezențl atașați militari 
acreditați in țara noastră.

Adjunctul ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, general- 
locotenent Ilie Ceaușescu, a înmînat 
distincții laureaților. în cuvîntul 
rostit cu acest prilej a evidențiat 
însemnătatea și semnificația in viața 
spirituală a oștirii a Festivalului 
cintecului ostășesc „Te apăr și te 
cint, patria mea 1“

Ansamblul artistic, „Doina" al ar
matei, orchestra de muzică ușoară a 
Radioteleviziunii Române, formații 
corale dstășești, cunoscuți soliști de 
operă și de muzică ușoară au inter
pretat lucrările premiate.

Compozitorii și poeții participanți 
la această prestigioasă manifestare 
artistică din viața armatei, desfă
șurată in anul jubiliar al celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român, au dat glas, în 
lucrările lor, climatului de puter
nică angajare a întregului popor, a 
oștirii la înfăptuirea sarcinilor re
zultate din Programul partidului, 
din hotăririle Istorice ale Congresu
lui al XIII-lea, bucuriei de a fi 
contemporani acestei perioade de 
inegalabile împliniri, pe care, cu 
cele mai alese sentimente de mîn- 
drie patriotică și profundă recunoș
tință. întreaga națiune o numeștâ 
Epoca Nicolae Ceaușescu. în noile 
creații sint evocate existența mul
timilenară a poporului nostru in 
vatra strămoșească, lupta sa glori
oasă pentru libertate socială și na
țională. Prin conținutul lor, cînte- 
cele patriotice, marșurile și melo
diile de muzică ușoară se constituie 
Intr-un vibrant omagiu adus patriei, 
poporului, comandantului suprem al 
forțelor noastre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viata economică. Dosarul resur

selor energetice șl de materii 
prime

20,35 Te apăr șl te cînt, patria mea 1

(color). Selecțlunl din Festivalul 
cintecului ostășesc

t0,45 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politlco-ideologice. O con
cepție științifică, originală asupra 
dinamicii procesului revoluționar 

21,00 Film serial (color). „Casă pentru 
copiii noștri“. Premieră pe țară. 
Producție a televiziunii bulgare. 
Regia,: Necielcio •Cernev. Episo
dul 3

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 octombrie, ora 20 — 18 
octombrie, ora 20. In tară : Vremea va 
fi răcoroasă, Îndeosebi noaptea si di
mineața, iar cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate !n regiunile 
sudice. Ploi slabe izolate .vor cădea in 
sudul tării. Vîntul va sufla slab pinâ 
la moderat, cu unele Intensificări in 
sudul tării, predominind din sectorul

estic, cu viteze plnă ia 40—50 km Ia 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 3 șl plus 8 grade, 
mai scăzute In primele nopți în nor
dul și centrul țării, iar pe alocuri ceva 
mai ridicate In sud. iar cele maxime 
se vor situa. În general, intre 12 șl 
22 de grade. Se va mai produce brumă 
In primele nopți in jumătatea de nord 
a tării. Dimineața, pe alocuri, se va 
semnala ceată. In București : Vremea 
va fi răcoroasă. îndeosebi noaptea și 
dimineața. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii slabe. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 3 șl 7 grade, 
iar cele maxime între 15 și 18 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX. în cea de-a 2-a reuniune a 

campionatelor republicane de box 
ce se desfășoară in aceste zile iri 
Sala sporturilor djn Constanța, la 
categoria semiușoară Petrică Stoiu 
(C.F.R. Craiova), deținătorul titlu
lui, l-a învins intr-un meci specta
culos și de bun nivel tehnic pe 
unul dintre favoriți. ieșeanul Giani 
Gogol. Decizia a fost acordată la 
puncte cu 4—1. La aceeași categorie, 
Cezar Robu (Oțelul Tirgoviște) l-a 
întrecut la puncte pe Ion Cernat 
(S.C. Bacău). In limitele categoriei 
mijlocie mică. Dănuț Lugigan (Di
namo București) și-a adjudecat vic
toria, prin k.o. tehnic în prima re
priză, in fata lui V. Butnaru (Vo
ința Piatra Neamț). Alte rezultate : 
categ. ușoară : Hie Dragomir (Di
namo București) b.p. Vasile Grad 
(A.S.A. Ploiești). Mihai Gruiescu 
(Timpuri Noi București) b.p. lorgu 
Caraman (Steaua) ; categ. semi- 
muscă : Adrian Amzăr (Dinamo 
București) ciștigă prin abandon me
ciul cu Vasile Burcă (Nicolina Iași); 
categ. mijlocie mică : Mihai Valen
tin (Farul Constanța) b.p. Dumitru 
Ene (Carpați Mîrșa).. Mihai Ciobo- 
taru (A.E.M. Timișoara) b.p. Cris
tian Dumitru (Steaua). în cea de-a 
3-a reuniune, desfășurată marți- 
seara, Ia categ. semiușoară. Eugen 
Preda (Metalul Rm. Vilcea) l-a în
trecut prin k.o. tehnic. în repriza a 
II-a, pe Florian Barna (Metalul 
Arad), iar constănțeanul Abladin Fa- 
redin și-a adjudecat victoria la 
puncte în fata lui Constantin Du
mitru (C.S.M. Craiova).

Campionatele continuă astăzi, cu 
2 reuniuni, da la orele 15,30 și, res
pectiv, 18.

TENIS DE MASA. Campionatele 
de tenis de masă ale Asiei au con
tinuat la Shenzhen (R.P. Chineză) 
cu optimile de finală ale probelor 
individuale. în turneul masculin. 
Teng Yi (R.P. Chineză) l-a întrecut 
cu 3—1 (21—13. 17—21. 21—13, 21—12) 
pe japonezul Goto Hideo, iar Jiang 
Jialiang (R. P. Chineză) a dispus cu 
3—0 (21—7, 21—10, 21—15) de Chan 
Lie Yung (Indonezia). în con
cursul feminin, jucătoarea chineză 
Dai LUI, una dintre principalele 
favorite, a cîștigat cu 3—0 (21—10, 
21—11, 21—11) partida cu japoneza 
Hisohira Mika.

HOCHEI. Patinoarul „23 August" 
din Capitală va găzdui miine, de la 
ora 17, 'primul meci dintre echipele 
Steaua București și Partizan Bel
grad, contînd pentru turul II al 
„Cupei campionilor europeni — Tro
feul Citizen" la hochei pe gheată.

FOTBAL. în cadrul preliminarii
lor campionatului european de fotbal 
azi se vor disputa opt partide : 
Austria — Albania (Grupa I), Ir
landa de Nord — Anglia. Iugoslavia 
— Turcia (Grupa a IV-a) ; Un
garia — Olanda, Polonia — Grecia 
(grupa a V-a) ; Cehoslovacia — Fin
landa (grupa a Vl-a) ; Irlanda — 
Scotia și Luxemburg — Belgia 
(grupa a Vil-a).

Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe• I •

ai statelor participante la Tratatul 'de la Varșovia
Marți au început la București lu

crările ședinței Comitetului miniș
trilor afacerilor țxterne ai statelor 
participanta la Tratatul de la Var
șovia. A-

La ședință participă : B. Chnou- 
pek, ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, O. Fischer, mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, M. Orzechowski, minis

trul afacerilor externe al R. P. Po
lone, I. Totu, ministrul afacerilor 
externe al R. S. România, P. Văr- 
konyi, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Ungare, E. A. Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., M. Ivanov, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externa al 
R. P. Bulgaria.

Lucrările ședinței continuă.

Dineu oferit de primul ministru 
al guvernului român

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a oferit, marți, un 
dineu in onoarea reprezentanților 'la 
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, Cornel 
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, miniștri, membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, alte persoane oficiale.

Au participat miniștrii afacerilor 
externe ai Republicii Socialiste Ce
hoslovace — Bohuslav Chnoupek, 
Republicii Democrate Germane — 
Oskar Fischer, Republicii Populare 
Polone — Marian' Orzechowski, Re
publicii Socialiste România — loan 
Totu, Republicii Populare Ungare — 
Pâter Vârkonyi, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — E. A. Șevard
nadze, Marii Ivanov, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria.

Din partea, to v,a r ă ș u I u i 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia. in numele conducerii de partid 
și de stat și al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu a 
adresat miniștrilor afacerilor exter
ne ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia cele mai calde 
salutări și urări de succes in desfă
șurarea lucrărilor ședinței. Primul 
ministru al guvernului român a 
toastat in sănătatea conducătorilor 
de partid și de stat ai țărilor repre
zentate, pentru dezvoltarea conlu
crării rodnice, a solidarității și prie
teniei dintre partidele, țările și po
poarele noastre, pentru o lume a 
păcii, fără arme și fără războaie, în 
sănătatea tuturor celor prezenți.

în numele particioanțllor, E. A. 
Șevardnadză a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. conducerii de partid si de stat 
a tării noastre mulțumiri pentru 
căldura și ospitalitatea cu care au 
fost primiți, pentru condițiile create 
In vederea desfășurării cu succes a 
lucrărilor ședinței. Vorbitorul a 
toastat, totodată, pentru prietenia și 
colaborarea dintre partidele si po
poarele noastre, pentru fericirea 
si prosperitatea poporului ro
mân. in sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de stat ai ță
rilor reprezentate, a tuturor celor 
prezenți.

Dineul, s-a desfășurat Intr-o at
mosferă tovărășească. de caldă 
prietenia.

U.R.S.S.
Instalație complexă radioastronomică

O instalație complexă pentru 
investigarea Cosmosului a fost 
construită In R.S.S. Armeană, 
la altitudinea de 1 800 me
tri. Cupa antenei — in care ar 
putea intra un teren de hochei — 
este asamblată din 3 800 de plăci de 
duraluminiu, realizate cu o precizie 
deosebită. Ele formează o oglindă 
cu diametrul de 54 metri. Pentru 
prima oară în practica mondială a 
construcției unor asemenea instru
mente, pe axa acestuia a fost mon
tat și un mare telescop optic (2,0

R.P, BULGARIA

metri), ceea ce permite efectuarea 
simultană a observațiilor in gama 
undelor radio și a celor de lumină.

Aria utilizării noului telescop 
radiooptic cuprinde radioastrono- 
mia și astronomia, căutarea unor 
eventuale civilizații extraterestre, 
măsurarea parametrilor diferitelor 
surse cosmice de unde radio, a 
caracteristicilor atmosferei Terrei și 
altor planete. în caz de necesitate, 
noul instrument poate fi folosit șl 
pentru telecomunicații cosmice la 
foarte mari distanțe.

Noi cartiere de locuințe la Sofia

In perimetrul copitolei bulgore prinde contur un, nou cartier de locuințe : 
„Mladost-2".

R.D. GERMANĂ

Materialele refolosibile în circuitul industrial
Potrivit planurilor, in industria 

R.D. Germane urmează să fie rea
lizată in acest an o cantitate de 
materii prime secundare — recicla
te — cu 1.5 milioane tone superi
oară celei din 1985. Pînă în 1990, 
cantitatea acestor materii prime 
destinate industriei va atinge 
35—36 milioane tone.

în acțiunea de reciclare a ma
teriilor prime, centrele de cerceta

re științifică desfășoară o strînsă 
cooperare cu industria. Astfel, oa
menii de știință au ajutat Fabrica 
de sticlă tehnică din Illmenau in 
obținerea unei materii prime se
cundare pentru un material pe 
bază de silicați. Cu însușiri remar
cabile. acesta iși găsește o largă 
aplicare in construcțiile de ma
șini. în chimie, ca și în industriile 
electrotehnică și electronică.

R.S. CEHOSLOVACĂ

Mașini moderne pentru agricultură
Industria cehoslovacă va livra 

agriculturii in actualul cincinal o 
serie de noi mijloace de mecanizare 
de înalt randament. în șirul aces
tora se înscriu noile modele de 
tractoare „Zetor" 7 711 și 7 745, care 
se remarcă nu numai printr-o pu
tere sporită, dar și printr-un con
sum redus de combustibil și alte 
perfecționări. Pînă In 1990. agricul
tura cehoslovacă va beneficia de

R.P. POLONĂ

10 000 asemenea tractoare, care vor 
permite economisirea a 28 000 tone 
de combustibil.

Prin puteri sporite și consumuri 
reduse se caracterizează si alte 
echipamente agricole pregătite de 
industria cehoslovacă — relevă a- 
genția C.T.K., menționînd, de ase
menea, utilizarea in tehnica agri
colă a dispozitivelor electronice.

UIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
Extinderea prospecțiunilor geologice

DETURNARE DE PE CALEA 
RISIPEI. Atunci cind materialele refolosi
bile nu se pretează la o valorificare su
perioară prin reciclare, se pot obține to
tuși efecte economice însemnate prin uti
lizarea lor in scopuri energetice. Grație 
unui procedeu pus la punct in R.D.G. de 
întreprinderea „VEB Hydrierwerk Zeitz"! 
de pe lingă Combinatul petrochimic din 
Schwedt. se pot utiliza fără efecte poluan
te o serie de materiale reziduale care, alt
fel. se aruncă. Ele înlocuiesc partial com
bustibilii primari in alimentarea cazanelor 
de abur. A rezultat că randamentul ener
getic cel mai ridicat se obține 
mentarea. în cantități limitate, cu 
aduse in stare lichidă și difuzate 
jiclor la camera de combustie a
unui cazan de abur deja existent, care 
funcționează pe bază de cărbune. în prac
tică. acest nou principiu de utilizare a 
reziduurilor industriale și-a dovedit efica-

prin ali- 
reziduuri 
printr-un 
focarului

citatea prin arderea lor in cuptoare tubu- 
lare-rotative puse in legătură cu cazane 
de abur deja existente. O asemenea uti
lizare energetică prin combustie se poate 
da. bunăoară, reziduurilor solide de bitum, 
altor reziduuri din industria petrochimică, 
cit și argilelor decolorante uzate și îmbi
bate cu uleiuri minerale. Alte avantaje ale 
acestui nou mod de utilizare ? Pe lingă 
faptul că permite înlocuirea parțială a 
combustibililor primari, cheltuielile de in
vestiție sint reduse, iar exploatarea 
peratiile de întreținere a instalațiilor 
tente nu sint cu nimic îngreunate.

