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SARCINI PRIORITARE ÎN ECONOMIE

In toate ramurile, in toate întreprinderile, 
acțiuni hotărite pentru încadrarea în normele 

și normativele de stoc
Pornind de la cerințele majore ale 

accentuării laturilor intensive, cali
tative ale creșterii economice, din 
inițiativa și sub directa indrumare 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
au fost întreprinse cuprinzătoare 
acțiuni de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției, pre
cum și măsuri de îmbunătățire a 
mecanismului economico-financiar. 
In acest cadru, o însemnătate de
osebită o prezintă recentele masuri, 
legiferate prin decret al Consiliului 
de Stat, cu privire la stabilirea de 
noi normative de stoc, pe fiecare 
minister, atît pe total, cit și desfă
șurat pe elemente componente ale 
stocurilor.

Dimensionarea judicioasă a stocu
rilor de toate ■ categoriile repre
zintă o problemă de mare însemnă
tate, intrucit acestea se constituie 
prin atragerea unei părți din ve
nitul național, influențind destina
țiile finale ale acestuia, respectiv 
atît fondul de acumulare utilizat, in 
principal, pentru investiții, cit și 
fondul de consum. Noile normative 
de stoc pentru materii prime, ma
teriale, producție neterminată și pro
duse finite sînt stabilite in strictă 
concordantă cu volumul și structura 
producției fizice planificate, cu con
sumurile specifice normate, în con
dițiile perfecționării tehnologiilor și 
scurtării substanțiale a ciclurilor de 
fabricație, a duratei de livrare și 
Încasare a contravalorii produselor.

Măsurile stabilite, care au in ve
dere o reducere medie a stocurilor 
existente cu circa 50 la sută, derivă 
din necesitatea obiectivă de a face 
un salt calitativ in domeniul efi
cienței activităților economice, de a 
repune in circuitul economic valori 
materiale, produse fizice, care, fiind 
blocate în stocuri, imobilizează în 
mod nejustificat o parte din venitul 
national.. djn avuția națională.

Un calcul macroeconomic estima
tiv, efectuat pe baza datelor pentru 
un număr mai mare de ani, relevă 
că reducerea stocurilor cu un volum 
convențional de 1 miliard lei eli
berează resurse care ar putea fi 
utilizate pentru crearea de noi ca-

pacități de producție ce ar asigura, 
pe termen lung, un spor anual al 
producției de circa 600 milioane Iei 
și, in același timp, sporirea cu circa 
250 milioane lei a fondului de 
consum. .

Asemenea efecte majore la scara 
economiei se conjugă cu rezultatele 
concrete, imediate ale reducerii 
stocurilor care înseamnă, practic, 
transformarea in valori de între
buințare pentru consum intern și 
pentru export a mii de tone de 
laminate feroase și neferoase, ma
terii prime chimice, materiale lem
noase, de construcții, textile, pie
lărie și multe altele. înseamnă, in 
același timp, finalizarea și valorifi
carea unor importante stocuri de 
producție neterminată, expedierea 
către utilizatori și punerea în va
loare a unor mărfuri care stațio
nează, în unele cazuri, ne justificat, 
sub formă de produse finite.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, într-o asemenea 
viziune este necesar să fie abordată 
problema stocurilor în toate unități
le economice, in toate sectoarele de 
activitate. Exemplul unor întreprin
deri din industria chimică, petro
chimică. metalurgie feroasă și din 
alte ramuri, care în lunile iulie și 
august au acționat hotărî t și au 
reușit să reducă substanțial supra- 
normativele, să atingă sau să se 
apropie sensibil de limitele normate 
atestă in mod convingător că există 
posibilități, există soluții pentru în

cadrarea în noile norme de stoc 
aprobate.

I Nu este Insă mai puțin adevărat 
că în numeroase unități economice 
măsurile întreprinse in vederea di
minuării volumului de stocuri, a în
cadrării în nivelurile aprobate ale 
normativelor de stoc sint încă insu
ficiente. Care sint căile, direcțiile de 
acțiune ce trebuie avute în vedere 
pentru ca pretutindeni să se treacă 
de îndată și în mod sistematic la 
lichidarea stocurilor supranorma- 
tive ?

O regulă de bază a autoconducerii 
și autogestiunii de care trebuie să 
țină seama oricare bun gospodar și 
cu atit mai mult fiecare colectiv de 
oameni ai muncii este aceea de a 
eunoaște care este structura stocu
rilor pe care le deține, ce volum are 
fiecare stoc în parte, ce „vechime'' 
au diferitele materiale aflate in 
stoc. Sint, din păcate, frecvente 
cazuri cind aceste daie nu sînt 
stăpinite de conducerile întreprinde
rilor. nu figurează în „tablou] de 
bord" al acestora. Or. o asemenea 
cunoaștere exactă a patrimoniului 
de mijloace materiale reprezintă 
premisa hotărîtoare pentru o ju
dicioasă gospodărire a valorilor ma
teriale stocate.

Dacă ne referim Ia materiale, așa 
țum practica a demonstrat, aproape 
nu există întreprindere care să nu 
aibă un veritabil „lest" compus din 
sute de sortimente de materiale în 
cantități mai mari sau mai mici.

uneori degradate fizic sau uzate 
moral, care nu se utilizează decit 
intimplător sau nu sint folosite deloc 
perioade îndelungate. în această si
tuație se află îndeosebi unele tipuri 
de piese de schimb, de subansamble 
și produse aprovizionate in coopera
re, pentru produse care nu se mai 
fabrică, dar care grevează nejus
tificat mijloacele circulante ale uni
tății. La fel pot fi identificate și 
alte grupe de produse fără mișcare, 
ce intră în categoria materiilor pri
me și materialelor : echipamente de 
protecție, scule, dispozitive, verifica
toare, aparataj de măsură și control, 
materiale de întreținere și altele. 
Odată delimitată această categorie 
de materiale. în fiecare întreprinde
re se pot adopta măsuri adecvate, 
treeîndu-se imediat la lichidarea 
stocurilor inactive, după caz. prin 
renunțarea la o parte din cantită
țile contractate, redistribuire între 
întreprinderi, centrale și ministere 
sau declasare, ori, în cazuri extre
me. chiar prin casare potrivit pre
vederilor legale.

în ceea ce privește stocurile de 
materiale „active", care își găsesc în 
mod curent utilizare in producție,

Mircea PÂRJOL
director in Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Moteriale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe
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OAMENI DIN AVANPOSTUL BĂTĂLIEI

PENTRU NOUA REVOLUȚIE AGRARĂ

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAOSESCO
E. A. Șevardnadze, membru al Biroului Politic al C. C. al P. C. U. S., 

ministrul afacerilor externe al U. R. S. S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
la 16 octombrie, pe E. A. Șevardnadze, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., care a efectuat o 
vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Ministrul sovietic al afacerilor ex
terne a mulțumit pentru întrevede
rea acordată, pentru'posibilitatea de 
a vizita România, relevind rezulta
tele rodnice ale convorbirilor avute 
în timpul șederii in țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că vizita constituie o ex
presie a bunelor relații dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, apreciind 
că aceasta va contribui la dezvolta
rea pe mai departe a raporturilor 
româno-sovietice.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, care cunosc o continuă am
plificare pe baza înțelegerilor reali
zate în cadrul convorbirilor la nivel 
înalt. S-a apreciat că programul de 
.lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre România și Uniunea 
Sovietică pină in anul 2000 oferă ca
drul favorabil extinderii și mai pu
ternice a schimburilor de mărfuri, 
cooperării și specializării în pro
ducție. în vederea satisfacerii într-o 
măsură crescindă a necesităților eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări. A fost subliniat faptul că lăr
girea și diversificarea in continuare

a colaborării româno-sovietice — pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și în alte sfere de activitate —■ 
este in interesul popoarelor țărilor 
noastre, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme actuale ale vieții politice mon
diale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat, că, in actualele condiții 
internaționale, deosebit de grave și 
complexe, problema fundamentală a 
zilelor noastre este oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarma
re, în primul rind la dezarmarea nu
cleară, asigurarea păcii in lume. De 
aceea se impune să se acționeze 
cu toată hotărirea pentru oprirea ■ 
amplasării de noi rachete și de noi 
arme nucleare în Europa, pentru 
retragerea celor existente, pentru 
eliminarea tuturor armelor nucleare 
și reducerea substanțială a arma
mentelor convenționale, pentru reali
zarea de pași reali în direcția dezar
mării și păcii.

Referindu-se Ia recenta întîlnire 
sovieto-americană la nivel Înalt din 
Islanda, secretarul general al parti
dului nostru a subliniat că încheie
rea fără rezultate concrete a acesteia 
trebuie să determine o intensificare 
a eforturilor in vederea realizării 
unor acorduri corespunzătoare în 
problemele aflate în discuție, a ac-. 
tăunilor forțelor progresiste, a tu
turor popoarelor în direcția opririi 
cursului periculos al evenimentelor 
și trecerii la o politică nouă, mai 
îndrăzneață, de destindere, de dezar
mare. de. colaborare și pace. în 
acest cadru, a fost relevat rolul de

osebit ce revine Europei, statelor 
europene in soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționa
le. îndeosebi in înfăptuirea dezar
mării nucleare, în asigurarea păcii 
in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat sprijinul țării noastre față 
de propunerile Uniunii Sovietice pri
vind înfăptuirea dezarmării, sub
liniind importanța deosebită a con
tinuării dialogului pentru a se ajun
ge la soluții corespunzătoare. A fost 
relevată necesitatea de a se acțio
na pentru încheierea cu succes, incă 
în acest an, a negocierilor de la 
Viena consacrate reducerii trupelor 
și armamentelor în Europa centra
lă. De asemenea, s-a subliniat că 
este necesar să se facă totul pentru 
desfășurarea cu rezultate cît mai 
bune a apropiatei Conferințe pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
astfel incit ea să contribuie la reali
zarea de noi pași în direcția dezar
mării,, a cooperării economice, teh- 
nico-științifice și în alte domenii 
între statele continentului.

A fost exprimată hotărirea Româ
niei și Uniunii Sovietice de a Întări 
conlucrarea pe arena mondială, de 
a contribui activ la soluționarea pro
blemelor complexe ale contempora
neității. în interesul tuturor statelor, 
al cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării intre națiuni.

La primire a participat loan Totu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

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

Productivitate 
sporită

Colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului 
Galați desfășoară in această 
perioadă o activitate susținută 
pentru a-și îndeplini în cele 
mai bune condiții sarcinile de 
plan.

— în contextul mobilizator al 
acțiunilor menite să conducă 
la obținerea unor importante 
sporuri de producție — ne spu
nea Mișu Dobrotă, vicepre
ședinte al Consiliului județean 
de control muncitoresc al ac
tivității economico-sociale Ga
lați — este demn de reținut 
efortul făcut, de colectivele 
muncitorești din 55 de unități 
economice, care, sporind sub
stanțial productivitatea muncii, 
eficiența activității de produc
ție in ansamblu, au reușit, de la 
începutul anului și pină acum, 
să realizeze o producție-marfă 
industrială suplimentară în va
loare de 886 milioane lei, in 
condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale. Sporul la producția- 
marfă industrială a avut la 
bază realizarea unor importante 
depășiri ale sarcinilor de plan 
la producția fizică. Astfel. în 
perioada amintită s-au realizat 
suplimentar importante canti
tăți de cocs metalurgic și uti
laje tehnologice pentru meta
lurgie, oțel calibrat, mașini, 
utilaje și instalații specifice a- 
griculturii, produse ale indus
triei electrotehnice, prefabrica
te din beton, importante canti
tăți de utilaje pentru industria 
alimentară și altele. (Ștefan 
Dimitriu).

Rezultate
ale modernizării 

producției
In perioada care a trecut din 

acest an, colectivul întreprin
derii metalurgice din Aiud a 
aplicat în producție un număr 
însemnat de măsuri de orga
nizare și modernizare a produc
ției, care vizează creșterea 
productivității muncii, diminua
rea consumurilor in sectoarele 
calde, utilizarea mai eficientă a 
mașinilor și utilajelor din sec
țiile prelucrătoare, introducerea, 
unor noi tehnologii de fabrica
ție.

— Măsurile stabilite — ne spu
ne inginerul Mircea Popa, direc
torul întreprinderii — constituie 
un factor important pentru ob
ținerea unor însemnate sporuri 
la producția fizică. Astfel, am 
realizat peste plan 1 980 tone 
oțel, 1 985 tone utilaje tehnolo
gice pentru industria metalur
gică, 1 490 tone piese turnate 
din oțel, 126 tone cons'rucții 
metalice, piese de schimb, îm
pletituri de stană și altele. Este 
de subliniat că întreaga pro
ducție fizică suplimentară a 
fost obținută pe seama crește-

* rii productivității muncii. (Ște- 
J fan Dinică).

In acest an, numeroase unități agricole socialiste au obținut recolte mari pe 
suprafețe întinse. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avem un mare număr de unități agricole care au îndeplinit 
obiectivele noii revoluții agrare. Un județ întreg - județul Olt - a obținut la po
rumb aproape 22 000 kg știuleți la hectar pe aproape 100 000 hectare. Există alte 
zeci de unități din toate județele care au, de asemenea, astfel de pro
ducții.

Rezultatele și experiența județului Olt, ca și ale celorlalte unități agricole din 
diferite județe care au realizat producții mari demonstrează potențialul uriaș al 
agriculturii noastre socialiste, constituie cea mai bună dovadă că obiectivele 
noii revoluții agrare pot fi înfăptuite cu succes.

Prezentăm in pagina a 3-a a ziarului experiența unor unități agricole care 
au realizat recolte mari in acest an.

Ambasadorul Republicii Islanda
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, joi după-amiază. pe 
Pali Asgeir Tryggvason, ambasado
rul Republicii Islanda la București, 
cu prilejul încheierii misiunii sale 
in țara noastră.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, a pus in evidență bune
le raporturi româno-islandeze. pre
cum și dorința întăririi conlucrării 
dintre România și Islanda pe plan 
bilateral și pe arena mondială.

Ambasadorul Republicii Islanda a 
adresat calde mulțumiri președin
telui Nicolae Ceaușescu. Consiliului 
de Stat și guvernului român pentru 
sprijinul ce i-a fost acordat in în
deplinirea misiunii sale în țara 
noastră.

Ambasadorul Republicii Finlanda
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PIATRA NEAMȚ:

Istorie străveche, 
prezent înfloritor
Nu se știe dacă regele 

dac Diocomes a locuit in 
una sau alta dintre așeză
rile și fortificațiile din 
complexul cetăților dacice 
de la Piatra Șoimului. 
Cozla ori Bitca Doamnei 
sau dacă Baba Dochia din 
legendă și-a lepădat aici, 
intr-un ungher, vreunul 
din cojoace. Ceea ce știm 
este că localizarea Petro- 
davei tocmai pe aceste 
locuri ale Pietrei Neamțu
lui. făcută de geograful 
Ptolemeu în secolul al 
II-lea al erei noastre, nu 
poate fi contestată. Bogata 
istorie a acestor locuri 
dăinuie prin urmele sale 
materiale lăsate de stră
moșii noștri. Adunate cu 
pioșenie de iubitorii de 
trecut ai locului, urmele 
sint așezate cu migală in 
sălile muzeului local de 
lingă turnul cu ceas al lui 
Stefan cel Mare, care și-a 
avut aici curtea domneas
că. Cetate, tîrg. curte dom
nească, oraș patriarhal sau 
centru al mișcării munci
torești de la început de 
secol XX...... Am trăit o
dată cu orașul — ne spune 
octogenarul Ion Rusa. Dacă 
la început părea cît o co
mună mai răsărită, acum, 
cine revine la noi nu-1 mai 
recunoaște. Străzile erau 
înghesuite, pline de praf 
și noroi, cu case imbîcsite. 
citeva circiumi și dughene. 
cîteva făbricuțe de che
restea și una de hirtie".

In anii edificărilor so
cialiste, la chemarea parti
dului. oamenii locului au 
pus mina si au reconstruit 
din temelii un municipiu 
nou, cu blocuri și mari 
bulevarde, au înălțat ce

tăți de lumină, fabrici si 
mari combinate. „Ca pro
fesor de istorie — ne in
formează Constantin Ji-
tianu — orașul cunoscut 
din arhive îmi amintește de 
o istorie a plutăritului. de 
fostele ateliere de prelu-
crare a lemnului, 
fabrică de hirtie 
ză a Moldovei, 
de vite, îmi 
și alte istorii 
trei ca 
Astăzi.

oraș 
de

de prima 
și celulo- 
de tirgul 
amihtesc 

ale Pie- 
«molcom». 

nerecunoscut.
Totul este nou si modern.
Și oamenii, și meseriile 
sînt noi. Au dispărut și 
țapinarii, și casele dărăpă
nate. Străzile prăfuite au 
fost înlocuite cu mari 
bulevarde (Dacia. Decebal. 
Traian, Ștefan cel Mare 
ș.a.) ; magazinele sînt spa
țioase și atrăgătoare (aș 
aminti, de pildă, complexul 
Petrodava). După denumi
rile lor istorice, moldovenii 
încearcă și pe această cale 
să-și respecte înaintașii si 
să înfățișeze vizitatorului 
venit pe meleagurile noas
tre un oraș modem, pri
mitor și de o reală fru
musețe".

— Pe unde ați ir.tra în 
oraș, dinspre Bacău. Ro
man. Tg. Neamț sau Bi- 
caz, se poate vedea că, in- 
cepînd cu periferiile pînă 
in centru, totul este mo
dem — subliniază prima
rul municipiului Piatra 
Neamț, tovarășul Constan
tin Dospinescu. Astfel că 
la noi centrul începe... 
chiar de Ia margine. După 
cum vedeți, noile cartiere 
Dărmănesti. Decebal. Mă- 
răței. Făgetului, Dacia 
Nouă și Bicazului le-au în
locuit pe cele vechi. In

A

Vedere din zona centrală a municipiului Piatra Neamț

mai puțin de două decenii, 
aproape 95 la sută din 
casele insalubre de altă
dată au lăsat locul noilor 
blocuri modeme, însumînd 
peste 33 000 de aparta
mente.

Ceea ce caracterizează 
cel mai concludent dezvol
tarea impetuoasă a mu
nicipiului nostru în pe
rioada pe care cu 
mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" este 
extraordinara dinamică a 
producției industriale (pes
te 14 întreprinderi de 
importantă republicană și 
20 de importantă locală), 
realizată în puternice uni
tăți ale industriei chimice, 
construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor, ener
giei electrice și termice, 
economiei forestiere si 
prelucrării lemnului.. Pia
tra Neamț înfăptuiește azi 
aproape jumătate din pro
ducția industrială a ju
dețului și va ajunge în 
acest an la 13 miliarde lei

(16 miliarde in 1990), adică 
de peste 15 ori mai mare 
decit cea realizată în anul 
1965. Beneficiind din plin 
de politica partidului și 
statului nostru, de reparti
zare armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg te
ritoriul țării, municipiul 
Piatra Neamț a cunoscut o 
impetuoasă dezvoltare eco
nomică prin construirea 
și extinderea platformei 
industriale Săvinești-Roz- 
nov și a sistemului hidro
energetic de pe Valea Bis
triței. prin modernizarea 
și extinderea vechilor în
treprinderi sau construirea 
altora noi. Orașul nostru 
ocupă astăzi un loc im
portant în producția de 
fire și fibre sintetice. în
grășăminte azotoase. celu
loză și hirtie, exploatarea 
și prelucrarea lemnului.

Dumitru MANOLE

(Continuare în pag. a II-a)

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit. joi 
după-amiază, pe Jussi Montonen, 
ambasadorul Republicii Finlanda la 
București, cu ocazia încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost evidențiat 
cursul ascendent al relațiilor dintre 
România și Finlanda și s-a expri
mat dorința extinderii lor în conti
nuare atit pe plan bilateral, cit și 
pe arena internațională.

Ambasadorul finlandez a adresat 
vii mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu. de Consiliul de 
Stat și de guvernul român în Înde
plinirea misiunii sale în România.

Europa - un rol hotărîtor, o mare răspundere 
in înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii

După părerea noastră, trebuie să pornim de la faptul că, 
în actualele împrejurări internaționale, Europa are un rol deo
sebit în soluționarea problemelor complexe ale vieții mondiale.

Deci trebuie să facem în așa fel îneît Europa să-și îndepli
nească rolul, să-și asume răspunderea în soluționarea problemelor 
grave din viața internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Popoarele continentului care a 

adus o contribuție atît de importan
tă la dezvoltarea civilizației omeni
rii. dar si continentul de unde au 
pornit cele două conflagrații mon
diale — Europa — sint chemate, in 
actualele împrejurări de deosebită 
gravitate, să-și îndeplinească rolul 
de mare însemnătate, să-și asume 
răspunderea istorică ce le revine in 
soluționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale.

în acest sens. prin glasul 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, România 
s-a adresat din nou statelor și po
poarelor din Europa și din întreaga 
lume cu chemarea la unirea efortu
rilor pentru trecerea la măsuri reale 
in direcția opririi cursei înarmărilor, 
atit pe Pămînt. cit și în Cosmos, 
reducerii și apoi lichidării totale a 
armelor nucleare. încetării experien
țelor nucleare, reducerii armelor 
convenționale, clasice, a efectivelor 
si cheltuielilor militare.

Momentul internațional actual este 
— și trebuie să fie — un moment 
al acțiunii. încheierea fără rezultate 
concrete a recentei întilniri la nivel 
înalt sovieto-americană de la 
Reykjavik a pus și mai mult în evi
dență acest imperativ. Cu atît mai 
mult cu cit, așa cum a reieșit din 
declarațiile ambelor părți, în timpul 
întîlnirii se ajunsese, pentru prima 
oară, la poziții foarte apropiate, la

puncte de vedere comune, ceea ce 
arată că este posibilă găsirea unei 
căi de înțelegere.

Pornind de la această realitate, 
președintele României a subliniat — 
în cuvîntarea rostită cu prilejul 
primirii miniștrilor afacerilor exter
ne ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia reuniți în ședință 
la București — că în prezent se 
impune a se acorda întiietate proble
melor din Europa, dat fiind că azi, 
mai mult decit în trecut, destinele 
Europei se întrepătrund cu destinele 
întregii lumi. Este o realitate, astfel, 
că Europa este continentul ce deține 
o pondere covîrșitoare în ansamblul 
lumii contemporane. Cele 34 de state 
europene, împreună cu S.U.A. și 
Canada, țări prezente pe continent 
prin participarea lor la alianța nord- 
atlantică, dețin circa 80 Ia sută din 
producția lumii și o proporție ase
mănătoare în comerțul mondial. Și 
dacă în trecut orice conflict pe plan 
european a perturbat și afectat grav 
relațiile economice a numeroase 
state în spațiul extraeuropean, este 
evident că. In condițiile actualelor 
interdependente, un conflict in Euro
pa ar însemna „dinamitarea" ansam
blului economiei mondiale.

Europa este, în același timp, con
tinentul cu o pondere deosebită în 
viata politică mondială. Și aceasta 
nu numai datorită poziției sale geo
grafice. de placă turnantă între Asia,

Africa. Orientul Mijlociu și Ameri
ca de Nord, ci în primul rind da
torită influenței pe care, prin tra
diție. statele continentului o exer
cită in lume. Astfel, orice schimba
re majoră pe plan politic în zona 
noastră geografică se repercutează 
la scara întregului glob. Se știe că 
„războiul rece" declanșat în Europa 
în perioada imediată marelui „măcel 
cald" de acum mai bine de patru de
cenii, și-a făcut simțit suflul conge
lator asupra relațiilor internaționale 
în întregul lor. Tot așa cum. pentru 
a ne referi la o perioadă mai re
centă. procesul de destindere început 
în anii ’70 în Europa a avut o pu
ternică influentă pozitivă în lumea 
întreagă. Sub inriurirea sa binefăcă
toare s-au topit ghețuri ale neîncre
derii și suspiciunii, s-au normalizat 
relații interstatale și in alte regiuni 
ale globului.

Dar. înainte de toate. Europa este 
continentul cu cea mai mare pon
dere în domeniul armamentelor. în 
spațiul european se află dispoziti
vele armate ale celor două blocuri 
militare opuse. N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia, ele însumînd 24 000 
avioane de luptă, circa 100 000 de 
tancuri, la care se adaugă cele peste 
4 500 de nave de război din apele ce 
scaldă țărmurile continentului. în

_____________ Dumitru ȚINU 
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Stimularea și valorificarea inițiativei
■ ■oamenilor muncii - preocupare permanentă

Cu trei ani în urmă, conducătorul 
partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei 
de lucru efectuate împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in județul 
Cluj, a avut un rodnic dialog de lu
cru și cu oameni ai muncii de la 
Combinatul metalurgic din Cimpia 
Turzii, cărora, adresindu-le felicitări 
pentru rezultatele bune obținute, le-a 
cerut totodată să depună in conti
nuare eforturi pentru a realiza pro
duse de calitate și mai bună, echi
valente și chiar superioare celor e- 
xistente pe plan mondial.

Indicațiile secretarului general al 
partidului s-au constituit intr-un am
plu program de lucru pentru organi
zația de partid, pentru întregul colec
tiv al acestei mari și moderne unități 
industriale românești. „Practic — ne 
spune tovarășul Gligor Urs, directo
rul combinatului — toți cei peste 
4 000 de comuniști, împreună cu cei
lalți oameni ai muncii s-au angajat 
de atunci într-o amplă bătălie pen
tru transpunerea in viață a acestui 
program, pentru Înfăptuirea exem
plară a sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului".

Cum au acționat concret comitetul 
de partid, organizațiile de bază in 
această direcție ?

— în primul rînd — ține să sub
linieze tovarășul Ionel Butilcă. secre
tarul comitetului de partid din com
binat — printr-o vastă și stăruitoare 
activitate de stimulare, de dezvoltare 
și valorificare a inițiativei comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii in 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan, in soluționarea unor probleme 
privind înnoirea și modernizarea 
produselor, ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al acestora și realizarea 
lor cu consumuri materiale si cos
turi cit mai mici.

Spre exemplificare ni se prezintă 
activitatea desfășurată de organizația 
de bază de la atelierul cercetare-pro- 
iectare al combinatului. Aici, in ca
drul adunărilor generale ale organi
zației de bază ati fost analizate siste
matic modul în care se realizează 
măsurile din programele de cercetare 
științifică și introducere a progresului 
tehnic. în care acționează comuniștii, 
cadrele cu funcții de răspundere pen
tru finalizarea unor cercetări, defini
tivarea unor tehnologii' noi pentru 
obiectivele de investiții puse în 
funcțiune. In vederea fabricării unor 
produse cu înalți parametri tehnici 
și calitativi prevăzute in programele 
naționale pentru energia nucleară, 
aeronautică, electrotehnică, petrochi
mie, industria minieră „și altele. în 
același timp. întrebări cum sint : Ce 
propunere ai făcut în această lună ? 
Ce idee pentru perfecționarea orga
nizării si modernizarea producției te 
preocupă ? Ce propui pentru rezol
varea următoarei situații ? — sînt 
adresate permanent comuniștilor în 
adunările generale de partid sau în

cadrul discuțiilor Individuale ale bi
roului organizației de bază cu mem
brii de partid. Cum tot așa, pentru 
stimularea efortului de creativitate, a 
inițiativelor și rezultatelor deosebite 
ale oamenilor muncii se folosesc ga
zetele de perete, panourile fruntași
lor. statia de radioamplificare care 
au rubrici ca : „Urmați-le exemplul", 
„Cinste fruntașilor", „Așa da !“, „In
ventatorii și inovatorii noștri" și 
altele.

— Multe dintre obiectivele noastre 
permanente — îmbunătățirea calității 
otelurilor, reducerea consumurilor 
materiale, scurtarea duratei de ela
borare a șarjelor, asimilarea operati
vă a unor produse noi pentru indus
triile de virf — ține să menționeze 
inginerul Gheorghe Cocan, șeful ate
lierului, membru al comitetului de 
partid din combinat — sînt urmărite 
intr-o strînsă colaborare cu specia
liștii si muncitorii din secțiile de pro
ducție care vin cu diverse soluții, 
propuneri izvorîte din propria expe
riență practică. De altfel, a devenit o 
obișnuință ca asemenea probleme 
cum sînt cele amintite să fie discu
tate. deopotrivă, in adunările gene
rale de partid din atelierul nostru 
și din secțiile de producție, cu 
participarea unor specialiști. In- 
suflarea oțelului cu oxigen, balbo- 
tarea cu argon, vidarea oțelurilor de 
înaltă puritate, elaborarea și turnarea 
otelurilor în lingouri poligonale pen
tru țevi sau flambarea la cald a blu
murilor. controlul nedistructiv al ta- 
glelor, trefilarea oțelurilor inoxida
bile sint citeva din tehnologiile si 
metodele noi care, aplicate, au dus 
la îmbunătățirea substanțială a ca
lității oțelurilor elaborate de combi
natul nostru.

Aceeași atmosferă de participare 
largă a oamenilor muncii la activita
tea. creativă, la aplicarea inițiativelor 
muncitorești, la valorificarea expe
rienței fruntașilor mișcării de Inven
ții și inovații se face simțită in toate 
secțiile combinatului — la atelierul 
mecanic, la cabluri, la oțelărie sau la
minoare. Aici, modul in care se apli
că si se extind unele inițiative, in 
care se generalizează experiența va
loroasă în gospodărirea mai bună a 
metalului, in organizarea muncii, in 
creșterea productivității muncii se 
discută atit în adunările generale de 
partid, cit și în adunările grupelor 
sindicale, ale organizației de tineret, 
în cadrul formațiilor de lucru. Cu a- 
cest prilej se stabilesc atribuțiile, 
răspunderile și măsurile ce se impun 
în acest sens. în același timp, un loc 
important în activitatea organizațiilor 
de bază îl ocupă munca politico-edu- 
cativă de perfecționare permanentă a 
pregătirii profesionale, de autodepă- 
sire, de dezvoltare a spiritului critic 
fată de neajunsurile care mai există, 
fată de risipă și nepăsare, de creș
tere a responsabilității față de înde
plinirea sarcinilor de plan și a anga-

jamentelor asumate in întrecerea so
cialistă pe acest an.

Această activitate a determinat, 
așa cum sublinia secretarul general 
al partidului și la Congresul al III- 
lea al oamenilor muncii, creșterea 
răspunderii fiecărui om al muncii in 
gospodărirea cu eficiență sporită a 

tehnice, a resurselor 
fiecare loc de 
concludentă in 
constituie afir- 

a potențialului

mijloacelor 
de producție la 
muncă. O dovadă 
această privință o 
marea 
de creativitate tehnică si economică 
al specialiștilor și muncitorilor la ac
țiunea de perfecționare a organizării 
și modernizare a proceselor de pro
ducție. Cele 140 obiective cuprinse în 
acest program, din care o parte s-au 
aplicat sau sint in curs de finalizare, 
vor avea în acest an o eficiență eco
nomică ce se concretizează in spo
rirea cu 200 milioane lei a produc- 
ției-marfă față de anul trecut, creș
terea productivității muncii cu 18 la 
sută, reducerea cu 36 lei a cheltuieli
lor la mia lei producție-marfă. De 
la Începutul anului au fost asimilate 
22 produse noi — de la mărci de ote
luri și sirme rezistente. Iar asi
milarea noilor mărci de oteluri și 
sortimente de înalt nivel calitativ a 
contribuit la reducerea Însemnată a 
importurilor. Și Încă un amănunt : 
ponderea produselor noi In totalul 
producției-marfă este acum de peste 
trei ori mai mare față de anul 1931. 
Dar si alte rezultate ilustrează efor
turile susținute ale otelarilor.. De 
exemplu, în opt luni ale acestui an 
au fost realizate 2 000 tone otel aliat 
peste prevederile de plan. De aseme
nea. au fost depășite sarcinile afe
rente acestei perioade la laminate fi
nite pline din oțel cu peste 2 000 
tone, la electrozi de sudură cu 260 
tone, iar Ia produse pentru industria 
electronică cu aproape 820 000 lei. La 
producția-marfă planul a fost de
pășit cu 20 milioane lei, iar sarcina 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită cu 3 734 lei pe o per
soană. în obținerea acestor rezultate 
s-au remarcat inginerul Teodor Circo, 
specialist in oțeluri, loan Coroanei, 
tehnician, specialist in problemele de 
trefilare. inginerul Traian Cristea. 
maistrul laminorist loan Nicoară. tre- 
fîlatorul Sinjion Mărginean, lăcătușul 
Ilie Rațiu, maistrul loan Sîmplean 
sau prim-topitorul Ștefan Copîndean. 
Sînt doar cîțiva dintre miile de co
muniști. de oameni ai muncii din 
combinat care s-au implicat direct, 
cu spiritul lor inventiv, cu experien
ța șt capacitatea lor creatoare în so
luționarea problemelor de tehnică 
nouă, de asimilare $i fabricare a noi
lor produse metalurgice cu perfor
mante tehnice și calitative superi
oare.

eigur, urmarea nemijlocită a înca
drării celor mai multe ateliere de 
creație cu oameni inventivi, in stare 
să țină pasul cu evoluția cerințelor 
pieței.