și o- 
exis-

e PENTRU ELIMINAREA 
BUTURILOR. La firma „General 
trie" din S.U.A. a fost pus la punct un 
nou sistem de sudură electrică prin punc
te. care permite, totodată, verificarea ca
lității sudurilor, pe măsură ce acestea sint 
realizate, detectarea factorilor susceptibili 
să determine realizarea unor suduri neco-

RE-
Elec-

resounzătoare și Intervenția automată, de 
„retușare". în funcție de defecțiunea pro
dusă. Sistemul cuprinde mai multe cap
tatoare repartizate pe suprafața pieselor, 
a materialelor de sudat, capabile să con
troleze parametrii care condiționează o bună 
execuție a operațiunii : tensiunea curentu
lui electric, buna încărcare a mașinii, mo
dul de deplasare a pieselor de sudat, tem
peratura apei de răcire a electrozilor etc. 
Captatoarele transmit datele culese unui 
microcalculator care le analizează și. în 
cazul depistării unui punct de sudură de
fectuos. corectează parametrii de sudură, 
iar dacă remedierea hu este posibilă, o- 
prește automat echipamentul, apoi „editea
ză" un raport de erori care se afișează pe 
display.

înainte de începerea executării sudurii, 
sistemul efectuează deci automat o serie 
de operațiuni care asigură reglarea corectă 
a puterii mașinii, verifică dacă piesele ce 
urmează a fi sudate au dimensiunile ce-

rute si 
produce 
corect.

dacă circuitul de alimentare care 
impulsurile electrice funcționează

• MICROSCOP 
GENT". în Franța a fost 
microcalculator care, conectat _ 
croscop folosit in microchirurgie. elimină 
inconvenientele microscoapelor folosite în 
mod curent (manevrare prea lentă cu mina 
sau piciorul, timpi de răspuns de zeci de 
secunde la efectuarea reglajului). Calcula
torul răspunde comenzilor date verbal de 
către medic, modifietnd. în funcție de ce
rințe. distanta focală a unui obiectiv spe
cial al microscopului in numai o zecime 
de secundă. Calculatorul analizează sune
tul. inclusiv timbrul vocii medicului, și nu 
răspunde la comenzile altei persoane.

Același tip de calculator poate fi utili
zat si în microscopia industrială, pentru 
comanda deplasării plăcuței microscopului, 
după două coordonate rectangulare.

„INTELI-
realizat un
la un mi-

î

I 
î 
ț 
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Dezvoltarea explorărilor geologi
ce se înscrie . printre obiectivele 
centrale ale activității de cerce
tare științifică in actualul plan 
cincinal polonez.

Agenția P.A.P. relevă că pentru 
realizarea programului existent în 
acest domeniu se alocă fonduri 
însumînd 5.5 miliarde zloti.

Programul de explorări cuprinde

R.P. UNGARĂ

Proiecte de utilizare
Utilizarea unor surse netradițio- 

nale de energie se înscrie ca o pre
ocupare permanentă a oamenilor 
de știință și specialiștilor din R.P. 
Ungară. Un interes particular este 
acordat folosirii energiei eoliene pe 
teritoriul tării, existind multe re
giuni unde forța vintului poate fi 
folosită ca sursă permanentă de 
energie ieftină necesară econo
miei. în acest sens, au fost expe
rimentate o serie de motoare eo
liene pentru producerea de ener
gie electrică în anumite zone ru-

lucrări In bazinele carbonifere din 
Silezia superioară. Silezia inferi
oară și Lublin. în aceste zone se 
va acționa pentru depistarea de 
noi zăcăminte de huilă și de căr
bune brun. Un alt capitol al ac
tivității de investigare geologică 
vizează rezervele de metale (zinc, 
plumb, titan, vanadiu etc.) In di
ferite regiuni ale țării.

a energiei vîntului 
rale, unde instalarea de rețele de 
înaltă tensiune este foarte costi
sitoare. Utilizarea motoarelor 
electrice acționate de vînt permite 
reducerea de aproape două ori a 
cheltuielilor. în localitatea Dendes 
a fost construit prototipul unei 
stații electrice cu o capacitate de 
600 kilowați. Multe gospodării ță
rănești din Ungaria folosesc ener
gia eoliană ca sursă de electrici
tate pentru încălzirea serelor și 
alimentarea cu apă a fermelor de 
animale.



1după Încheierea IntIlnirii sovieto-americane la nivel Înalt „America Latină în economia mondială
— probleme și perspective" r

Interesele popoarelor impun 
acțiuni energice, măsuri concrete

în direcția dezarmării și păcii
întilnirea care s-a desfășurat în 

aceste zile la Reykjavik intre secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. șl președintele
S.U.A.. Ronald Reagan, a polarizat, 
în mod firesc, atenția și interesul 
opiniei publice internaționale.

Poporul român, ca și celelalte po
poare ale lumii, a urmărit acest eve
niment cu speranța că el va marca 
pași reali pe calea înlăturării pri
mejdiei nucleare, va duce la măsuri 
efective in direcția dezarmării și 
păcii. Din păcate, aceste speranțe au 
fost înșelate. întilnirea nu a dus la 
nici un fel de rezultat concret. în- 
cheindu-se. practic, așa cum au 
apreciat numeroși observatori și co
mentatori politici, agenții de presă, 
cu un eșec. Lipsa oricăror rezultate 
a scos și mai mult în evidentă că a 
prevalat încă politica de încordare și 
de înarmări, de militarizare a Cos
mosului, in dauna măsurilor și acțiu
nilor concrete pe linia, dezarmării, a 
înlăturării pericolului nuclear, a asi
gurării dreptului fundamental al oa
menilor, al popoarelor la viată, la 
pace.