Nu e loc de automulțumi-
De menționat este și faptul că, pe 

măsură ce a crescut volumul ex
portului și mal ales ponderea serii
lor mici, s-a trecut la accentuarea 
gradului de specializare a unor sec
ții, cu influență directă asupra re
ducerii timpului necesar pregătirii 
fabricației, finalizării comenzilor, in
stituirii unui riguros filtru de cali
tate. Iar faptul că toate cooperati
vele și-au onorat pină acum inte-

obținerea unor produse de mică va
loare, cu grad redus de prelucrare.

Mobilitatea — o cale si
gură spre eficiență. ° con' 
tribuție importantă la extinderea 
exportului micii industrii bihore
ne aduce și cooperația de produc
ție. achiziții și desfacere a mărfuri
lor, care iși desfășoară activitatea 
in mediul rural. Proba hărniciei și 
priceperii lucrătorilor din acest do
meniu este dată de faptul că volu
mul exportului realizat în prezent 
este dublu față de cel inregistrat 
in 1981. Cum se explică un aseme
nea salt ?

Este vorba, înainte de toate, de

puternică

secretul 
dacă 

numit

produc- 
adapta- 
perma- 

cerin-

PIATRA
NEAMȚ

(Urmare din pag. I)
Multe din produsele realizate aici, 
inclusiv cele de medicamente pe bază 
de extracte din plante — Plantavo- 
rel. au devenit cunoscute in toată 
lumea.

Municipiul Piatra Neamț de astăzi 
oferă celor peste 100 000 de locui
tori ai săi nu numai un cadru na
tural deosebit, o urbanistică moder
nă si atrăgătoare, ci și condiții din 
ce în ce mai bune de muncă și via
tă. întreaga dezvoltare economică și 
edilitar-gospodărească a atras după 
sine o spectaculoasă dezvoltare a ba
zei social-culturâle. Iată citeva re
pere semnificative. 7 licee si 62 școli 
generale. în care învață peste 8 709 
și respectiv 31 860 elevi, la care pre
dau aproape 1 200 cadre didactice ; 
o casă de cultură cu 600 locuri și 
una a pionierilor. 5 cinematografe, 
un teatru cunoscut și apreciat in 
tară și peste hotare, la care se a- 
daugă cluburile din marile întreprin
deri și instituții ; 3 muzee și 115 
biblioteci ; o sală de sport. 3 bazine 
de înot. 2 piscine acoperite. 3 te
renuri de fotbal, dintre care unul cu 
20 000 de locuri. 29 terenuri de sport. 
A fost extins complexul de sănă
tate de la poalele muntelui Pietri
cica. s-au înființat 17 dispensare, 8 
crese si 29 de grădinițe, in care sînt 
cuprinși peste 5 000 de copii de 
vîrstă preșcolară. Rețeaua comercia
lă dispune astăzi de 334 unități, cu 
o suprafață de peste 61 000 mp, prin 
care, numai in acest an. se vor des
face mărfuri în valoare de circa 1 905 
milioane lei.

Aflăm, in concluzia firească a ce
lor de mai sus. că municipiului Pia
tra Neamț i-a fost acordat de cite
va ori. in ultimii ani. „Ordinul Mun
cii". Iar în 1980, cu ocazia vizitei de 
lucru a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vizită care a coincis și cu sărbăto
rirea Petrodavei. municipiului i s-a 
conferit ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I. „Așa 
cum l-am asigurat atunci pe tova
rășul secretar general al partidului, 
o facem si acum, arătind că locui
torii Pietrei Neamțului vor dovedi 
și in continuare, prin fapte, că sint 
urmașii lui Stefan și că. prin ceea 
ce fac. vor să lase moștenire ur
mașilor o înfloritoare cetate a mun
cii si vieții socialiste" — ne spune, 
în încheiere, primarul.

Administrația de Stat 
Loto Pronosport 

informează :
seDuminică, 19 octombrie 1986. 

organizează o nouă tragere Loto 2, 
prima din această lună. în felul 
acesta se vine in intîmpinarea par- 
ticipanților care preferă acest gen 
de tragere deosebit de avantajos.

Se efectuează 3 extrageri, a cite 
4 numere din 75, participants a- 
vînd posibilitatea 
cu 3 numere din 
fapt deosebit de 
numai 2 numere 
s-au pus in vinzare, ultima zi de 
participare fiind simbătă 18 oc
tombrie.

de a ciștiga și 
12, precum și — 
avantajos — cu 
din 4. Biletele

INDUSTRIA MICA
mari posibilități și pentru export

Din experiența județului Bihor

Din exportul micii industrii biho
rene, 65 la sută reprezintă contri
buția cooperației meșteșugărești. Cu 
fiecare contract onorat, colectivele 
de la cooperativele „COOTEX". „Tri- 
cotextil", „Lemnul", „Electrometal ‘, 
„încălțămintea", „Munca" din Ora
dea, „Viitorul" — Salonta au probat 
receptivitate, operativitate, capacita
tea de a realiza produse cu para
metri tehnici și calitativi ridicați.

Calitatea și diversitatea
— atributele competitivității
— Avem oameni cu „miini de aur" 
oameni care știu bine că întotdea
una calitatea produselor vinde marfa 
la export — ne spune Petru Nicoa- 
ră, vicepreședin
tele Uniunii ju- __________ 
dețene a coopera
tivelor meșteșu
gărești (U.J.C.M.) 
Bihor. în aceste 
condiții, 
reușitei, 
poate fi
așa, îl reprezintă 
marea mobilitate 
imprimată in re
alizarea 
ției, In 
rea ei 
nentă la
țele partenerilor
străini. Nu intimplător, Interesul 
crescind al clienților de pesta ho
tare pentru cooperativele noastre 
este determinat, alături de calitatea 
Ireproșabilă a produselor, de conti
nua diversificare a ofertei, de 
ciparea solicitărilor de pe 
externă.

...La cooperativa „Lemnul* __
dea, expoziția permanentă (aseme
nea expoziții sînt organizate și la 
alte cooperative) oferă o imagine 
exactă și concretă a efortului de 
concepție pe care 11 face colectivul 
de meșteșugari de aici.

— Știm că măiestria este cel mal 
cotat produs la export, argumenta 
Enache Dopp, președintele coopera
tivei. De aceea, efortul de innoire 
este nu doar necesar, cl și obliga
toriu. Lucru pe deplin valabil și în 
cazul micului mobilier, care ara 
ponderea principală a exportului 
unității noastre. De curind am expe
diat o colecție de piese la tirgul da 
la Lyon, pregătindu-ne acum pen
tru cel de la K81n. Anda’ înnoim, 
de altfel, cel puțin 43 la sută din 
producție.

La fel gindese și acționează majo
ritatea colectivelor de conducere din 
cadrul cooperativelor meșteșugărești 
bihorene. Așa se explică 
numai în perioada ce a 
acest an au fost create 
U.J.C.M. peste 600 tipuri 
noi de bunuri de consum. Este, de-

anti- 
piața

Ora-

faptul că 
trecut din 
la niveiul 
șl modele

grai contractele șl comenzile sca
dente, denotă că realizarea exem
plară a sarcinilor de export consti
tuie, in egală măsură, o problemă de 
conștiință și răspundere muncito
rească.

Deși au crescut an de an, reali
zările la export ale cooperației meș
teșugărești bihorene nu pot da 
dreptul la automulțumire. Inge
niozitatea, preocuparea pentru nou, 
pentru Împrospătare continuă, pen
tru creație nu caracterizează peste 
tot starea de spirit și munca produ
cătorilor. Este și motivul pentru 
care o seamă de cooperative mește
șugărești. precum „Electrometal", 
„încălțămintea", „Arta" Crișana, 
oferă încă puține produse noi, ca
litativ competitive pe piața exter
nă. Iar la altele — „Teleprecizia" și 
„Prestarea" din Oradea, „Muncito
rul" din Beiuș — producția de ex
port n-a depășit Insă stadiul... pro
punerilor I Mai mult, sint Încă destui 
PTOiectanți și producători care se 
mărginesc la realizarea unor produ
se și articole de consum din mate
riale deficitare, scumpe, energointen- 
sive. Alții, ignorind marea diversi
tate a resurselor locale de materii 
prime, tși rezumă eforturile la pro
duse din cele mal simple, la prelu
crarea papurel sau a răchitei. De
sigur,. sint necesare și utile șl aces
tea, dar asta nu înseamnă că totul 
trebuie redus la papură șl răchită, la

organizarea unor acțiuni complexe, 
de durată, sistematice, începind cu 
inventarierea potențialului de pro
ducție — mai concret a tuturor sec
țiilor șl atelierelor da fabricație, a 
resurselor de forță de muncă și a 
materiilor prime locale — pină la 
asigurarea mobilității necesare In 
onorarea fiecărei comenzi de export 
Iată un exemplu.

...în comuna Valea Iul Mihaf mica 
Industrie a început mai Intii să va
lorifice... tradiția. Exista in comună 
o turnătorie mică. Ce-ar fi s-o ex
tindem ? — și-au zis oamenii. Da 
meșteri nu duceau lipsă. S-au for
mat din tată-n fiu. Au pus umărul, 
au mărit și modernizat cuptorul și 
azi lucrează aici 30 de muncitori, 
asigurind o producție anuală de 6.5 
milioane lei — în principal utilaje 
agricole, subansamble pentru mașini 
agricole, bunuri de uz casnic, din 
care mal bine de jumătate pentru 
piața externă. Dar tot la Valea lui 
MIhai, peste 100 de cooperatoare exe
cută confecții textile — aproape cu 
întreaga capacitate a secției — tot 
pentru export.

Activitatea de mică Industrie or
ganizată aici, fie In secții mai mari, 
fie In ateliere mai mici, cu cîțiva 
oameni, multi lucrînd la domiciliu, 
are avantajul că dă posibilitatea coo
perativei să răspundă 
licitările partenerilor, 
mobilitate în onorarea

tate a comenzilor, fără reorganizări 
de durată și perturbații în procesul 
de fabricație. Realizindu-se astfel o 
producție diversă, căutată la ex
port.

Dar cooperativa rurală de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor de la Valea lui Mihai nu con
stituie o excepție de organizare. La 
Aleșd. Săcueni, Vașcău. Salonta, 
Diosig, Holod și In alte comune, 
multitudinea de produse — bănci 
pentru grădină, stative din lemn și 
metal. împletituri din nuiele, solici
tate de diferiți parteneri străini — 
atestă că unitățile cooperatiste Iși 
onorează în mod ingenios și efi
cient sarcinile de export. Subli
niem aspectul eficientei — întru- 

cît UJECOOP Bi
hor și-a realizat 
deja planul a- 
nual de export 
la bunuri de con
sum, in condiții
le în care înca
sările valutare 
sint mai mari 
față de perioada 
corespunzătoare a 
anului trecut cu 
aproape 50 la 
șută.

— Preocuparea 
noastră este acum 
ca, prin calitatea 
tot mai Înaltă a 
promptitudine în 

rezultatele
producției șl prin 
livrări, să consolidăm 
bune ale acestui prim an al actua
lului cincinal, astfel incit pină in 
1990 să dublăm volumul de export 
— ne-a spus Dumitru Birta. pre
ședintele UJECOOP Bihor. Sarcini
le de viitor amplifică desigur va
loarea spiritului de inițiativă. Toc
mai de aceea măsurile stabilite vi
zează, In principal, restructurarea 
producției, orientarea ei spre pro
duse de complexitate ridicată, care 
valorifică superior materia primă. 
Este vorba, de pildă, de executa
rea unor mașini-unelte pentru mici 
meseriași, a unor articole 
podăresc ori 
timpului liber.

pentru
de uz gos- 
petrecerea

*
întreaga 
de export a micii

sa evolu

prompt la so- 
să manifeste 
cu operativi-

Notabilă prin 
ție, activitatea _ _ ____
industrii bihorene este susceptibilă, 
desigur, în continuare, de continuă 
îmbunătățire. Numai intr-un climat 
de maximă exigență, de autodepă- 
țire este posibilă — și necesară — 
obținerea noii calități și în acest 
domeniu economic atit de important. 
Iar noua calitate presupune înain
te de toate o conștiință nouă. înain
tată, capabilă să asigure punerea în 
valoare a marilor posibilități exis
tente în fiecare localitate, in fiecare 
unitate de mică industrie.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii*

!o- 
zile 
în-

Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii

lingă dotările exis- 
amenajate două noi 
dat in folosință o 
sportivă, s-au des- 

comerciale și

tratament, pe 
tente au fost 
mofete și s-a 
modernă bază
chis noi unități 
prestatoare de servicii. (Gheorghe 
Crișan).

O cerință a democrației socialiste

căi

Imagine din noul centru civic al municipiului Tirgu Mureș
Foto : S. Cristian

atit la a- 
producere a 
răcoritoare 
Mehedinți,

MUREȘ : Noi construcții de locuințe 
pentru oamenii muncii

Constructorii mureșeni de 
cuințe au înscris in aceste 
noi fapte de muncă in cronica 
trecerii socialiste. Astfel, ca rezultat 
al organizării judicioase a muncii 
pe fiecare șantier, utilizării pe sca
ră largă a unor materiale de con
strucții locale și folosirii raționa
le a energiei și combustibilului, ei 
au realizat cel de-al 1 500-lea apar
tament din acest an, cu 58 de apar
tamente în plus față de prevede
rile planului. Alte 860 de aparta
mente se află în stadii avansate de

execuție, ceea ce Înseamnă că În
tregul plan de locuințe stabilit pe 
acest an va fi îndeplinit înainte 
de termen. De remarcat că o mare 
parte din apartamentele date in 
folosință in acest an sint mai con
fortabile sau au drept sursă de În
călzire și de asigurare a apei cal
de menajere agenți termici primari 
recuperați de la instalațiile indus
triale,' cu deosebire de la Combi
natul „Azomureș" din Tîrgu Mureș. 
(Gheorghe Giurgiu).

SINGEORZ-BĂI : Condiții bune de odihnă și tratament
Cele două mari complexe de tra

tament și odihnă de Ia Sîngeorz- 
Băi. atit cel al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, cit și cel al între
prinderii balneare „Hebe" funcțio
nează și în actualul sezon la în
treaga lor capacitate. Pentru sa
tisfacerea optimă a cerințelor de

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

MAI MULTĂ ORDINE, MAI MULTĂ DISCIPLINĂ IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR COMERCIALE

BUNA SERVIRE A CUMPĂRĂTORILOR
criteriu determinant al calității muncii

Practici și atitudini înaintate ce se cer generalizate 
în toate unitățile de desfacere a mărfurilor

în citeva anchete publicate re
cent, ziarul nostru releva o serie de 
lipsuri și neajunsuri atit de ordin 
organizatoric, cit și etico-moral care 
persistă in activitatea comercială. 
Precizăm — așa cum am făcut-o și 
în cadrul respectivelor anchete — 
că toate cele semnalate nu oferă te
meiuri pentru concluzii generali- 
zante privind activitatea oamenilor 
muncii din acest important sector al 
vieții economico-sociale a tării. Dar, 
in același timp, existența lor (chiar 
dacă sint doar „excepții nedorite") 
atestă necesitatea unor acțiuni fer
me atit din partea factorilor de con
ducere respectivi, cit și a tuturor 
lucrătorilor comerciali, pentru grab
nica înlăturare a practicilor și 
talităților ce se interpun în 
realizării unei noi calități și în 
domeniu. Căile de acțiune in 
scop sint. desigur, multiple.
fără îndoială, una din ele o consti
tuie extinderea și generalizarea ex
perienței fruntașilor — existenți și 
aici —. a atitudinilor înaintate față 
de munca proprie, implicit față de 
munca semenilor. Despre acestea — 
in rindurile ce urmează.

„LOC PENTRU MAI BINE? — 
FIECARE? LOC DE MUNCA !“ Inci- 
tant acest răspuns lapidar, oferit de 
directorul gigantului comercial bucu- 
reștean „Bucur-Obor", tovarășul Si- 
mion Fuior. (300.000 articole expuse 
vinzării pe un spațiu comercial de 
44 000 mp. aproape 1500 lucrători ; 
100 000 vizitatori zilnic etc., etc.). Ci
frele din paranteză sînt destinate nu 
„reclamei", ele constituie doar 'un 
cadru pentru a demonstra ce în
seamnă. în viața cotidiană, doar apa
rent măruntă, transformarea locului

men- 
calea 
acest 
acest
Dar,

de muncă (multiplicat la scara lui 
„Bucur-Obor") in „loc pentru mai 
bine".