In condițiile în care în lume s-ău 
acumulat cantități imense de arma
ment, îndeosebi nuclear, capabile 
să ducă la dispariția oricărei urme 
de viață pe întreaga planetă, iar 
arsenalele cele mai importante le 
dețin cele două mari puteri, era de 
așteptat ca ele să ajungă la înțe
legeri privind reducerea substanțială 
a acestor armamente, și de o parte 
și de alta, ca și oprirea militarizării 
Cosmosului. De asemenea, ținînd 
seama că în Europa s-a creat o 
situație deosebit de gravă o dată cu 
instalarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, avea și are o 
mare însemnătate să se ajungă la 
acorduri pentru oprirea imediată a 
continuării amplasării acestor arme 
și trecerea la retragerea celor, exis
tente, aceasta corespunzând neîn
doios intereselor vitale ale popoare
lor continentului, ca și ale întregii 
•lumi.

Or, la întilnirea de la Reykja
vik asemenea acorduri nu s-au putut 
materializa, iar acest lucru este cu 
atât mai greu de înțeles și cu atît 

i mai regretabil cu cit în cadrul 
convorbirilor se ajunsese, pentru 
prima oară, la poziții foarte apro
piate. Se întrevedeau astfel progrese 
substanțiale în vederea unui acord

ADDIS ABEBA

Lucrările Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). —

In capitala Etiopiei continuă lucră
rile Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Africa (C.E.A.). care examinea
ză stadiul îndeplinirii programului de 
acțiune al O.N.U. privind dezvolta
rea economică și redresarea situa
ției din Africa, pe perioada 1986— 
1990. Secretarul executiv al C.E.A.. 

asupra reducerii considerabile a ar
senalelor strategice, asupra lichidă
ri; racheteloț nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa și limitării 
celor din Asia. prefigurîndu-se, tot
odată, perspectiva începerii de dis
cuții privind realizarea unul acord 
general in problema încetării expe
riențelor nucleare. Posibilitățile con
turate nu s-au putut însă transforma 
în realitate, partea americană insis- 
tind pentru continuarea proiectului 
de militarizare a Cosmosului („răz
boiul stelelor"), inclusiv experimen
tarea diferitelor sale componente nu 
numai in condiții de laborator, ci și 
în spațiul cosmic, ceea ce este de 
natură să genereze o nouă spirală 
periculoasă a cursei înarmărilor. Se 
poate spune că în acest fel s-a irosit 
o mare șansă de a se face un pas 
considerabil pe linia opririi cursei 
Înarmărilor, a trecerii la măsuri 
reale de dezarmare, viața, experien
ța arătind că orice întilnire și orice 
acțiune trebuie judecate după rezul
tatele obținute.

Lipsa de rezultate concrete a !n- 
tîlnirii la nivel înalt de la Reykja
vik face mai necesară ca orlcind in
tensificarea eforturilor tuturor po
poarelor europene, ale popoarelor 
întregii lumi pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor, pentru a 
se pune capăt cu hotărîre politicii 
de înarmări. Trebuie să se facă 
totul pentru ca. prin eforturi tenace, 
prin acțiuni unite ale tuturor po
poarelor. ale opiniei publice mon
diale să se ajungă la acorduri reale, 
concrete pentru evitarea unei ca
tastrofe atomice, pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare și cla
sice pe Pămînt și împiedicarea extin
derii ei în Cosmos.

în mod deosebit, popoarele Euro
pei sjnt chemate să-și intensifice 
strădaniile, să-și asume răspunderi 
sporite pentru a determina opri
rea fără întîrziere a amplasării 
noilor rachete nucleare în Europa 
și trecerea la lichidarea celor 
existente, pentru instaurarea pe con
tinent a unui climat de înțelegere și 
deplină securitate.

Mai mult ca oricînd. stnt necesare 
eforturi neobosite pentru adoptarea 
de măsuri concrete pe linia reduce
rii reale a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare. Mai mult ca 
oricînd. este nevoie să se manifeste 
voința politică de angajare în direc

A. Adedegi. a declarat. în cuvîntarea 
rostiță la deschiderea sesiunii, că 
ritmurile de creștere economică în 
statele africane sînt in continuare 
mici. El a apreciat că pentru ie
șirea din criză se impune reorga
nizarea structurilor economice in ță
rile continentului. 

ția unor negocieri reale, dorința 
efectivă de a se înainta pe calea 
spre care năzuiesc cu ardoare po
poarele — calea dezarmării, a păcii, 

înfăptuirea unor măsuri reale de 
dezarmare impune cu stringență ca 
forurile de negocieri In problemele 
dezarmării, cu deosebire convorbirile 
sovieto-americane de la Geneva, 
să-și dinamizeze lucrările. Apropiata 
reuniune general-europeană de la 
Viena reprezintă, de asemenea, un 
important prilej pentru ca statele 
participante să acționeze cu respon
sabilitate în direcția întăririi încrede
rii și securității pe continent, prin 
cristalizarea unor înțelegeri pe linia 
dezarmării. Neîndoios, punctele asu
pra cărora s-a căzut în' principiu de 
acord la întilnirea din Islanda con
stituie. in acest sens, un bun' cîștigat. 
care nu trebuie irosit, o bază utilă 
de pornire, fiind necesar să nu se 
precupețească nimic pentru ca aceste 
înțelegeri să capete. în forurile amin
tite. finalizările corespunzătoare.

De asemenea, ținînd seama de ro
lul și ponderea pe arena mondială 
a celor două mari puteri, de răspun
derile ce le revin față de soarta 
păcii, se impune să se facă totul 
pentru ca dialogul la nivel înalt 
sovieto-american să continue, așa 
cum. de altfel, cele două părți și-au 
reafirmat intenția, astfel Incit să se 
ajungă la acorduri reciproc accep
tabile pentru a se relua cursul spre 
destindere și a se asigura pacea în 
lume.

In același timp, pornind de la 
realitatea fundamentală că armele 
nucleare amenință viața, existența 
întregii omeniri^ că problemele păcii 
privesc deopotrivă toate statele și 
popoarele — toate sînt chemate să-și 
aducă contribuția, să-și spună ho- 
tărît cuvîntul. să determine acțiuni 
eficiente în direcția dezarmării.

Este convingerea nestrămutată a 
țării noastre, a poporului român că, 
prin acțiunea fermă a tuturor țări
lor și popoarelor, va deveni pe de
plin posibil să se obțină progrese 
reale în yederea opririi cursei înar
mărilor și înfăptuirii dezarmării, 
realizării aspirațiilor vitale ale uma
nității de a trăi într-o lume elibe
rată de spectrul războaielor, o lume 
a păcii. încrederii, securității și co
laborării pașnice Intre toate națiu
nile planetei.

GEM EV A
Conferința ministerială 

a O.P.E.C.
GENEVA .14 (Agerpres). — Confe

rința ministerială a Organizației 
Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.). aflată marți în cea de-a 
noua zi a lucrărilor sale, a conti
nuat să dezbată problemele privind 
noile cote de producție ale statelor 
membre și prețurile țițeiului, fără 
să fi ajuns încă la un acord.

DOCUMENT AL
LIMA 14 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul' în cadrul lucrărilor reuniunii 
de la Lima a Consiliului Latino- 
American — organul suprem al Sis
temului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.) — reprezentantul Perului, 
Osvaldo de Rivero, s-a pronunțat 
pentru noi investiții In America La
tină, însă fără condiții gen „Planul 
Baker" și „fără rețetele Fondului 
Monetar Internațional și Băncii 
Mondiale" — relatează agenția France 
Presse.

La rîndul său, secretarul executiv 
permanent al S.E.L.A., Sebastian 
Alegrett. a evidențiat tendința de 
accentuare în regiune a procesului 
de deteriorare a economiilor naționa
le. datorită, în principal, menținerii 
datoriei externe împovărătoare, a 
dobinzijor înalte la împrumuturi șt 
datorită practicilor discriminatorii, 
restrictive, la adresa produselor de 
export latino-americane și caraibie- 
ne. El a menționat, de asemenea, 
scăderea prețurilor la materiile pri
me — principalul produs de export 
latino-american — pe piața mon
dială și absența resurselor finan
ciare necesare dezvoltării econo
miilor naționale latino-americane și 
caraibiene.

Participant!! la reuniunea de 
la Lima a Consiliului Latino- 
American — reprezenttnd cele 
26 de state membre ale Sis
temului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.) — au ifiitîat dezbate
rile asupra proiectului documentului 
final al reuniunii intitulat „Ameri
ca Latină in economia mondială : 
probleme și perspective". Textul do-

ATENA
In perspectiva celui de-al doilea tur de scrutin
ATENA 14 (Agerpres). — Mișca

rea Socialistă Panelenă (PASOK) 
— partidul de guvernămint din 
Grecia — a adresat marți un apel 
formațiunilor politice de stingă, so- 
licitîndu-le sprijinul pentru cel 
de-al doilea tur de scrutin în alege
rile municipale, ce se va desfășura 
duminică.

Intr-un mesaj, primul ministru,EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).

— ‘într-un raport adresat Consiliu
lui de Securitate, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a subliniat că „singura modalitate 
eficientă de a se evita înrăutățirea 
continuă a situației din sudul Liba
nului" este retragerea completă a 
trupelor israeliene din această țară 
și desfășurarea forțelor interimare 
ale O.N.U. din Liban, relatează agen
ția T.A.S.S. Prezența militară israe- 
liană în Liban generează încordare 
în regiune și împiedică forțele 
O.N.U. să-și exercite mandatul, a 
arătat secretarul general al Națiuni
lor Unite. Totodată, retragerea for
țelor O>N.U. ar avea urmări grave 
pentru pacea internațională și secu
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Războiul dintre Iran și Irak
TEHERAN 14 (Agerpres). — For

țele iraniene au lansat marți dimi
neața un atac asupra pozițiilor 
irakiene din regiunea de frontieră 
Qasr-e Shirin, fiind eliberată, o 
înălțime strategică, informează un 
comunicat • militar citat de agenția
T.R.N.A. Comunicatul afirmă, totoda
tă, că două contraatacuri irakiene 
au fost respinse.

REUNIUNH S.E.L.A.
cumentului precizează, între altele, 
că, începînd de anul trecut, se con
stată o deteriorare crescindă a ra
porturilor economice, comerciale și 
financiare dintre țările latino-ameri
cane și S.U.A., importurile din A- 
merica Latină reducîndu-se de la a- 
proximativ 16 la sută in 1983 la 13 
la sută în anul 1985. Pe plan fi
nanciar asistăm la reducerea sub
stanțială a investițiilor S.U.A. în A- 
merica Latină și la eșecul „Planu
lui Baker" in regiune. Documentul 
Se pronunță împotriva măsurilor res
trictive impuse de S.U.A. în calea 
produselor de export latino-ameri
cane, optind pentru eliminarea tu
turor barierelor care stopează extin
derea și diversificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
internaționale.

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Problema datoriei externe regionale 
și necesitatea stabilizării prețurilor 
la materiile prime pe piața mon
dială sînt principalele subiecte în
scrise pe agenda seminarului exper- 
tilor economici latino-americani, care 
și-a deschis lucrările, luni, la Mon
tevideo, sub egida Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America La
tină și zona caraibiană (C.E.P.A.L.), 
In alocuțiunea inaugurală, directo
rul Institutului de Economie din U- 
ruguay, Jose Manuel Quijano, s-a 
pronunțat pentru consolidarea uni
tății de acțiune a statelor din re
giune în scopul depășirii, prin efor
turi comune, a dificultăților social- 
economice generate de menținerea 
unei cote înalte a datoriei externe 
regionale.

Andreas Papandreu, și Biroul Exe
cutiv al PASOK fac apel la toate 
forțele democratice și progresiste 
din Grecia să coopereze în al doilea 
tur de scrutin, pentru a putea astfel 
continua lupta unită pentru dezvol
tare, democrație și prosperitate so
cială — relatează agenția France 
Presse.

ritatea populației din sudul Libanu
lui.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Marți, 
pentru a treia zi consecutiv, s-au 
produs puternice schimburi de 
focuri cu artileria, mortierele și ra
chetele între milițiile libaneze ri
vale baricadate de o parte și de alta 
a liniei de demarcație dintre estul 
și vestul Beirutului. Exploziile pro
iectilelor care au căzut asupra car
tierelor de locuințe de o parte și de 
alta a liniei de demarcație au cau
zat din nou victime in rindul popu
lației civile. Trei persoane au fost 
ucise și opt au fost rănite în Bei
rutul de est, iar șapte au fost rănite 
în partea de vest a capitalei, trans
mite agenția U.P.I.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Un co
municat militar irakian difuzat la 
Bagdad și citat de agenția I.N.A. re
levă că forțele aeriene irakiene au 
efectuat în ultimele 24 de ore 102 
misiuni de luptă impotriva poziții
lor și concentrărilor de trupe ira
niene. Aceste acțiuni, se precizează, 
au fost organizate in sectoarele cen
tral și sudic ale frontului.
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Congres mondial la Copenhaga consacrat 
dezarmării și păcii

COPENHAGA 14 (Agerpres). - 
In perioada 15-19 octombrie, dele
gații din peste 100 de țări vor 
participa la Congresul mondial con
sacrat Anului Internațional al Pă
cii, din capitala daneză, informea
ză agenția Reuter.

Pentru transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii

CANBERRA 14 (Agerpres). — 
într-o alocuțiune rostită la Can
berra. primul ministru al Indiei, 
Rajiv Gandhi, a subliniat necesi
tatea concretizării propunerii vi- 
zînd transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii, lipsită de 
arme nucleare, transmite agenția 
United Press International. „Pacea 
în regiunea noastră, securitatea și 
schimburile comerciale depind de 
eliberarea acestei zone de rivalită
țile care se manifestă în afara ei" 
— a declarat premierul indian. El

In favoarea unor alegeri democratice In Haiti
PORT-AU-PRINCE 14 (Agerpres). 