UN „ANONIM"... DISTINCT. Cum 
să te descurci in sutele, miile 
locuri de muncă din acest 
comercial, căutind acel „loc 
mai bine", de fiecare zi ? Ne 
la întîmplare. la raionul cel 
anonim : ciorapi bărbătești. Șef de 
unitate — Georgeta Augustin. Soli
cităm o pereche de ciorapi. „Pen
tru acum toamna ?“ „Pentru încăl
țăminte clasică. sau «adidași» ?“ 
„Pentru iarnă ?". „Pentru casă, sau 
stradă ?“. Ne intuiește „nepregăti- 
rea" și ne oferă momentul de „gin- 
dire", adăugind că marfa „e din 
lină, bumbac sau melană". Ne dez
văluim identitatea, cerindu-ne scuze 
pentru „golul de producție" produs. 
Plan de vinzare — 700 000 lei. Des
facere lunară — 750 000 lei. „Să știți 
că de multe ori Învățăm din cere
rile clienților, oricit de bune am fi 
fost la liceul economic. Avem măr
furi premieră, cerute de cumpără
tori". Ce-a învățat in cel șapte ani 
de cind se află la „Bucur-Obor"? 
„Că nu sint un anonim. O rotiță, 
dar nu anonimă („Ca și soțul meu, 
ajustor la Automatica"). Secția cio
rapi bărbătești ..o fi de mărunțișuri, 
dar e fruntașă. Cine te scoate frun
taș ? Cumpărătorul. Față de care 
dacă-ți faci datoria...".

„MĂRUNȚIȘ", DAR COTIDIAN. 
Da. de multe ori e aglomerație in 
unitatea „Alimentara" de la „Bucur", 
deși ponderea produselor nu este 
prea mare in volumul total al des
facerilor magazinului. De ce ? E o. 
problemă de disciplină a pertona-

de 
gigant 
pentru 
oprim, 
mai...

lului — ne răspunde Constantin 
Chiriță, șef al unității.

— Să concretizăm...
— începem cu... coșul de cumpă

rător. Asta înseamnă verificarea a- 
cestor ustensile la fiecare închi
dere ; după care fondul de marfă pe 
a doua zi. 
pe minute 
după c'are 
obligatoriu 
după care 
rilor de sală, oameni gata să-l scu
tească pe cumpărător de bîjbiitul 
printre rafturi după un oarecare 
produs ; după care..." Oprim aci enu
merările cu întrebarea : „Ce se in- 
timplă cind acest flux al disciplinei 
este întrerupt ?“ Răspuns intr-un cu- 
vint rostit cu ingindurare : „aba
tere Abatere înlăturată, de mul
te ori, de insuși colectivul de mun
că. Așa cum a fost in cazul fostei 
casiere Aurelia D., care, confundind 
„fluxul de cumpărători" cu „înghe
suiala". uita să dea restul, de la leu . 
in jos. Iar cind cumpărătorii iși re
vendicau cuvenitul rest, se prefăcea 
„cufundată" in diverse „șuete". Dar 
Elena Cristlcă, ae la controlul ,.de 
capăt" n-a suportat nociva „ciupea
lă" a celei ce incâ'ca regulile cinstei. 
Și vinovata, in cele din urmă, a fost 
înlăturată din comerț. Și. totuși, 
„mărunțișul" (nu numai cel in mo
nedă măruntă de la casă) continuă 
să rămînă centrul activității pentru 
„prestigiul ecusonului" in unitate. 
Deși casiere ca Mariana Drăgoi, Cri
zantema Radu sau cea mai mare 
majoritate a lor nu consideră deloc 
că ar trebui evidențiate pentru că 
dau restul la centimă.

eșalonarea nu pe ore, ci 
a scoaterii ei in raft ;
— fondul de mărunțiș 
3 500 lei la fiecare casa
— stabilirea indrumăto-

„IN LOCUL DUMNEAVOASTRĂ, 
EU AȘ...". Există obiecte pe care le 
cumpărăm de numai 
viață. Ca de exemplu serviciile 
masă din cristal sau porțelan. Do
cumentația prealabilă a cumpărăto
rului se 
„Discret 
răspunde șefa unității. Mariana Co
joacă. E vorba, in primul rind. de 
cunoașterea „din privire" a solicitan
tului. (Să nu considerați însă că 
„din privire" înseamnă „superfi
cial"). Aproximezi deci din privire 
posibilul design al serviciului cerut 
și iți spui părerea : „în locul dum
neavoastră. aș opta pentru...". Și pre
gătești varianta de marfă. Neuitind 
ca o dată cu calitățile produsului, să 
prezinți clientului și modul de folo
sire, ba chiar și adresele unde se 
pot repara eventualele... stricăciuni 
ulterioare. (Ce să-i faci, vasele se 
mai și sparg !). Metoda ar putea pă
rea... costisitoare pentru unii lucră
tori din comerț : vreme de explicații, 
munca pentru scosul seturilor... In
terlocutoarea ne ghicește gîndul ș! 
ne răspunde : „Planul lunar de vîn- 
zări il depășim".

...Practici comerciale ce nu au ni
mic inedit, concretizate și aici in 
„uzina de comerț" care este „Bucur- 
Obor". în formule ce condiționează 
activitatea tuturor colectivelor de 
muncă din tară : pregătirea și pro
bitatea profesională, cinstea si soli
citudinea, satisfacția zilnică a dato
riei împlinite, disciplina fermă la 
fiecare eșalon al activității, presti
giul colectivului pornind de la pres
tigiul fiecărui membru al lui. Da, 
formulele par simple, dar care-și au 
valoarea în aplicarea lor concretă. 
Iar aici la ..Bucur-Obor" viata oferă 
un infinit de. situații. Și nu numai 
Ia „Bucur-Obor", ci și în alte unități 
comerciale cu 
proporții mai

citeva ori in
de

cere completată. Cum ? 
și cu competentă — na

Suprafețe 
de teren 
redate 

circuitului 
agricol

Un grup de cetățeni 
din orașul Vatra Dor- 
nei. județul Suceava, 
se referea. într-o scri
soare adresată redac
ției. la modul de fo
losire a terenului din 
zona de siguranță a 
căii ferate din raza a- 
cestei localități.

Regionala de
ferate Iași, căreia zia
rul i-a trimis scri
soarea spre soluționa
re. a dispus efectua
rea unor verificări 
mai ample In vederea 
identificării de noi
suprafețe de teren ce 
pot fi redate agricul
turii. în răspunsul 
primit se arată că 
zona de siguranță a 
căii ferate este clar 
reglementată prin nor
me legale. în orașul 
Vatra Dornei. aceasta 
fiind sub doi metri 
lățime de Ia platfor
ma liniei. De regulă, 
in asemenea zone de 
siguranță nu crește 
iarbă pentru cosit sau 
pășunat. Sint totuși și 
unele suprafețe. În
deosebi în afara loca
lităților. pe care creș
te iarbă de recoltat, si 
este cosită de unități
le C.F.R. pentru ani
malele de muncă și 
gospodăriile-anexă ale 
acestora. Totodată, o 
parte din aceste tere
nuri sînt închiriate, cu 
avizul organelor loca
le de stat, crescători
lor 
bază

în 
puns 
asemenea, că. în lumi
na hotăririlor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 
luna iunie a.c.. Regio
nala C.F. Iasi a luat o 
seamă de măsuri pen
tru identificarea unor 
noi terenuri din zona 
căii ferate ce not fi 
reintroduse in 
tul agricol, oină 
prezent reusindu-se 
fie disponibilizatâ 
suprafață de 38 ha 
a fost 
den ta 
tentă.

de animale, pe 
de contract.
adresa de răs- 

se precizează, de

circui- 
in 
să 
o 

ce 
înscrisă In evi- 
cadastrală exis-

profile mai reduse, de 
mici.

Pentru 
îmbunătățirea 

calității 
sucurilor 

și răcoritoarelor 
într-o scrisoare tri

misă ziarului. Nicolae 
C. Marin, din muni
cipiul Drobeta-Turnu 
Severin, semnala că 
la unele unități co
merciale și chioșcuri 
din localitate au fost 
puse în vinzare sucuri 
și răcoritoare necores-

Laurentiu DUȚA

punzătoare calitativ. 
Sesizarea a fost în
drumată. spre verifi
care și soluționare. Co
mitetului executiv a! 
Consiliului popular al 
județului Mehedinți, 
care a dispus ca un 
colectiv format din 
reprezentanți ai orga
nelor județene de spe
cialitate să efectueze 
controale, 
telierul de 
băuturilor 
ale I.L.F.
cit si în unitățile co
merciale care desfac 
asemenea produse.

S-a constatat — se 
menționează în adresa 
de răspuns — că. in
tr-adevăr. cele semna
late corespund reali
tății. Astfel, la mai 
multe unități ale în
treprinderii comercia
le de stat pentru le
gume și 
(I.C.S.L.F.) i 
întreprinderii 
ciale de stat 
alimentație 
(I.C.S.A.P.). 
din Drobeta-Turnu Se- 

fost găsite 
sucuri și 

răcoritoare 
la I.L.F.

necores- 
calitativ

fructe 
ti ala 
comer- 

t pentru 
publică 
ambele

verin. au 
la vinzare 
băuturi 
(fabricate 
Mehedinți) 
punzătoare
(tulburi, cu sedimen
te in conținut sau cu 
termenul de garanție 
depășit). Cu prilejul 
verificărilor efectua
te. precizează răs
punsul. au fost, de a- 
semenea. constatate 
deficiente în funcțio
narea utilajelor la fa
bricarea răcoritoare
lor. în asigurarea tem
peraturilor prevăzute 
în fluxul de fabrica
ție. precum și lipsă de

exigentă In efectuarea 
autocontrolului si con
trolului tehnic de ca
litate.

Pentru înlăturarea 
neajunsurilor consta
tate și asigurarea con
dițiilor necesare in 
vederea îmbunătăți
rii calității sucurilor 
Si răcoritoarelor pro
duse de I.L.F. Me
hedinți s-au luat un 
șir de măsuri. Astfel, 
concluziile rezultate 
au fost analizate cu 
întregul personal de 
Ia atelierul de băuturi 
răcoritoare si cu con
ducerea întreprinde
rii. s-au stabilit îm
preună cu conducerea 
unității modalitățile 
si căile concrete pen
tru întărirea discipli
nei tehnologice si a- 
sigurarea funcționării 
corespunzătoare a uti
lajelor ; verificarea 
prin degustare si a- 
nalize de laborator a 
fiecărui lot de produ
se finite Și livrarea 
numai a cantităților 
corespunzătoare cali
tativ ; retragerea de 
la unitățile de desfa
cere a cantităților de 
băuturi răcoritoare 
găsite în stoc ce nu 
corespundeau norme
lor tehnice de calita
te ; interzicerea pro
ducerii de băuturi ră
coritoare din concen
trate necorespunză
toare calitativ sau cu 
termenul de garanție 
depășit. S-au aplicat, 
totodată. sancțiuni 
contravenționale si 
disciplinare persona
lului muncitor din 
cadrul I.L.F.. vinovat 
de deficientele con
statate.

LA SEMNALELE CITITORILOR
• Pasajul rutier denivelat, care va întregi 

șoseaua de centură din zona stației C.F.R. Chi- 
tila — ne-a răspuns Direcția domeniului pu
blic București la scrisoarea corespondentului vo
luntar Zaharia Ciulei — este prevăzut a fi 
realizat in actualul cincinal.

• De ce cu intirziere și abia la sesizarea zia
rului ? Radu Alecu din Giurgiu ne-a sesizat în 
luna mai a.c. că in subsolul blocului in care 
locuiește, nr. 208. de pe strada Tineretului, băl
tește de multă vreme apa datorită unor de
fecțiuni la instalațiile sanitare. El preciza că 
a fost nevoit să scrie ziarului intrucit inter
vențiile repetate la organele municipale de re
sort n-au avut ecou. La această sesizare. Con
siliul popular municipal Giurgiu ne-a răspuns, 
in luna septembrie a.c., că cele sesizate sint în
temeiate. luindu-se masuri pentru scoaterea apei 
și remedierea defecțiunilor la instalațiile din 
subsolul tehnic. Nu se spune însă nici un cuvint 
in legătură cu întîrzierea răspunsului și cu mo
tivele ce l-au determinat pe cetățean să se 
adreseze redacției.

O 
din 
tr-o 
cat. 
mai 
ren . _........ ... ____ _______ _
efectuate de Uniunea județeană a cooperative
lor agricole de producție Vilcea. căreia redac
ția i-a adresat scrisoarea spre rezolvare, 
ieșit că cele sesizate sint neîntemeiate, 
natara scrisorii nu are drept la lot de 
sintă întrucit. atit ea. cit și soțul ei nu 
tează muncă în cooperativa agricolă.

Sesizare neîntemeiată. Cristina Popescu 
Băile Oiănești. județul Vilcea. semnala in- 
scrisoare că anul acesta în mod nejustifi- 
conducerea C.A.P. din localitate nu i-ar 
fi atribuit in folosință o suprafață de te- 
pentru a~l cultiva. în urma verificărilor

a re- 
Sem- 
folo- 
pres-

Gheorqhe PARVAN
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OAMENI DIN A VANPOSTUL BĂ TALIEI 
PENTRU NOUA REVOLUȚIE AGRARĂ

Din experiența unităților agricole socialiste 
care au realizat in acest an recolte mari

„Munca determină nivelul 
recoltelor"

I.A.S. Nădlac, județul Arad,
8010 KG GRIU LA HECTAR

In acest an. pe cele 600 hectare 
cultivate cu griu, întreprinderea a- 
gricolă de stat Nădlac. județul Arad, 
* obținut, in medie, 8 010 kg la hec
tar. Rezultatul nu este intimplător, 
mai ales dacă avem in vedere dina
mica producțiilor medii la hectar 
realizate la această cultură in ulti
mii șase ani : 1981 — 4 793 kg : 1982
— 4 806 kg : 1983 — 5 152 kg : 1984 — 
5 278 kg ; 1985 — 7 093 kg și in 1936
— 8 010 kg.

-- Tehnologia griului — ne spune 
inginerul agronom Ștefan Bogar, 
care, din 1981, este directorul unității 
respective — este cunoscută pentru 
nivelurile medii cu carene obișnui- 
serăm un timp. însă pentru producții 
de peste 8 000 kg la hectar trebuie 
să ai in vedere unele subtilități.

Normal. începem întotdeauna cu 
plantele premergătoare. Multi spun 
că o parte din secretul producțiilor 
noastre stă in faptul că avem mari 
suprafețe premergătoare cu furaje 
leguminoase. Să reținem că unitatea 
are 8 500 capete bovine. E adevărat, 
in această toamnă jumătate din su
prafața ce o cultivăm cu griu s-a în- 
sămințat după porumb. Insă pe tere
nul respectiv noi am amplasat în 
primăvară hibrizi timpurii. Ca atare, 
toate cele 300 hectare cil porumb au 
fost recoltate din timp, eliberate de 
resturi vegetale, astfel incit arăturile 
au putut fi făcute devreme. Expe
riența anilor anteriori ne-a arătat că 
terenul trebuie să fie pregătit cu cel 
puțin 15 zile înainte de semănat, ceea 
ce am făcut și in toamna acestui an. 
Pe baza experienței noastre rezultă 
că aplicarea diferențiată a îngrășă
mintelor este de cea mai mare în
semnătate pentru creșterea randa
mentului la hectar, mai cu seamă la 
cultura griului. Un timp, în unitatea 
noastră, s-au manifestat neajunsuri 
tn această privință. Mai exact 
spus, a existat o goană după 
îngrășăminte chimice, care să fie 
date în cantități exagerate. Noi 
ne-am debarasat repede de această 
practică rea. Ca atare, folosim in 
mare măsură și ingrășămintele na
turale. deși se susține că administra
rea lor nu este economicoasă. Dis- 
punind de un sector zootehnic puter
nic. pentru recolta din acest an am 
administrat gunoi de grajd .bine fer
mentat: pe circa 200 hectare.'iar chel
tuielile nu s-au dovedit nejustificate.

Intervine in discuție și Vasile Bo- 
roiinu, contabilul-șef al unității. Din 
datele pe care le prezintă reținem 
că față de un plan de 838 lei chel
tuieli pe tonă s-au investit efectiv 
doar 655 lei. iar beneficiul obținut a 
fost, de 1 245 lei pentru fiecare tonă. 
Tn felul acesta, griul constituie pen
tru unitate cea mai rentabilă cultu
ră, precizează contabilul-șef.

— Să nu se ințeleagă — revine di
rectorul întreprinderii — că sintem 
împotriva îngrășămintelor chimice. 
Tnsă acestea trebuie administrate in 
funcție de aprovizionarea solului cu 
materii fertilizante și de nivelul pro
ducției prevăzut a se obține. Pentru 
recolta acestui an noi am administrat 
in jur de 500 kg îngrășăminte com
plexe la hectar. O parte din ele s-au 
aplicat in timpul vegetației, pe toată 
suprafața, inclusiv cea gunoită. Tn 
ferestrele iernii și la inspicare, o

Prin competență tehnică, 
dar și prin hărnicie

La I.A.S. Stelnica, județul Ialomița,
8159 KG ORZ LA HECTAR

Cine vrea să vadă acum. în plină 
toamnă, un orz asemenea unei uriașe 
perii de un verde viu să meargă in 
Balta Borcei, la I.A.S. Stelnica, ju
dețul Ialomița, unde cele 1 600 hec
tare insămințate la sfirșitul lunii 
septembrie anunță de pe acum pro
ducții record. Cum s-a ajuns la asi
gurarea unui asemenea start care să 
garanteze reeditarea succesului din 
acest an ? Ne răspunde inginerul 
Ștefan Marin, directorul unității, 
care, de aproape un sfert de veac, 
face agricultură in micul Bărăgan 
dintre apele Borcei și Dunării.

— Tovarășe director, anul acesta 
ați obținut o producție medie la cul
tura orzului de 8 159 kg la hectar pe 
o suprafață mare — 1 050 hectare. 
Siriteți mulțumit de cit ați realizat ?

— Nu vreau să fac pe modestul, 
dar din capul locului spun NU. De ce 
nu ? Fiindcă ferma nr. 1 Ovidiu. 
condusă de tehnicianul Dumitru Bă
lan. a realizat pe cele 300 hectare 
cultivate 9 350 kg orz la hectar, iar 
ferma nr. 2. coordonată de inginerul 
Augustin Grozea— 9 140 kg orz la 
hectar. întrucît condițiile au fost 
aceleași, puteam realiza asemenea re
colte pe intreaga suprafață.

— Totuși, să vedem cum a ajuns 

dată cu tratamentul foliar, am dat în
grășăminte pe bază de azot.

Despre arătură și pregătirea tere
nului. specialiștii unității ne-au pro
pus să discutăm in cimp, acolo unde 
se efectuaseră insămințările de 
toamna. „De calitatea arăturii și a 
patului germinativ depind răsărirea 
și densitatea — este de părere teh
nicianul loan Minzat, șeful fermei 
nr. 4, care a realizat cea mai mare 
producție de griu — 8 700 kg la hec
tar. De aceea, această lucrare o fa
cem cu cea mai mare răspundere. Și 
în condițiile mai grele de lucru din 
această toamnă, noi am realizat un 
bun pat germinativ pentru semințe".

Ne interesăm de sămință. După ani 
de experimentări pe loturile demon
strative, unitatea s-a oprit la un sin
gur soi — Fundulea 29. care, pe tere
nurile de aici, a dat cele mai bune 
producții. întreaga cantitate de să
mință pentru recolta anului 1986 a 
fost produsă in cadrul unității fiind 
din categoria elită și înmulțirea I. 
In vara aceasta, toată elita a foșt re
ținută pentru însămînțările care s-au 
efectuat in toamna acestui an.

Ni se face precizarea că griul de 
sămință a fost recoltat imediat ce a 
atins umiditatea optimă, ferindu-1 
astfel de ploile abundente care au 
căzut în luna iulie. „Unii obișnuiesc 
sa recolteze griul de sămință la 
urmă, după ce string griul de con
sum — este de părere , tehnicianul 
Gheorghe Paleov. șeful fermei 
nr. 1. „In condițiile climatice din 
zona noastră, cind in iulie plouă, a 
intirzia recoltarea griului pentru să
mință constituie o mare greșeală, fi
indcă nu știi ce se poate mtimpla 
între timp. In aceste condiții, sămîn- 
ța pentru recolta viitoare a fost pre
gătită de mult, loturile au fost ana
lizate și pentru toate s-au obținut 
numai buletine roșii. Avem garanția 
că și în 1987 vom realiza recolte 
mari".

Ce ar mai fi de precizat ? Poate 
faptul că in urma unei erbicidări de 
calitate, care s-a făcut in primăvara, 
cind temperatura in aer a crescut, in 
lanuri n-a fost un fir de buruiană 
sau poate faptul că. după opinia spe
cialiștilor de aici, un spor de produc
ție de circa 15 la sută a fost obținut 
prin aplicarea la timp și de bună ca
litate a tratamentului- foliar . ..Darcel 
mai important factor — este de pă
rere directorul întreprinderii — îl 
constituie tot omul, felul in care el 
pune bazele recoltei, cum îngrijește 
'cultura și cum recoltează. Avem oa
meni bine pregătiți din punct de ve
dere profesional. Ferma nr. 1. de e- 
xemplu. condusă de tehnicianul 
Gheorghe Paleov, a obținut pe un 
sol mai puțin fertil. în majoritate lă- 
coviște, 7 736 kg griu la hectar, ceea 
ce vorbește cu convingere despre fe
lul in care s-a muncit aici. La fel 
este situația si în celelalte trei fer
me. Mecanizatorii sînt și ei bine pre
gătiți. au o mare experiență. Cînd 
zicem că omul este factorul hotări- 
tor, nu rostim vorbe goale. Fiindcă 
el, omul, trebuie să fie cel care să-și 
petreacă zilnic ochii peste culturi, 
așa cum face zootehnistul cu anima
lele sale. Procedind așa, știi zilnic 
cum stai și ce ai de făcut".

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii"

I.A.S. Stelnica la 8 159 kg orz la hec
tar și ce se face pentru depășirea 
acestui nivel ?

— La noi rotația culturilor este 
veriga principală in obținerea pro
ducțiilor mari. Ea se face după un 
pian riguros, folosind asolamentul 
de patru ani. Cultura orzului a fost 
amplasată in proporție de 90 la sută 
după soia, fasole, mazăre, floarea- 
soarelui și porumb timpuriu. După 
păioase au revenit mai puțin de 100 
hectare. In acest fel, intreaga noas
tră atenție a fost axată, din vară, 
pe recoltarea in cel mai scurt timp 
a culturilor premergătoare, pentru a 
putea face arăturile cu cel puțin trei 
săptămini înainte de semănat. Men
ționez că I.A.S. Stelnica dispune de 
o formație de 20 tractoare A-1800, 
care au arat cele I 050 hectare pre
văzute a se cultiva cu orz in 5 zile. 
Lucrarea s-a realizat concomitent cu 
pregătirea patului germinativ, urmă
rind păstrarea umidității din sol. 
Arătura a fost executată sub supra
vegherea permanentă a șefilor de 
fermă. Pentru pregătirea co
rectă a terenului, avind în vedere 
condițiile deosebite din toamna anu
lui 1985. condiții care se aseamănă cu 
cele din această toamnă, imediat 

după plug s-au întins aripile de 
ploaie pe suprafețele cu bulgări 
mari și s-a dat o normă de apă de 
500 mc la hectar. Cum se termina 
irigarea se trecea la pregătirea pa
tului germinativ. Am folosit la a- 
ceastă lucrare discul mare in agregat 
cu grapa stelată și tăvălugi grei, ur
mat de discuri mici , cu lame nivela
toare. Tn fața semănătorilor, oblic 
pe direcția de înaintare, s-a făcut o 
cultivație cu combinatorul. Este unul 
din secretele producțiilor obținute. 
Patul germinativ a permis încorpo
rarea perfectă a seminței in sol, asi- 
gurind condiții optime funcționării 
semănătorilor și o răsărire rapidă si 
uniformă a plantelor. De Ia semănat 
am asigurat o densitate de 600 boa- 
be germinabile pe metru pătrat. Iri
garea de aprovizionare și răsărire a 
asigurat înfrățirea culturii încă din 
luna octombrie, cultura prezentin- 
du-se așa cum este și cea de acum/ 
De altfel, noi am încheiat semăna
tul orzului în trei zile, pină 1a' 30 
septembrie.

Tot un „secret", pe care îl știu toți 
specialiștii, al producțiilor mari a 
fost preocuparea de a face totul 
pentru a iriga, deși unitatea noas
tră nu are amenajări in sistem de- 
cît pentru 20 la sută din suprafață. 
Pentru a iriga, am pompat apă din 
Borcea și Dunăre pe oanalele de de
secare. Sînt soluții proprii, ale teh
nicienilor de la I.A.S. Stelnica, so
luții care au necesitat însă eforturi 
deosebite. Irigarea a continuat in 
primăvară, aplicîndu-se trei norme 
de udare, pinâ cînd plantele au 
ajuns în faza de înspicare. Realiza
rea de recolte mari presupune ca 
fertilizarea să se efectueze cu răs
pundere. Noi am aplicat îngrășămin
te cu fosfor pe intreaga suprafață — 
85 kg substanță activă Ia hectar. Do
zele de azot de 130—140 kg substanță 
activă la hectar au fost fractionate 
în trei și patru reprize. Înaintea a- 
plicăriî udărilor, asigurind asimila
rea uniformă a îngrășămintelor. Ul
tima doză de îngrășăminte pe bază 
de azot a fost dată in faza de bur
duf, cînd orzul este in plină dezvol
tare și are un consum maxim. în con
diții de irigare au fost neoesare in
tervenții pentru combaterea bolilor 
foliare. Menționez că este o noutate 
aplicarea a două tratamente foliare 
tn fazele de burduf și înspicare atit 
la orz, cit și la griu, cultură la oare

Densitatea plantelor este 
hotăritoare

La C.A.P. Săucești. județul Bacău,
40000 KG CARTOFI LA HECTAR

Cooperativa agricolă de producția 
Săucești se numără printre unitățile 
mari cultivatoare de cartofi din jude
țul Bacău. An de an, aici au sporit 
atit suprafețele cultivate cu această 
valoroasă plantă, cit și nivelul re
coltelor obținute. In toamna .aceasta, 
bunăoară, cooperatorii din Săucești 
au realizat pe intreaga suprafață cul
tivată de 105 hectare cite 40 000 kg de 
cartofi de pe fiecare hectar, cu 15 000 
kg mai mult decit prevedea planul. 
De pe unele suprafețe s-au strîns 
chiar 48 —50 tone de cartofi la hectar. 
Un adevărat record pentru aceste 
locuri. Care sint măsurile care au 
asigurat creșterea producției de car
tofi Ia hectar ? — l-am întrebat pe 
inginerul Viorel Savin, președintele 
unității,

— Producțiile mari se obțin prin 
muncă, prin respectarea strictă a 
tehnologiilor de lucru, în funcție de 
teren și timp — ne spune interlocu
torul. Din experiența anilor trecuți 
am reținut exact ce trebuie și cum 
trebuie să facem ca să sporim nivelul 
recoltelor medii la hectar. Noi am 
amplasat cultura cartofului pe tere
nuri cu o fertilitate naturală ridicată 
și o textură corespunzătoare. Ca 
plantă premergătoare, am ales cerea
lele păioase. Arătura de toamnă a 
fost făcută la o adincime de 29—31 
cm. întreaga suprafață a fost fertili
zată cu îngrășăminte fosfatice — 90 
kg substanță activă la hectar — iar 
pe circa 50 de hectare am adminis
trat circa 3 000 tone gunoi de grajd 
bine fermentat.

In primăvară, lucrările pregătitoare 
le-am inceput devreme, pentru a nu 
se pierde apa din sol. întreaga su
prafață de teren a fost pregătită gră- 
dinărește cu discul : s-a aplicat in 
același timp și o doză de azot — cir
ca 80—90 kg substanță activă la hectar. 
Plantarea am făcut-o cu mașinile cit 
s-a putut de timpuriu de către me
canizatori specializați care lucrează 
de 7—8 ani la această cultură și nu
mai în prezenta inginerilor de la 
fermele respective. Cind spun „me
canizatori specializați" mă refer la 
Eugen Vernica. Gheorghe Bută. Va
sile Dimofte, Vasile Enache și la alti 
ci ți va.

— Și, totuși, trebuie să existe un 
factor determinant al acestor produc
ții mari.

— Cred, după părerea mea. că den
sitatea și întreținerea culturilor au 
cintârit mult in balanța recoltei. Am 
asigurat cite 65 000—70 000 de tuber
culi la hectar, toti sănătoși, sortați și 
calibrați pe mașinile de plantat. Fo
losim îndeobște sămință din produc
ție proprie din soiurile ..Ostara" si 
..Desire". Doar sămință elită și eea 
din înmulțirea întîi o aducem din 
alte județe. In anul acesta, ara avut 

noi am realizat o producție medie 
de 6 000 kg la hectar pe 2 500 hec
tare. Aplicind cu strictețe intreaga 
gamă de lucrări stabilită de tehno
logia orzului s-a realizat o densita
te bună pe majoritatea solelor : in
tre 750—850 plante recoltabile pe 
metru pătrat.

Ținind seama de experiența acu
mulată in toamna acestui an, am in- 
sămințat 1 600 hectare cu orz, luind 
drept model și urmărind cum s-au 
realizat lucrările la cele două ferme 
care au obținut cele mai mari recol
te. Mai mult, pentru pregătirea tere
nului in condiții de secetă am avut, 
alături de discurile mari, tăvălugi 
cu pinteni agresivi pentru mărunți- 
rea solului.

— în săptămîna cind s-a lucrat la 
arat pe cele 400 hectare prevăzute a 
se cultiva cu orz la ferma Ovidiu — 
ne spune tehnicianul Dumitru Bă
lan — nu m-am despărțit, nici o cli
pă de grupa de mecanizatori. Ziua 
și noaptea aram și in ferestrele de 
timp urmăream mutarea aripilor de 
ploaie.

Prezent la această discuție, ingine
rul Grozea Augustin, șeful fermei 
nr. 2 Rotundu. care a realizat o pro
ducție medie de 9 140 kg orz la hec
tar, avea să ne înfățișeze și alte „se
crete". Ingrășămintele pe bază de 
fosfor au fost administrate 50 ia 
sută din doză înainte de arătură si 
50 la sută după semănat. In toamnă 
a efectuat trei udări, iar in primă
vară numai două. Germinația la fer
ma sa a fost perfectă și înfrățirea a 
permis ca la fiecare metru pătrat să 
aibă cel puțin 800 plante recolta bile.

I.A.S. Stelnica a realizat producții 
mari și la alte culturi. Astfel, deși 
în condițiile anului 1986, cînd timp 
de 100 zile, atunci cind plantele a- 
veau mai mult ca oricind nevoie de 
apă. nu au căzut nici un fel de pre
cipitații, s-au obținut, in medie la 
hectar, 3 500 kg floarea-soarelui. 
2 400 kg soia, 25 000 kg cartofi și 
1 800 kg fasole. In ce privește po
rumbul, la unele ferme s-au realizat 
între 16 000 și 20 000 kg știuleți la 
hectar. Sint cifre care vorbesc de 
competența tehnică și de hărnicia 
oamenilor ce formează acest colec
tiv destoinic.

Miha! V1ȘOIU
corespondentul „Scinteii"

Si un lot experimental, unde, în co
laborare cu centrul de semințe legu
micole din Bacău, am cultivat. 13 so
iuri de cartofi aduși din alte țări, i 
pentru a testa care din ele dă cele 
mai bune rezultate pe terenurile 
noastre din lunca Șiretului. De acest 
lot experimental a răspuns, in mod 
deosebit, inginerul Vasile Pintilescu, 
șeful fermei nr. 1 Săucești, care s-a | 
dovedit cel mai priceput in cultura , 
cartofului.

Președintele cooperativei agricole 
din Săucești ne-a vorbit, in conti
nuare, despre modul In care s-a lu- . 
crat la Întreținerea culturii în timpul I 
verii.' Erbicidarea s-a făcut in pri- ! 
măvară, concomitent cu rebilonarea. 
Pe întreaga suprafață au fost execu- j 
tate trei prașile mecanice și un pli- : 
viț manual. Pe circa 50 de hectare, 
unde a fost posibil, cultura dfe cartofi 
a fost irigată. S-au aplicat două 
udări, iar rezultatele s-au văzut în 
toamnă, la recoltare. Pe suprafața 
respectivă s-a obținut o producție 
cu 10 000—15 000 kg la hectar mai 
mare decit cea realizată pe terenuri
le neirigate. De menționat că în tot 
timpul verii specialiștii au urmărit 
starea de vegetație a cartofilor, in- I 
tervenind cu tratamente . fitosanitare 
ori de cite ori a fost nevoie, combă- 
tind bolile și dăunătorii.