— într-o declarație făcută la Port- 
au-Prince. președintele Mișcării 
pentru instaurarea democrației in 
Haiti (M.I.D.H.), Mare Bazin. s-a 
pronunțat pentru alegeri democrati
ce in țară, care să permită poporu
lui haitian să decidă liber asupra„EXPO

OTTAWA 14 (Agerpres). — 
„Expo—’86“ — expoziția interna
țională din orașul canadian Van
couver, inaugurată la 2 mai, și-a 
închis porțile. Organizatorii au fă
cut cunoscut că deși pe parcursul 
celor aproape sase luni in 'pavili
oanele expoziției s-au perindat 
peste 22 milioane de vizitatori, 
conturile se încheie cu un deficit 
de 224 milioane dolari, care ar 
urma să fie acoperit prin organi
zarea unei loterii naționale. Anul 
acesta, tematica expoziției a fost 
inspirată de progresele înregistra
te in transporturi șt telecomunica
ții. Aproape toate exponatele, ur
mează să fie scoase la licitație, 
pentru a diminua, pe cit posibil,

DEMISIA GUVERNULUI BELGIAN
BRUXELLES 14 (Agerpres). — 

Primul ministru al Belgiei. Wilfried 
Martens, a prezentat oficial, marți, 
demisia guvernului său regelui 
Boiidouin, care a prim.it-o' sub re- 
zerya de a decide ulterior. Defnlisia 
intervine ca urmare a unui dezacord 
intre partenerii din guvernul de 
coaliție — social-creștini și liberali 
flamanzi și valoni — asupra rela
țiilor intre cele două comunități 
lingvistice. Viața politică a Belgiei
— evidențiază agenția France Presse
— înregistrează grave dificultăți, de 
23 de ani. ca urmare a neînțelege
rilor dintre cele două principale co
munități lingvistice ale tării..

Decizia primului ministru privind

Participanții la lucrări vor exami
na probleme privind dezarmarea, 
drepturile omului, militarizarea Cos
mosului, crearea de zone denuclea- 
rizate, dezvoltarea economică, ra
sismul etc.
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a reafirmat necesitatea Instituirii 
unui moratoriu global asupra ex
perimentării și dezvoltării armelor 
nucleare, combătînd teoriile potri
vit cărora recurgerea la armele 
atomice poate fi prevenită prin 
escaladarea forței distructive a 
acestora, prin stocarea lor într-un 
număr tot mai mare și prin des
fășurarea lor. fată în fată. O ast
fel de concepție. înscrisă In așa- 
numita teorie a disuasiunii. este 
inacceptabilă, a apreciat premierul 
indian.

guvernului său — informează agen
ția A.D.N. El a arătat că aceasta 
este singura soluție durabilă la criza 
din Haiti, orice altă formulă de a 
înlocui Consiliul Național de Guver- 
nămînt ducind la perpetuarea si
tuației actuale.

- ‘86"
pierderile înregistrate de organiza
tori. Deși guvernul provinciei in
tenționează să demoleze construc
țiile din incinta expoziției, s-au 
ridicat unele glasuri in favoarea 
menținerii a cel puțin două inge
nioase realizări: așa-numita „auto
stradă ’86“ — o pistă de beton, pe 
care stnt aglomerate, intr-o dezor
dine „artistică", automobile, cami
oane, biciclete, ambarcațiuni etc. 
— imaginind strangulările de cir
culație din zilele noastre ; cea de-a 
doua este copia stilizată a unei 
eăli funerare egiptene, care a adă
postit 80 de obiecte din timpul 
domniei faraonului Ramses al II- 
lea, împrumutate, pentru circum
stanță, de guvernul de la Cairo...

declanșarea crizei de guvern a fost 
provocată de faptul că miniștrii nu 
au reușit să ajungă la un compro
mis in legătură cu situația- unei mici 
comune — 4 200 de locuitori — cu o 
pobulatie în majoritate francofonă, 
care din punct de vedere geografic 
aparține zonei flamande. (

In situația în care regele Belgiei ț 
refuză demisia, primul ministru va 
trebui să desfășoare noi negocieri in .1 
cadrul guvernului pentru a se ieși 3 
din actualul impas. Dacă însă de- 1 
misia va fi acceptată, se estimează 
că va fi necesară convocarea de 
alegeri generale, evidențiază comen
tatorii politici. /

LIBERIA

Coordonate ale progresului
în țara

Monrovia. capitala Republicii 
Liberia, este fără îndoială unul 
dintre cele mai pitorești orașe ale 
Africii dă vest, farmecul său fiind 
datorat. înainte de toate, originalei 
sale poziții geografice. Situat pe 
țărmurile Atlanticului, la gurile 
riului Saint Paul, el s-a dezvoltat 
intr-un admirabil cadru natural 
dominat de apele sclipitoare ale 
Golfului Guineea și de vegetația 
luxuriantă a regiunilor de coastă, 
care au atras de-a lungul secole
lor numeroși cuceritori dornici de 
jaf și îmbogățire, primii descoperi
tori fiind conchistadorii portughezi. 
Astăzi, frumuseților naturii li se 
adaugă panorama largă a orașului 
propriu-zis, cu o structură și o 
înfățișare eterogene, dar cu nu
meroase puncte de real interes pen
tru vizitatorul sosit de pe alte 
meleaguri. Din cele cinci porțiuni 
distincte ale Monroviei, care se în
tinde pe o suprafață de. 135 kmp, 
in mod deosebit se impune atenției 
cea amplasată în zona peninsulei 
Cape Mesurado. Aici, pe porțiunea 
cea mai înălță. a capitalei — 
Mamba Point — privirea distinge 
siluetele impunătoare a numeroase 
construcții noi. in frunte cu prin
cipalele edificii guvernamentale, 
profilurile unor mari hoteluri si 
magazine, ca și prezenta citorva 
șantiere. zorta respectivă repre- 
zentind districtul cel mai puternic 
angajat în procesul de transformări 
Înnoitoare. In imediata sa apropie
re se află orașul vechi, regiune 
dens populată și cu adinei rădă
cini în istoria țării. Cu 162 de ani 
in urmă, la 7 martie 1822. un grop 
de negri americani eliberați din 
sclavie și reintorși pe pămînturile 
strămoșilor lor au pus aici piatra 
de temelie a unei așezări (Christo- 
polis), care avea să constituie, gra
tie curajului si perseverenței fon
datorilor ei. punctul de plecare ăl 
emancipării unui întreg popor. Un 
sfert de secol .mai tîrziu. la 26 iulie 
1847, imigranții și indigenii, legați 
prin aceeași năzuință, au proclamat 
constituirea statului Liberia 
prima republică de pe continentul 
african.

Evoluția orașului, devenit capi
tală. n-a fost însă dintre cele 
mai spectaculoase. Vreme de apro
ximativ un veac, pină la cel de-al 
doilea război mondial, Monrovia a 
fost o așezare destul de modestă, 
populația sa ridicindu-se la mai 
puțin de 50 000 de locuitori. Eco

„muntelui de fier"
nomia orașului se reducea la ac
tivitatea comercială și meșteșugă
rească. Industria era ca și inexis
tentă. In ultimele decenii însă, 
o dată cu descoperirea in Liberia a 
unor bogate resurse ale subsolului, 
el s-a dezvoltat tot mai mult, alun
gind să numere azi circa 250 000 de 
locuitori. Pe cuprinsul său au fost 
Înălțate mai multe intreprinderi 
industriale (rafinării, fabrici de 
ciment, de prelucrare a lemnului 
si de produse alimentare) ; poarta 
maritimă a fost extinsă și moder
nizată. Monrovia devenind unul 
dintre cele mai mari porturi ale 
Africii : concomitent s-a dezvoltat 
flota "comercială, care a ajuns una 
dintre cele mai mari din lume.

Desigur, drumul străbătut de 
Monrovia de-a lungul vremii, și cu 
deosebire după anii ’50, nu poate fi 
înțeles fără a lua în considerare 
schimbările importante produse in 
structura economiei liberiene, care 
au influențat profund întreaga 
dezvoltare a tării. In răstimpul 
care a trecut de la proclamarea in
dependenței, • Liberia a străbătut 
două perioade distincte : la începui, 
principala ocupație a populației, 
evaluată astăzi'la 1,8 milioane lo
cuitori. a constituit-o agricultura și 
in special cultivarea arborelui he
vea. Ca rezultat a! acestei orien
tări. la Harper, pe țărmul Oceanu
lui Atlantic, aproape de granița cu 
Coasta de Fildeș, s-a dezvoltat cea 
mai mare și mai modernă planta
ție de cauciuc din lume, compusă 
din 11 milioane de arbori de hevea. 
Cauciucul reprezintă un produs 
de bază al economiei liberiene. 
acoperind 35 la sută din volumul 
exportului. S-a Cultivat si se cul
tivă în același timp cacao, cafea, 
trestie de zahăr, banane, orez, pal
mieri de ulei s.a.

începînd cu ultimele decenii însă, 
cînd in subsolul tării au fost des
coperite imense zăcăminte de mi
nereu de fier, structura economiei 
liberiene s-a schimbat radical, 
Liberia ajungând să realizeze 40 la 
sută din producția de minereu de 
fier a continentului. Au apărut 
mari exploatări, a crescut conside
rabil ponderea minereului de fier 
în comerțul exterior. Astăzi el 
reprezintă circa 65 la sută din 
valoarea exporturilor. Liberia este, 
totodată, al patrulea mare expor
tator de minereu de fier din lume. 
Zăcămintele de minereu de fier sint 

localizate Ia Bomi-Hills, Tokadeh și 
munții Nimba. Pină nu de mult, 
ultimul nume desemna cel mai înalt 
masiv din tară, cu o altitudine de 
1 752 de metri. Acum. Nimba se 
mindrește insă cu alt record — este 
„muntele de fier“, care a generat 
un mare complex modern de ex
tracție și înnobilare a minereului. 
Expedierea acestui produs se face 
prin portul Buchanan, prevăzut cj 
instalații moderne pentru prepara
rea minereului. Tot în ultimele 
decenii au fost descoperite impor
tante rezerve de bauxită, aur. crom, 
mangan și diamante, iar în zona 
platoului continental — zăcăminte 
de petrol.

Noile autorități care au preluat 
puterea in aprilie 1980 au tinut să 
precizeze încă de la început că 
veniturile provenite de pe urma 
tuturor acestor bogății naturale vor 
fi folosite pe scară largă in ve
derea accelerării dezvoltării eco
nomice și a ridicării nivelului de 
trai al populației. Ele au adoptat 
un șir de măsuri menite să facili
teze realizarea într-un timp cit mai 
scurt a obiectivelor propuse, o aten
ție deosebită fiind acordată revi- 
talizării unor exploatări miniere, 
valorificării de noi zăcăminte de 
fier, dezvoltării agriculturii prin 
crearea de ferme model în fiecare 
regiune a țării. O dovadă a locului 
important pe care il ocupă agricul
tura in cadrul planurilor economice 
o constituie faptul că la începutul 
anului curent a fost lansat „Pro
gramul revoluției verzi", care îsi 
propune ca în anii următori să se 
ajungă la o producție de bunuri ali
mentare suficientă pentru satisfa
cerea nevoilor de consum intern- si 
a renunța astfel la importuri. Solu
ționarea problemei alimentare, a 
arătat cu acest prilej șeful statului, 
Samuel Kanyon Doe. este conside
rată o componentă indispensabilă a 
îmbunătățirii nivelului de trai al 
poporului. Tot în ultima perioadă, a 
fost obținut un succes de seamă 
pe linia prelucrării în țară a celei 
de-a doua bogății naturale a Libe
riei : în orașul Gbanga a intrat in 
funcțiune prima fabrică proprietate 
de stat pentru prelucrarea cauciu
cului. Inaugurarea noii unități este 
considerată o etapă importantă în 
cadrul eforturilor de extindere a 
bazelor industriei și de valorificare 
a acestei bogății in folosul poporu
lui liberian. Pină acum. Întreaga

producție de cauciuc a Liberiei era 
prelucrată de companiile străine.

Măsurile adoptate de conducătorii 
de la Monrovia nu au in vedere 
numai încurajarea dezvoltării unui 
sector sau altul al economiei- na
ționale. Așa cum s-a subliniat ade
seori, ele fac parte dintr-o nouă 
politică economică, care va avea 
ca obiectiv eficientizarea economiei 
naționale, repartizarea echitabilă a 
bogățiilor naționale și instaurarea 
unui control riguros asupra ex
ploatării lor, în interesul tării și 
al poporului ei.

în spiritul politicii sale de so
lidaritate cu popoarele Africii, cu 
toate popoarele care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare 
România socialistă urmărește cu 
interes eforturile depuse de poporul 
liberian pentru propășirea eco
nomică și socială, pentru consoli
darea independentei. Intre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Liberia s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare, înteme
iate pe respect mutual, deplină 
egalitate în drepturi și avantaj 
reciproc si care cunosc o evoluție 
ascendentă. Așa cum s-a arătat nu 
o dată în schimburile de mesaje 
și telegrame dintre președintele 
Nicola-e Ceaușescu și șeful statului 
liberian, Samuel Kanyon Doe. cele 
două țări sînt dornice să diversifi
ce și să aprofundeze bunele relații 
existente, în interesul, popoarelor 
român și liberian.