Recoltarea a fost făcută cu mașinile 
E-684 de către aceiași mecanizatori 
care au executat si plantarea in pri
măvară. Din urmă, cooperatorii au 
adunat cu atenție toti tuberculii.

— Ce v-ati propus pentru anul 
care vine ? — l-am întrebat pe pre
ședintele unității.

— Ne-am propus ca In 1987 să re
alizăm producții de cel puțin 43—50 
tone cartofi la hectar. Pe terenurile 
irigate vom ajunge chiar la 60 000 
kg la hectar.

In acest scop, sub supravegherea 
inginerilor Vasile Pintilescu. Geta 
Munteanu și Sica Gurlui, care sint 
șefii fermelor cultivatoare de cartofi, 
se lucrează la sortarea și insilozarea 
tuberculilor pentru sămință. Cred că 
vom folosi și sămință din cele 13 so
iuri cultivate în acest an pe lotul ex
perimental. bineînțeles, din cele care 
au dat rezultatele cele mai bune. în
treaga suprafață, care in treacăt fie 
spus va spori și ea față de anul tre
cut, va fi arată adine din toamnă și 
fertilizată cu îngrășăminte naturale 
si chimice. Vom încorpora în sol cite 
60—70 tone de gunoi pe fiecare hec
tar. Oamenii .care lucrează la această 
cultură vor Ti instruiți la cursurile 
agrozootehnice cu noutățile apărute 
în cultura cartofului, pentru a le 
aplica in practică,

Gheorqhe BAIT A 
corespondentul „Scinteii"

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE

0 importantă resursă materială: FIERUL VECHI 
Cum este reintrodusă in circuitul productiv?

Sint inepuizabile rezervele de minereuri feroase ? Răspunsul geolo
gilor, specialiștilor, al oamenilor de știință în general este negativ. Fierul 
constituie o resursă limitată, in ciuda extraordinarei sale arii de răs- 
pindire. Apare limpede că sintem direct și permanent interesați in folo
sirea judicioasă a fiecărui gram de. metal, că nu ne putem permite să-l 
risipim. Acesta este și motivul pentru care in țara noastră au fost adop
tate, de-a lungul ultimilor ani, un șir de programe de măsuri cuprin
zătoare pentru gospodărirea și economisirea nu numai a fierului, ci a 
tuturor materiilor prime și materialelor, a tuturor resurselor rcfolosibile.

Revenind la metal, o primă între
bare : prin ce căi este posibil sâ-1 
asigurăm la nivelul necesităților 
economiei ? Una dintre căi constă in 
recuperarea și reintroducerea în pro
porție tot mai mare in circuitul pro
ductiv a fierului vechi. In acest 
cincinal, conform programului pen
tru intensificarea activității de co
lectare și valorificare a materiale
lor refolosibile, cel puțin 50 la sută 
din necesarul de materii prime pen
tru realizarea producției trebuie să 
fie asigurat prin recircularca și re- 
folosirca materiilor prime.

Așadar, ce probleme trebuie solu
ționate pentru ca ponderea fierului 
vechi în elaborarea oțelului să creas
că continuu ? Ce experiențe există 
in acest domeniu ? Iată citeva din 
subiectele pe care ne propunem să 
le abordăm în numerele viitoare ale 
ziarului nostru.

Azi vom da cuvîntul cercetării. 
Pentru aceasta ne-am adresat tova
rășului Zamfir Chiser, cercetător 
principal tn cadrul Institutului cen
tral de cercetări metalurgice din 
București.

— Conform programului, anul 
acesta trebuie reintroduse în oțelării 
peste 8 milioane de tone fier vechi. 
O cantitate deosebit de însemnată, 
să nu spun mare, căci mari sint 
problemele legate de valorificarea 
acestei resurse.

— în ce sens, tovarășe inginer ?
— Cu ani !n urmă, de recircularea 

materialelor feroase și refractare se 
ocupa o centrală specializată din ca
drul Ministerului Industriei Metalur
gice. Și atunci erau destule probleme 
cu calitatea fierului vechi, cu pre
gătirea lui și ritmicitatea livrărilor. 
In prezent, de recuperarea și recir
cularea tuturor materialelor refolo
sibile, de la metale pină la cioburile 
de sticlă, răspunde Centrala de recu
perare și valorificare a materialelor 
refolosibile din București. Această 
centrală trebuie să soluționeze pro
bleme numeroase și deloc ușoare, 
cum ar fi preluarea de la diverși 
beneficiari și livrarea către combi
natele metalurgice a unei cantități, 
așa cum spuneam, de peste 8 mi
lioane tone fier vechi, în condițiile 
in care sortimentele de fier vechi 
s-au diversificat foarte mplț In eco
nomie. Ca urmare, pe „filiera" co- 
lectare-utilizare mai apar încă des
tule obstacole.

— Care sint acestea ?
— Am să mă refer la un singur 

aspect. Unele oțelării din țară au 
nevoie de fier vechi avind in com
poziție numai anumite elemente de 
aliere. Contează foarte mult ce fel 
de fier vechi este folosit la Tlrgo- 
viște șl ce fel la Cîmpia Turzii. 

Bunăoară, utilizarea intr-un an la 
Combinatul metalurgic Cimpia Turzii 
a unei cantități de circa 50 000 tone 
fier vechi cu 1 la sută crom, element 
nedorit în oțelurile elaborate în 
principal la acest combinat, conduce 
la mărirea duratei de realizare a 
șarjei cu peste o oră și creșterea 
consumului de energie electrică cu 
peste 80 kWh pe tonă. în schimb, 
dacă același sortiment de fier vechi 
ar fi repartizat unei oțelării electrice, 
in care sint elaborate oțeluri aliate 
cu crom, atunci s-ar economisi peste 
600 tone de ferocrom adus din im
port. Fier vechi există și chiar in 
cantități mari. Numai că el nu este 
livrat întotdeauna acolo unde este 
necesar. Din păcate, aceste resurse

Azi, punctul 
de vedere 

al cercetării (1)
sînt repartizate după criterii care 
nu țin întotdeauna cont de ne
cesitățile oțelăriilor. Motiv pentru 
care sistematic se pierd cantități im
portante de elemente, de aliere, in 
special nichel, crom și molibden, 
importate, după cum se știe, cu pre
țul unor apreciabile eforturi valu
tare.

Se cuvine reamintit tnsă un ade
văr elementar : in condițiile unei 
industrii moderne, așa cum este 
cea a țării noastre, fierul vechi 
nu trebuie privit ca un deșeu 
de care trebuie neapărat să scapi. 
Dimpotrivă, fierul vechi este o 
bogăție care trebuie gospodărită 
atent și rațional folosită. Un simplu 
calcul este sugestiv in această pri
vință. Dacă s-ar trimite numai o 
cantitate de 150 000 tone fier vechi 
foarte pur din zona industrială 
Galați la Combinatul metalurgic 
Cimpia Turzii consumul de energie 
electrică s-ar reduce în această mare 
unitate cu circa 100 kWh pe tona de 
oțel, ceea ce ar însemna pe ansamblu 
o economie anuală de circa 15 000 
MWh.

— O altă problemă spinoasă o re
prezintă pregătirea materialelor 
feroase — ne-a spus in continuare 
interlocutorul. Se .știe că fiecare în
treprindere trebuie să sorteze me
talul pe mărci de oțeluri. Or, acest 
lucru nu se face peste tot, tar fierul 
vechi este livrat sub denumirea 
generală „material nealiat". în felul 

rășul Nicolae Ceaușescu. impreună I 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate I 
in județul Neamț, in luna septem- l 
brie 1980, în prezent, această com
plexă capacitate de producție reali
zează o gamă largă de * 1 țevi desti
nate economiei naționale. (Constan
tin Blagovici).

Printre noile și modernele obiec
tive ale industriei siderurgice ro
mânești se numără și laminorul de 
20 de toii de la întreprinderea de 

j țevi din Roman, cel mai mare din 
i tară și unul dintre puținele din 
; lume cu acest profil. începerea lu-
I crărilor de construcții la acest o- 

biectiv a fost inaugurată de secre- 
| tarul general al partidului, tova Foto : S. Cristian 

acesta, furnizorul este absolvit de 
brice răspundere, fără ca acest lucru 
să folosească insă cuiva... Vagoanele 
cu pricina sint expediate unor uni
tăți care folosesc in procesul de 
elaborare a oțelului deșeuri nealia
te. Surpriza apare insă tocmai in 
procesul de producție, în timpul 
elaborării șarjei, prin descoperirea 
unor elemente de aliere necunoscute 
inițial și nedorite.

— Pină acum v-ați referit mai 
mult la probleme legate de calitatea 
fierului vechi, la modul în care aces
ta este sau ar trebui să fie asigurat. 
Ce considerați că trebuie întreprins 
pentru ca ponderea fierului vechi 
folosit în oțelării să crească ?

— Hotăritoare in acest sens este 
soluționarea unor probleme care țin 
de necesitatea unei pregătiri cores
punzătoare a fierului vechi pentru 
șarjare. Am in vedere asigurarea 
caracteristicilor dimensionale și a 
condițiilor de puritate, de eliminare 
a unor resturi de metale neferoasa 
grele cum ar fi : cupru, plumb, sta- 
niu ș.a. Legat de acest aspect, o pro
blemă deosebit de importantă ar fi 
cea referitoare la dotarea cu uti
laje. In primul rind trebuie ur
gentată omologarea și introduce
rea in fabricație a unor noi utilaje 
tehnologice moderne, adecvate con
dițiilor de valorificare a fierului 
vechi. Mă refer, de pildă, la moder
nizarea convertizoarelor de la C.S. 
Galați, astfel incit să se asigur» in- 
suflarea de oxigen și prin partea lor 
inferioară. Ceea ce ar permite creș
terea cantității de fier vechi folosit 
la elaborarea fiecărei șarje și deci 
reducerea consumului de fontă. în 
al doilea rind, este necesar ca uni
tățile din industria constructoare de 
mașini să finalizeze și să asimileze 
în fabricația de serie foarfecă hi
draulică de 820 tone-forță, astfel 
incit toate unitățile care livrează 
fier vechi să-l poată mărunți și pre
găti corespunzător. Din păcate, 
această foarfecă, ca și alte numeroa
se utilaje au rămas de mai multi 
ani doar in stadiul de promisiuni 
neonorate.

★
Dar despre cum se acționează 

concret pentru creșterea ponderii 
fierului vechi în elaborarea otelului 
amănunte într-un număr viitor.

Gheorqhe ION1ȚA

Întrecerea 
minerilor

...1400-01, 1400—02. Simboluri o- 
bișnuite în lumea minerilor. La ca
riera Gîrla ele fixează date preci
se : excavatoarele cu rotor nr. 1 și 
nt. 2 — două din marile capacități 
de producție ale carierei. Două 
utilaje „gemene", de același tip, 
capabile să asigure, în condiții op
time de exploatare, extragerea 
unei cantități de 1 400 mc masă 
minieră pe oră. Mai mult decit 
atit : printre oamenii Rovinarilor 
este bine cunoscut că cele doua 
utilaje sint date in îngrijirea frați
lor Vasile și Constantin Vlădoiânu 
— frați gemeni — că echipajele 
conduse de ei se află mereu in rîn- 
dul celor mai bune brigăzi de pro
ducție. 1 400—01 este primul exca
vator de acest tip folosit in mine
ritul românesc, aici, la Girla. în 
cea mai mare carieră de lignit din 
Rovinari. Si de aproape două' dece
nii Vasile Vlădoiânu se află la „ti
mona" acestei adevărate „uzine pe 
șenile". Fratele său mai mic cu... o 
oră a fost la inceput doar șef de 
schimb pe 01; pină a pătruns bine 
tainele meseriei. Dar, cu 5—6 ani 
in urmă, i s-a încredințat și lui 
munca de brigadier și comanda ex
cavatorului 1400—02. Un excavator 
nou-nouț, realizare de mindrie - a 
industriei noastre constructoare de 
mașini. De atunci, frații Vlădoiânu 
se află antrenați intr-o pasionantă 
întrecere pentru folosirea cu ran
dament superior a complexelor de 
excavare și transport de care răs
pund. Ce a rezultat din acest entu
ziast dialog al faptelor ? Dealuri 
intregi de steril mutate dintr-un 
loc intr-altul pentru a scoate la 
lumină ..aurul brun", milioane de 
tone de cărbune livrate la timp 
economiei naționale.

Ne-am aflat din nou tn acest oc
tombrie în perimetrul de lignit al 
carierei Girla. Pretutindeni intil- 
nești o atmosferă de muncă avin- 
tată. pătrunsă de grija și răspun
derea de a asigura termocentralelor 
cantitățile sporite de cărbune ce
rute de apropierea sezonului rece. 
Și nici nu se putea altfel, pentru 
că aici, la Girla. acționează un pu
ternic colectiv de mineri hotărit să 
aducă unității lor titlul de „unita
te minieră etalon". După nouă 
luni de activitate din 1986. in pri
mele locuri în „clasamentul frun
tașilor" se află — fapt devenit 
obișnuit — și echipajele conduse 
de frații Vlădoiânu. Realizările 
lor sint semnificative : de la în
ceputul anului, cei doi brigadieri 
excavatoriști au înscris in cartea 
de onoare a hărniciei minerești ex
tragerea unei mari cantități de 
masă minieră, din care aproape 
800 000 tone cărbune energetic. 
(Dumitru Prună).

(Urmare din pag. I)
dar al căror volum depășește nor
mativele de stoc, vor trebui avute 
în vedere, in principal, următoarele 
măsuri : introducerea in consumul 
productiv, in conformitate cu cerin
țele producției programate pe baza 
contractelor de desfacere a produc
ției : stabilirea unor soluții tehnice 
și tehnologice de folosire a materia
lelor aflate în stoc, ca înlocuitori 
(desigur, in condiții de economicita
te) ai altor sortimente care lipsesc 
temporar din stoc ; și, in fine, re
nunțarea la unele aprovizionări sau 
efectuarea unor reprogramări in a- 
provizionare. în sensul amînării li
vrării de către furnizori a acelor 
sortimente de materiale, piese, sub- 
ansamble la care stocurile existente 
satisfac cerințele producției.

Sondajele efectuate în citeva uni

tăți productive atestă că există po
sibilități reale de a se acționa efi
cient pentru reducerea substanțială 
a stocurilor de materiale. De exem
plu, întreprinderea de autocamioane 
din Brașov are peste normativ unele 
cantități de cărămizi refractare, 
fontă cenușie, tablă zincată și plum
buită, sîrmâ, cherestea, lichid anti- 
gel și altele, care pot și trebuie 
urgent valorificate atit în produc
ția proprie, cit și la alte întreprin
deri de profil din țară. întreprin
derea de autoturisme Pitești deține 
pe stoc de mai mulți ani piese’ de 
autoturisme de oraș și de teren, în 
valoare de circa 2.5 milioane lei, 
care nu își găsesc utilizare în uni
tate și care trebuie rapid lichidate 
prin utilizare in producție sau re
distribuite pentru activitatea de în
treținere și reparații la cei care fo
losesc autovehiculele respective.

După cum, piesele pentru tipurile 
de autovehicule scoase din uz este 
necesar să fie casate potrivit pre
vederilor legale. Stocurile peste nor
mativ de cherestea plăci din lemn.

Acțiuni hotărite pentru încadrarea in normele și normativele de stoc
furnire, țesături și altele de la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Pipera se pot lichida prin per
fectarea unor contracte cu diverși 
parteneri și, in parte, prin redis
tribuiri la alte unități de profil. 
Stocul excedentar de circa 7 mi
lioane bucăți organe de asamblare 
existent la întreprinderea „Semănă

toarea" din București impune sista
rea unor noi aprovizionări pinâ la 
încadrarea în normativ. Sint numai 
citeva exemple in măsură să ilustre
ze multitudinea de căi și posibili- 

tăti concrete de acțiune tn vederea 
lichidării stocurilor supranormative 
și asigurării unei viteze normale da 
rotație a stocurilor.

Practica a dovedit că tn strategia 
întreprinderii în legătură cu forma
rea și gestionarea stocurilor esen
țială este prevenirea constituirii de 
stocuri care stagnează peste dura- 

tcle normate, pentru că — așa cum 
se știe — este mult mai ușor să 
preintimpini neajunsurile decit sâ 
înlături efectele acestora după ce 
s-au produs. In acest sens, se cu

vine subliniat că problema stocurilor 
nu este nici pe departe un atribut 
exclusiv al compartimentelor dc a- 
provizionare și desfacere,, că situa
ția stocurilor este o adevărată „fișă 
de sănătate" a întreprinderii, de a 
cărei stare sint in aceeași măsură 
răspunzători cei care conduc acti
vitățile de concepție, proiectare, teh

nologie, producție. Așadar, orice de
cizie privind- aprovizionarea și for
marea stocurilor trebuie să por
nească de la răspunsul la întrebarea 
..ce vom produce și pentru cine ?“. 
Răspuns pentru aflarea căruia este 
nevoie de analize complexe privind 
calitatea și competitivitatea produc
ției. de programarea judicioasă in 
timp a realizării fiecărui reper și 
produs, de corelarea permanentă, 
operativă, intre graficele lunare de 
fabricație și condițiile concrete sta
bilite in contractele de aprovizio
nare.

In același timp, trebuie eradicată 
practica stocării de resurse, a apro
vizionării peste necesar, potrivit men
talității „că n-o să măsurăm ca Ia 
farmacie", cum se mai afirmă une
ori. Or, trebuie să facem cu adevă
rat farmacie, să fim „strînți la 

pungă" în orice comandă, astfel ca 
aprovizionarea să sc deruleze fluent, 
numai pentru comenzile acoperite 
cu contracte, să nu se producă imo
bilizări in stocuri. De aceea, așa 
cum pe bună dreptate indica secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor mun
cii. este necesar ca pretutindeni 
consiliile oamenilor muncii, toți fac
torii de conducere ai oricărei intre- 
prinderi producătoare, intregul co
lectiv de oameni ai muncii să se im
plice nemijlocit în aceste probleme 
de gospodărire, de conducere a acti
vității unității, începind cu asigura
rea desfacerii producției pe baza 
unor contracte ferme și In primul 
rind la export, condiție hotăritoare 
pentru creșterea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante.
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Partidul Comunist Român, centrul vital al națiunii. • ECOURI • ECOURI • ECOURI •

Creșterea rolului partidului în conducerea societății
Lupta clasei muncitoare din tara 

noastră împotriva asupririi sociale și 
naționale, pentru progres și o viață 
mai bună s-a concretizat în făurirea 
partidului său revoluționar — parti
dul comunist care de peste șase de
cenii și jumătate se află in fruntea 
forțelor progresiste și revoluționare, 
purtind aspre bătălii revoluționare, 
conducind măreața epopee de infăp- 
tuire a revoluției socialiste și edifi
carea socialismului multilateral dez
voltat pe pămintul României.

în cuvintarea rostită la adunarea 
solemnă organizată cu prilejul ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
P.C.R., secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Partidul reprezintă astăzi 
centrul vital al întregii națiuni, el 
este conștiința revoluționară a po
porului nostru de la care radiază e- 
nergiile creatoare ale întregii națiuni 
și care luminează calea spre înaltele 
piscuri ale civilizației comuniste".

nouă perspectivă istorică poporului 
român.

Perioada 1944—1986 este perioada 
conducerii cu succes de către partid 
a luptei pentru lichidarea rămășițe
lor feudale, înfăptuirea revoluției 
democrat-populare, cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoare, e- 
dificarea cu succes a socialismului pe 
pămintul patriei.

PARTIDUL COMUNIST ROMAN 
— CONTINUATORUL CELOR MAI 
ÎNĂLȚĂTOARE TRADIȚII REVO
LUȚIONARE ALE CLASEI MUNCI
TOARE, ALE POPORULUI ROMAN. 
Partidul sintetizează în existența sa 
secole și milenii de luptă socială și 
națională ; el este expresia cea mai 
înaltă a setei de dreptate și liberta
te, continuatorul luptei de veacuri 
pentru eliberare socială și indepen
dență națională. Apărută in condi
țiile specifice ale dezvoltării econo- 
mico-sociale ale țării noastre, clasa 
muncitoare din România a parcurs 
un' proces rapid de maturizare și or
ganizare politică, a înscris pe stin
dardul său de luptă acele înalte idea
luri naționale care s-au păstrat și a- 
părat prin lupta și jertfa multor ge
nerații. Mișcarea socialistă din 
România, care are o experiență de 
mai bine de un secol, a marcat afir
marea clasei muncitoare ca cea mai 
înaintată forță socială a societății 
românești. Nu a fost moment mai 
important în dezvoltarea tării, in 
luptele împotriva asupririi moșie
rești, sau pentru înfăptuirea marilor 
idealuri de unitate națională, impo- 
triva exploatării de către capitalul 
autohton și cel international in 
care clasa muncitoare și organiza
țiile ei să nu fi jucat un rol deose
bit. „Iată de ce — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se poale afir
ma cu deplin temei că Partidul Co
munist Român este continuatorul lo
gic al mișcării revoluționare și so
cialiste din România. Totodată, ca 
exponent al clasei muncitoare și al 
celor mai inaintaie forțe politice, 
partidul nostru comunist este conti
nuatorul celor mai bune tradiții de 
luptă pentru dreptate socială și na
țională pentru formarea și păstrarea 
ființei poporului, a națiunii, a statu
lui național unitar român".

După constituirea Partidului Co
munist Român, in urma votului ma
jorității delegaților la Congresul

CONDUCEREA SOCIETĂȚII DE 
CĂTRE PARTID — TEMELIA MA
RILOR REALIZĂRI OBȚINUTE 
DE POPORUL ROMAN ÎN ANII 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE, CU 
DEOSEBIRE ÎN „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU". România 
a realizat !ntr-un timp istoric scurt 
progrese deosebite. în comparație cu 
anul 1944, în anul 1985 producția in
dustrială a fost de peste 100 de ori 
mai mare, producția agricolă de 4 
ori, iar venitul national de 32 ori. 
Fondurile fixe au ajuns la 2 200 mi
liarde lei, dintre care 82 la sută au 
fost realizate în perioada 1965—1985. 
S-a realizat un vast program de con
strucții industriale, agricole și social- 
culturale ; peste 80 la sută din popu
lație s-a mutat în locuințe noi. S-au 
dezvoltat puternic învățămîntul, ști
ința, cultura, s-au creat condiții tot 
mai bune de muncă și viată pentru a 
realiza o calitate superioară a exis
tenței umane.

Alocarea cu consecvență în ultimii 
20 de ani a unei părți din venitul 
național pentru fondul de dezvoltare 
— circa o treime — s-a dovedit sin
gura orientare adecvată care a pus 
accent pe forțele și resursele proprii. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat adesea că acest drum n-a fost 
deloc ușor, am avut de înfruntat

direcție unică" pentru ridicarea pa
triei pe noi culmi de civilizație și 
progres. Atingerea acestor obiective 
reclamă cu forța imperativului creș
terea continuă a rolului conducător 
al partidului. Conducerea de către 
partid ca activitate globală desfășu
rată la scara întregii societăți recla
mă permanenta dezvoltare și adînci- 
re a capacității sale teoretice de ana
liză a stadiului dezvoltării în fiecare 
etapă și adoptarea măsurilor ce se 
impun, de descifrare a mutațiilor ce 
au loc în viața socială internă și pe 
plan internațional pentru elaborarea 
unor orientări strategice eficiente și 
de perspectivă.

Etapa actuală, care impune aplica
rea unor măsuri riguroase de perfec
ționare a organizării producției — 
pentru o mai înaltă eficiență, pro
ductivitate și calitate — poate fi 
parcursă cu rezultate bune numai in 
condițiile creșterii forței partidului, 
a competenței și capacității sale or
ganizatorice. Conducerea de partid a 
tuturor domeniilor vieții sociale se 
reclamă tot mai mult ca o conducere 
revoluționară , de înalt profesiona
lism, suplă, mobilă, deschisă spre 
nou.

în etapa actuală, ridicarea fiecărui 
om al muncii ia niveluri superioare 
ale înțelegerii legilor obiective ce gu
vernează mișcarea socială, cunoaște
rea problematicii lumii contempora
ne, dar mai ales a societății socialis
te, identificarea și atașamentul său 
pentru politica internă și externă a 
partidului, într-un cuvint, formarea 
conștiinței socialiste înaintate se 
convertesc In redutabile forte motri
ce ale progresului social.

Creșterea rolului conducător al 
partidului răspunde și exigențelor

In învățămîntul politico-ideologic
greutăți și lipsuri ; nimic n-am pri- 

.mit gratuit și de la nimeni, nimic 
n-a căzut din cer. Tot ceea ce am 
dobindit în acești ani este rodul 
muncii și luptei poporului ale clasei 
muncitoare, țărănimii înfrățite, ale 
tuturor oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate.

Toate marile înfăptuiri din anii de 
după Congresul al IX-lea sînt indi
solubil legate de gindirea revoluțio
nară și munca neobosită a con
ducătorului partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a 
stimulat permanent marile resurse 
de progres ale orinduirii socialiste, a 
stabilit modalitățile deplinei lor va
lorificări, a acționat cu consecvență 
pentru promovarea unui spirit nou, 

_ ________________=____ creator în toate domeniile. Promo- 
Partidului Socialist din 8 mai 1921 de vind o modalitate profund revoluțio- 
transformare a acestuia in partid co- _ ’ ’ .
munist, in mișcarea democratică și naliză a drumului parcurs, partidul, 
revoluționară din țara noastră s-a 
conturat o etapă superioară, concre
tizată printr-un nivel mai înalt de 
conștiință a clasei muncitoare și a 
partidului, printr-o combativitate^ 
sporită, prin creșterea prestigiului și 
a ecoului luptelor sale în viața po
litică a țării și pe plan internațional.

Din cei 65 de ani de glorioasă is
torie, perioada 1921—1944. dintre care 
20 de ani de adincâ ilegalitate, a cu
prins anii grei de luptă impotriva te- 
roarei burghezo-moșierești. a fascis
mului și a războiului, ani în care 
Partidul Comunist Român s-a dove
dit a fi singura forță politică națio
nală capabilă să elaboreze și să pro
pună tuturor forțelor democratice și 
revoluționare un plan strategic rea
list și eficient, să acționeze pentru 
apărarea și salvarea ființei naționale 
a poporului. Stau mărturie imensu
lui prestigiu pe care l-a acumulat 
partidul prin lupta sa, grevele mun
citorilor cu rezonantă internațională 
— greva generală din 1920, luptele 
minerilor de la Lupeni din 1929, gre
vele din anii marii crize economice 
(1929—1933), îndeosebi cele ale cefe
riștilor din februarie 1933 de la Gri- 
vita, marile demonstrații antifascis
te dintre care se detașează ca un 
punct de vîrf demonstrația de la.

căreia

de 
a

al
Si 

sub

nară de conducere, de permanentă a-

1 mai 1939, în organizarea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu 
hotăritor.

In anii grei ai ascensiunii 
cismului, partidul 
vedit singura forță politică capabilă 
să se opună cu fermitate acestui 
flagel. Stabilind o linie programatică 
de luptă, elaborînd tactica de acțiu
ne, partidul nostru a acționat ne
mijlocit pentru- făurirea unității de 
acțiune a clasei muncitoare și a 
unui Front Unic Național anti
hitlerist al poporului român. întrea
ga activitate pregătitoare desfășu
rată de comuniști — cu mult în a- 
dincimea timpului — pentru declan
șarea evenimentelor 
hotăritoare 
monstrează 
a faptelor 
gust 1944 
— după
Nicolae Ceaușescu — ci a fost re
zultatul luptelor îndelungate ale po
porului român, al faptului că parti
dul comunist în alianță cu partidul 
socialist, cu celelalte forțe revo
luționare și patriotice, s-a aflat tot 
timpul în fruntea luptei de apărare 
a intereselor vitale ale întregii na
țiuni."

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimperia- 
listă din august 1944 a deschis o .

au avut un

comunist s-a

rol
fas- 
do-

secretarul său general, au 
neajunsurile manifestate, au 

‘ căile pentru eliminarea lor, 
zind toate energiile națiunii 
derea dezvoltării continue a __  _
rinduiri. Partidul nostru este puter
nic, de neînvins, tocmai datorită fap
tului că privește socialismul nu ca un 
marș triumfal, ci ca un drum de 
muncă și luptă revoluționară. „Am 
străbătut un drum lung de mun
că și luptă — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A trebuit să în
vingem multe greutăți inaintind pe 
căi necunoscute. S-au comis și unele 
greșeli ; s-au manifestat lipsuri și au 
apărut o serie de noi contradicții. 
Dar ceea ce caracterizează' întreaga 
activitate din această perioadă este 
acțiunea hotărită a partidului pentru 
realizarea unei concordanțe cit mai 
depline între forțele de producție și 
relațiile sociale, in vederea asigură
rii dezvoltării armonioase, echilibra
te a tuturor sectoarelor economico- 
sociale, a patriei noastre în general". 

Realizările de pină acum sînt te
meiul celor viitoare. Prevederile ce
lui de-al 8-lea cincinal sînt deosebit 
de mobilizatoare, pe măsura posibi
lităților noastre și a necesităților de 
accelerare a progresului social, pen
tru a ajunge in 1990 la stadiul de 
tară socialistă cu dezvoltare medie, 
iar în anul 2 000 Ia cel de tară so
cialistă multilateral dezvoltată. Ca
racteristică acestei perioade este .dez
voltarea intensivă a economiei, creș
terea rolului factorilor calitativi in 
întreaga activitate ecopomică și so
cială.

criticat 
stabilit 
mobili- 
in ve- 
noii o-

ce 
cu 

„că 
nu

cum

revoluționare 
aveau să vină de- 
forța de convingere 
actul de la 23 Au- 

a venit din cer 
remarca tovarășul

CONCEPȚIA NOVATOARE A TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
PRIVIND RĂSPUNDERILE PARTI
DULUI ÎN ETAPA ACTUALĂ ; 
MODALITĂȚILE DE ÎMPLINIRE A 
LOR, DE EXERCITARE A ROLU
LUI SĂU DE FORȚA POLITICA 
CONDUCĂTOARE A SOCIETĂȚII, 
îndeplinirea marilor obiective ale 
cincinalului 1986—1990 și in perspec
tivă impune — asa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al IlI-lea Congres al oamenilor 
muncii — „necesitatea creșterii con
tinue a rolului conducător al parti
dului în toate domeniile de activita
te". Lumea contemporană este o lume 
contradictorie, a manifestării simul
tane a unor tendințe de progres și 
retrograde, este o lume a înțelegerii 
și confruntărilor, a competiției pe 
plan mondial. Pentru a nu rămine în 
urmă, a nu pierde cursa pentru pro
gres sint necesare in continuare e- 
forturi deosebite, unirea 
energiilor creatoare. ale 
nii pentru a acționa toți „Intr-o

tuturor 
națiu-

sporite de intensificare a relațiilor 
economice și politice ale tării noas
tre cu alte sta te și ..popoare, de afir
mare tot mai hotărîtă a voinței 
pace, libertate și bună înțelegere 
•poporului nostru.

Datorăm secretarului general 
partidului un ansamblu de idei 
teze deosebit de valoroase
raport teoretic și practic, politic cu 
privire la locul și rolul partidului in 
societate. Ideea fundamentală, nova
toare, de profundă originalitate, ela
borată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este teza despre partid, ca centrul vi- 
tgl al sistemului social, al națiunii 
noastre socialiste. Această teză își 
are originea în însăși concepția des
pre revoluția socialistă în actuala ei 
etapă de dezvoltare, care nu mai .este 
privită numai ca obiectivare a misiu
nii istorice a clasei muncitoare, ci ca 
acțiune politico-economică a tuturor 
claselor și categoriilor sociale, a în
tregului popor. Partidul izvorăște din 
mase, cuprinde in rindurile sale ele
mentele cele mai înaintate ale clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții și' reprezintă in lupta și acțiunea 
sa interesele întregului popor.

Partidul Comunist Român — centrul 
vital al națiunii — este în același 
timp un partid de masă ; el numără 
în prezent peste 3.5 milioane de 
membri, ceea ce înseamnă cuprinde
rea unei mari părți a populației in 
activitatea politică cea mai reprezen
tativă și mai eficientă din tara noas
tră. Din această cauză, ideea partidu
lui ca detașament de avangardă al 
clasei muncitoare este, in condițiile 

. tării noastre, depășită. Construirea 
socialismului cu poporul și pentru 
popor reclamă în mod obiectiv un 
partid de masă, ceea ce nu presupu
ne scăderea nivelului ideologic, poli
tic și a capacității organizatoare a 
partidului ci. dimpotrivă, ridicarea 
unor mase tot mai largi, la niveluri 
superioare de înțelegere a legilor 
obiective de dezvoltare a societății si 
la acțiune conștientă, organizată, de 
edificare a noii societăți.