O expresie elocventă a acestei 
năzuințe comune o constituie și 
dialogul la nivel înalt româno-libe- 
rian, care începe astăzi la Bucu
rești. Marcind un moment de sea
mă in istoria raporturilor bilaterale, 
acesta va deschide, fără îndoială, 
noi perspective conlucrării între 
cele două țări și popoare, consti
tuind totodată o contribuție Ia 
cauza păcii, independenței naționa
le și înțelegerii in lume.

Nicolae N. LUPU

pe scurt
GENTIILE DE PRESA

PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, l-a 
primit pe primul ministru al Ira
nului. Mir Hussein Moussavi. aflat 
in vizită in R.D.G., anunță agenția 
ADN. Au fost examinate probleme 
ale relațiilor bilaterale si aspecte 
ale actualității internaționale.

întrevedere la buda
pesta. Marți, secretarul general 
al P.M.S.U.. Janos Kadar. a avut 
o întrevedere cu președintele fe
deral al R. F. Germania, Richard 
von Weizsaecker, care întreprinde 
o vizită oficială in R. P. Ungară. 
După cum relatează agenția MTI, 
atenția principală in cadrul con
vorbirii a fost acordată probleme
lor referitoare la menținerea păcii, 
încetarea cursei Înarmărilor, 
crearea unei atmosfere de încre
dere între state.

LA MOSCOVA au avut loc con
vorbiri între președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., Andrei Gromiko, și pre
ședintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, care întreprinde o vizită ofi
cială în U.R.S.S. După cum rela
tează agenția T.A.S.S., au fost 
abordate probleme ale politicii și 
securității, părțile exprimîndu-și 
îngrijorarea față de menținerea 
stării de încordare și fată de ac
celerarea cursei Înarmărilor, 
fos abordate, de asemenea, 
bleme ale relațiilor dintre 
două. țări.

Au 
pro- 
cel»

ANTITERORIST. 
interne ai Franței 
semnat, la Paris, un a-

ACORD 
niștrii de 
Italiei au 
cord de cooperare în lupta împo
triva terorismului internațional, 
criminalității organizate si traficu
lui de stupefiante. informează 
agenția ANSA.

DOUĂ PROVINCII PANAME
ZE — Herrera și Los Santos — si
tuate la aproximativ 250 km vest 
de capitala tării, au fost declara
te în stare de urgență, datorită 
inundațiilor produse în urma ploi
lor căzute în cursul zilei de Juni 
— transmite agenția Inter Press 
Service. Unități ale forțelor arma
te și brigăzi ale Crucii Roșii pa
nameze au inițiat acțiuni comune 
de strămutare a populației si
nistrate.

Mi- 
și

L

BEIJING. Secretarul 
neral al C.C. al P. O. Chinez, Hu 
Yaobang. s-a întilnit, marți, cu 
regina Elisabeta a Il-a a Marii 
Britanii, care întreprinde o vizită 
în R. P. Chineză, anunță agenția 
China Nouă. De asemenea.' a avut 
loc o întilnire intre Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a P. C. Chinez, și regina 
Elisabeta a Il-a. Au fost discutate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, 
exprimîndu-se convingerea că vi
zita va contribui la dezvoltarea 
raporturilor chino-britanice.

ZIUA MONDIALA A ALIMEN
TAȚIEI, organizată in fiecare an 
la. 16 octombrie, dată ce coincide 
pu înființarea Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), are drept 
scop să sensibilizeze opinia publi
că internațională asupra dreptului 
fundamental al oricărei ființe uma
ne la hrană. Anul acesta, a de
clarat directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma. Ziua mondială a 
alimentației va fi consacrată pes
carilor. unul dintre grupurile cele 
mai defavorizate ale comunității 
rurale, deși aceștia asigură 35 la 
sută din peștele consumat pe glob.

R.D.P. YEMEN VOR 
LA 28 OCTOMBRIE

IN
LOC
GERI PARLAMENTARE, 
desemnarea celor 111 membri
Consiliului Suprem al 
(parlamentul). relevă 
Reuter, citind un decret emis de 
președintele Haidar Abou Bakr 
Al-Attas.

AVEA 
ALE- 

pentru 
ai 

Poporului 
agenția

REPREZENTANȚII OFICIALI 
AI STATULUI SINGAPORE ȘI 
R.P. CHINEZE au semnat un do
cument prin care se stabilește des
fășurarea anuală a unor întîlniri 
ale delegaților celor două țări, 
care să discute problemele legate 
de cooperarea economică și comer
cială bilaterală, asigurîndu-se o 
dezvoltare constantă a colaborării 
chino-singaporeze. Semnarea do
cumentului este prilejuită de vi
zita oficială pe care o efectuează 
la Singapore Tian Jiyun. vicepre
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

ADUNAREA GENERALA A IN
TERPOLULUI. La Belgrad s-au 

încheiat luni lucrările celei
55-a adunări generale a Organi
zației internaționale de poliție cri
minală — Interpol. Au fost discu
tate aspecte ale unor probleme sta
tutare și de definire a căilor de co
operare â statelor membre, de per
fecționare a mijloacelor de comu
nicare in lupta impotriva teroris
mului. a' traficului de droguri și 
altor acte criminale.

INDUSTRIA BRITANICA A 
CĂRBUNELUI A ANUNȚAT ÎN
CHIDEREA A DOUA NOI PUȚURI 
DE EXPLOATARE in sudul -Tării 
Galilor, ceea ce a impus concedie
rea a 1 330 mineri, informează 
agenția Reuter. Sursa meriționată 
reamintește că în urmă cu aproa
pe doi ani la exploatările de căr
bune din Marea Britanie a fost 
organizată o mare acțiune revendi
cativă în favoarea îmbunătățirii 
condițiilor de viată și de muncă 
ale minerilor. Se subliniază, 
totodată, că de la incheierea gre
vei, patronatul a hdtărit suspen
darea a 7 000 locuri de muncă in 
acest sector, o dată cu închiderea a 
110 puțuri de exploatare.

GREVE ÎN ITALIA. Piloții și 
asistenții tehnici care asigură 
transporturile aeriene interne ita
liene au inițiat o serie de greve 
in sprijinul unor revendicări cu 
caracter de muncă. Acțiunile re
vendicative. cu o durată de trei 
ore, se desfășoară zilnic, pină la 
20 octombrie inclusiv. De aseme
nea. peste un milion de oameni al 
muncii din sectorul metalurgic au 
anunțat o grevă de patru ore, la 
scară națională, pentru a atrage 
atenția asupra necesității înnoirii 
contractelor colective. I

BILANȚ AL CUTREMURELOR 
DIN SALVADOR. Numărul total 
al persoanelor care și-au pierdut 
viata în urma cutremurelor ce au 
afectat capitala Salvadorului se ri
dica. marți, la 976 — informează 
agențiile France Presse și EFE. La 
o conferință de ' presă, președintele 
țării. Jose Napoleon Duarte, a ară
tat că alți 8 176 de locuitori ai San 
Salvadorului au fost răniți, 
30 988 de familii au rămas 
adăpost.
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