Partidul nostru se caracterizează 
printr-o vie și organică integrare in 
mase, in societate. Partidul nu acțio
nează din afara societății, nu este si
tuat undeva deasupra ei. ci, fiind un 
partid al maselor și de masă, acțio
nează djn interiorul societății, fiind 
prezent prin organizațiile și membrii 
săi pretutindeni unde trăiesc și mun
cesc oamenii. Aceasta conferă parti
dului o solidă si permanentă legătură 
cu masele, posibilitatea si capacitatea 
de a cunoaște in permanentă. în mod 
veridic realitatea socială, de a acțio
na eficient.

Rolul conducător al partidului se 
exercită in cadrul sistemului unitar 
al democrației socialiste pe care îl 
presupune și îl potențează, ca o con
diție necesară pentru însăși exercita
rea acestui rol conducător. Creșterea 
rolului conducător al partidului an
trenează un proces obiectiv de lărgi
re a democrației socialiste. în țara 
noastră, sub conducerea partidului 
s-a creat un sistem original al demo
crației socialiste care cuprinde toate 
organizațiile de masă si obștești, or
ganele autoconducerii muncitorești, 
statul, organele cu dublă natură, de 
partid și de stat, congresele naționa
le ale oamenilor muncii din diferite 
domenii, fiecare om al muncii regă- 
sindu-se în aceste structuri și avînd 
posibilitatea să participe la activita
tea socială.

în ansamblul dezvoltării creatoare 
a teoriei revoluționare de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la loc de

frunte se înscriu tezele despre 
evoluția partidului in contextul 
societății socialiste. Fiind o com
ponentă a vieții sociale „însuși 
partidul s-a transformat și se trans
formă continuu — și aceasta nu di- 
minuînd forța și activitatea sa revo
luționară, ci ridicind, alături de el, 
întreaga națiune, masele largi popu
lare". Formele de organizare și de 
acțiune, principiile de activitate ale 
partidului cunosc o permanentă per
fecționare, adaptare la specificul eta
pei. Aspectul cel mai important îl 
reprezintă din acest punct, de vedere 
caracterul revoluționar al partidului, 
capacitatea de a programa și realiza 
transformările revoluționare cerute 
de însăși dialectica dezvoltării socie
tății socialiste.

SARCINILE ORGANELOR ȘI OR
GANIZAȚIILOR DE PARTID PEN
TRU ASIGURAREA ȘI CREȘTEREA 
ROLULUI CONDUCĂTOR AL 
PARTIDULUI ÎN NOUA ETAPĂ DE 
DEZVOLTARE A ȚĂRII NOASTRE. 
Rolul conducător al partidului nu 
este o lozincă abstractă, el se împli
nește prin munca de zi cu zi a orga
nizațiilor partidului, a fiecărui comu
nist in parte. „Rolul conducător al 
partidului se exprimă in activitatea 
fiecărui comitet de partid, a fiecărei 
organizații, a fiecărui membru al 
partidului". Măsura modului în 
care își îndeplinesc organele si orga
nizațiile de partid rolul lor conducă
tor este îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor, in primul rînd a. celor 
economice.

în unitățile industriale aceasta se 
concretizează în realizarea integrală 
a indicatorilor de plan la parametri 
calitativi superiori. în folosirea inte
grală a capacității de producție a 
mașinilor și a timpului de muncă, e- 
conomisirea energiei, a materiilor 
prime, . creșterea productivității și 
mai buna organizare a muncii, reali
zarea unor produse de înaltă calitate, 
competitive pe plan mondial.

în agricultură, organele si organi
zațiile de partid, comuniștii se si
tuează in fruntea luptei pentru în
făptuirea noii revoluții agrare. 
Organizațiile de partid au, de aseme
nea, sarcini deosebite pe linia pro
movării noilor valori ale societății so
cialiste în organizarea și retribuirea 
muncii, în creșterea responsabilității 
oamenilor satului în satisfacerea ce
rințelor de produse agroalimentare 
ale întregului popor, pentru înfru
musețarea satelor și un climat spiri
tual elevat, pentru păstrarea, valori
ficarea și promovarea celor mai. au
tentice trăsături ale culturii noastre 
naționale.

Sarcini deosebite au de îndeplinit 
organele și organizațiile de partid 
din unitățile culturale, de invătămint 
și cercetare științifică. Promovarea 
unei culturi de inaltă tinută ideologi
că, cu o bogată încărcătură de idei 
care reflectă spiritualitatea poporu
lui. munca și lupta sa, înaltele sale 
aspirații de edificare a socialismului 
și comunismului este menirea de 
bază a acestor organizații.

în domeniul învățămintului, ca 
dd altfel în orice domeniu, a fi co
munist, a fi revoluționar înseamnă a 
fi in primele rînduri pentru îmbună
tățirea și perfectionarea întregii ac
tivități. Prin nivelul de pregătire a 
cadrelor, învățămîntul condiționează 
practic îndeplinirea cu succes a 
obiectivelor din toate domeniile, cali
tatea muncii unităților economico-so- 
ciale.

Sarcini deosebite revin tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid pe 
linia creșterii pregătirii politico-ideo- 
logice, a nivelului profesional și de 
cultură generală al tuturor oamenilor 
muncii, pentru formarea conștiinței 
socialiste revoluționare înaintate a 
comuniștilor, a tuturor celor ce tră
iesc și muncesc în România.

înfăptuirea corespunzătoare a vas
telor programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială în cincinalul actual 
și în perspectiva anilor 2000 este in
disolubil legată de realizarea unei 
noi calități in domeniul pregătirii 
cadrelor, atit sub raport tehnic și 
economic, cit și' pe planul condu
cerii și organizării, al formării 
teoretice, politico-ideologice. Așa 
cum cere conducerea partidului, 
este necesară o adevărată revolu
ție în gîndirea și acțiunea oameni
lor, în nivelul lor profesional, teh- 
nic-științific și cultural. în forma
rea omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară, patriotică. Din 
această perspectivă, a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu. „se im
pun măsuri hotărite, in toate sec
toarele, pentru perfecționarea acti
vității de formare a cadrelor, de re
ciclare șl ridicare continuă a nive
lului de cunoștințe profesionale și 
tehnice. Trebuie să nu uităm nici 
lin moment că dezvoltarea intensi
vă, o nouă calitate, o nouă eficiență, 
o inaltă productivitate nu se pot 
realiza decit cu oameni ai muncii 
cu inaltă calificare, cu inaltă răs
pundere".

Omul, îmbunătățirea condițiilor 
sale de muncă și viață con
stituie obiectivul fundamental al 
luptei partidului. Edificînd o țară 
nouă, o economie nouă se for
mează și un om nou cu trăsă
turi moral-politice înaintate, cu chip 
luminos, conștient de locul și meni
rea sa în viată, luptător consecvent 
pentru înfăptuirea liniei politice a 
partidului, pentru afirmarea tot mai 
puternică a patriei noastre pe plan 
mondial, pentru edificarea visului de 
aur al omenirii — societatea socia
listă și comunistă.

Prof. univ. dr. 
Olivia C1AT1C1
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FAȚĂ DE TRANSMITEREA 
LUI AUTENTICĂ

Calitatea exemplelor
Inițiativa ziarului 

„Scînteia" de a lua atitu
dine fată de fenomenul 
atit de nociv al contrafa
cerii produselor folclorice 
este nu numai binevenită, 
ci si acut necesară. Ea 
corespunde unui imperativ 
moral și estetic : apărarea 
unui tezaur pe care po
porul nostru îl moștenește 
de veacuri.

Fenomenul poluant în 
producția folclorică (deo
potrivă muzicală si liri
că). precum și în arta 
populară vine, după opinia 
noastră, pe căi distincte 
dar nu lipsite de comuni
care. Utia din aceste căi, 
care ar trebui să facă 
obiectul și unei amănun
țite investigații sociolo
gice, este proliferarea gus
tului îndoielnic, periferic, 
de mahala. Faptul nu este 
fără legătură cu masivele, 
mișcări ale populației ru
rale din deceniile VI—VII 
către centrele urbane. Cel 
mai mare procent l-au 
constituit tinerii dintre 
care unii n-au apucat 
să-și desăvîrsească edu
cația specifică structuri
lor rurale, iar pe cea ur
bană au asimilat-o doar
în formula ei cea mai 
accesibilă — cea perife
rică. Aici. Ia periferia ma
rilor orașe, există o anu
me tradiție orală care 
mimează folclorul si o 
anumită „civilizație" a 
obiectului artizanal volu
bil care 
substituit.

poate fi lesne 
în condițiile

unei educații nesigure, 
artei populare. în mod 
spontan simțurile neexer
sate iubesc stridentele : 
muzica este receptată, nu 
atit la nivelul duetului
melodic, cît la nivelul re
toricii verbale însoțitoare.
iar ochiul se lasă fascinat
de culorile crude și de 
obiectul strălucitor. Acest
public, în condițiile unei 
mai slabe, preocupări edu
caționale. și-a „selectat" in- 
terpreții și creatorii. Pro
liferarea interpretilor de 
kitsch-url folclorizante, 
vide de orice conținut 
ideatic, sau nu de puține 
ori frizînd pornografia, 
este consecința unei anu
mite „cereri" de piață. 
Nici un speculant al artei 
nu și-ar putea burduși bu
zunarele dacă o anume ca
tegorie a publicului nu l-ar 
susține material și moral.

Comitetele județene de 
cultură și centrele de în
drumare a creației de 
masă — care au o mare
răspundere, dar adesea ne
glijează această realitate 
— trebuie să aibă în ve
dere tocmai acest public 
și asupra lui să se aplece 
în primul rînd. Unii oa
meni trebuie reîpvățati ce 
este tradiția vie și dina
mică, ce preluăm din moș
tenirile noastre și ce tre
buie să ducem mai depar
te. Eliminarea unui impos
tor prin blocarea accesu
lui la public este necesară, 
dar nu suficientă, fiindcă 
acei care caută o aseme
nea- muzică și o asemenea 
artă își vor crea un altul. 
Faptul că unii au uitat 
versuri pline de sensibili
tate și vibrație sufletească 
precum : „Tot trecind ia 
mindra dealul" pentru a 
„asimila" cu o mare ușu
rință altele ca : „Dom
nișoara Mariana / Și-a 
vîndut canadiana / "Și pan
tofii de comandă / Și-a 
rămas o bagaboandă" (sic!) 
sau : „Anișoara ești fru
moasă / Dar ești și peri
culoasă". trebuie nu nu
mai să pună pe ginduri, ci 
să creeze o adevărată 
alertă in rîndul celor res
ponsabili de destinul spi
ritualității acestui popor.

O altă cale care a faci
litat pătrunderea și difu
zarea kitsch-ului în rin- 
dul maselor este, deși pare 
paradoxal la prima vede
re. mass-media însăși. Este 
indiscutabil că una dintre 
emisiunile televiziunii cu 
adevărat remarcabile este 
„Tezaur folcloric", emi
siune care propune și pro
movează cintecul auten
tic ; de asemenea, Ia radio 
pot fi ascultate emisiuni 
dedicate cintecului popu-
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Iar autentic. Radioul și 
televiziunea au transmis 
însă în anumite inter
vale de timp și cînteca 
lăcrămoase și înduioșător- 
autobiografice, mimind și 
deci, nefiind folclor.

Interpretul de muzică 
populară este, prin condi
ția sa, un element în ma
rele flux al spiritului na
țional. un receptacol și un 
transmitător. creația lui 
fiind intepretarea, și nici
decum însăilarea de texte 
lipsite de un minim fior 
ideatic și de cel mai ele
mentar autocontrol. Or. 
o bună parte din cîntecele
unor cunoscuți cintăreti 
sînt „creații" personale.

Pe de altă parte, cred 
că' se acceptă cu prea 
mare ușurință unele cîn- 
tece așa-zis „patriotice" 
înghesuite de-a valma in. 
formula „folclor nou". în
tr-un procent îngrijoră
tor, acestea fac un du
blu deserviciu : submi
nează ideea de folclor și 
bagatelizează ideea de pa
triotism. Temele mari, 
ideile care reprezintă la 
un moment dat spiritul si 
conștiința unui întreg po
por nu trebuie lăsate în 
voia unor oameni a căror 
înzestrare pentru „creația" 
de texte și a căror etică 
profesională sînt departe 
de a prezenta garanții.

Altă cale de pătrundere 
a kitsch-ului in rîndul 
maselor cred că est-e re
țeaua comercială. Multe 
din bibelourile care se 
odihnesc prin vitrinele 
magazinelor sînt de un 
gust mai mult decît îndo
ielnic. Acestea folosesc 
drept modele unor artizani 
ocazionali care iși desfac 
marfa prin bilei urile de 
sezon acoperiți de auto
rizații eliberate de înseși 
comitetele de cultură ju
dețene. Așa. de pildă, 
se întîlnesc așa-ziși „liberi 
profesioniști" care potrivit 
documentelor eliberate de 
unele comitete județene de 
cultură „se autorizează să 
desfacă în diferite locali
tăți din țară" nici mai 
mult nici mai puțin decît 
chipurile, realizate în ipsos, 
ale Iui- Eminescu, Caragia- 
le, Avram Iancu, Ștefan 
cel Mare, Decebal, Traian !

Iată, așadar, chipurile 
unora dintre cele mai re
prezentative personalități 
ale istoriei si culturii ro
mânești ajunse obiecte co
merciale desfăcute în bîlci 
de către „creatori" care 
n-au nici cea mai elemen
tară idee de modelaj.

Oricît ar părea de ciu
dat, a apărut un nou fe
nomen de parazitare a 
tradițiilor noastre — cos
mopolitismul folcloric. A 
pătruns, pe filieră bănă
țeană îndeosebi, pînă in 
Cîmpia Română, un fel 
de pseudo-folclor muzical 
ce calchiază linii melo-
dice care, oricit ar fi 
de frumoase, nu ne sînt 
proprii și nu ne re
prezintă. Acest fenomen 
este proliferat de tarafu
rile lăutărești în cîrciumi, 
la nunți și alte 
ocazionale și 
timp aceste 
muzicale sînt 
și multiplicate 
magnetice și 
stațiuni de odihnă si pe 
Litoral 
căi ilicite. Vechi 
românești 
aranjamente 
inadecvate 
electrice, 
baterii) sînt 
niște voci lipsite de cali
tăți elementare pînă Ia a 
le face de nerecunoscut.

Dacă în plan sanitar 
s-au făcut eforturi de zeci 
de ani pentru eradicarea 
unor boli altădată ende
mice. nici un -efort nu 
este acum prea mare pen
tru eradicarea degradării 
folclorului nostru, a aces
tei boli a spiritului care 
este cel puțin la fel de 
periculoasă ca și bolile 
trupului.

petreceri 
in ultimul 
subproduse 
înregistrate 
pe benzi 

difuzate în
prin tot felul de 

melodii 
interpretate in 

orchestrale 
(cu chitare 
sintetizatoare, 
deformate de

IAȘI. lua Casa de cultură a știin
ței și tehnicii pentru tineret și in 
unități economice din Iași, organi
zațiile U.T.C. au organizat dezba
teri pe teme profesionale, sub for
mă de schimburi de experiență, 
coordonate și sprijinite de cadre 
didactice universitare și specia
liști din producție. (Manole Corcaci).

SATU MARE. Cenaclul literar 
„Afirmarea" al Casei municipale 
de cultură Satu Mare și-a reluat 
activitatea in fata unui numeros 
public tinăr cu un spectacol li- 
terar-muzical-coregrafic intitulat 
„Frunze de toamnă". Alături de 
creații ale celor mai cunoscuți 
poeți români clasici și contempo
rani, au fost recitate și inspirate 
versuri ale tinerilor poeți sătmă
reni. (Octav Grumeza).

CĂLĂRAȘI. în cadrul generos al

CARNET CULTURAL

Festivalului național „Cintarea 
României" au fost organizate în 
mai multe localități ale județului 
„Zilele editurilor". Sînt prevăzute 
dezbateri, prezentări de cărți, ex
poziții și vitrine cu cele mai noi 
apariții editoriale, recitaluri de mu
zică și poezie patriotică și revolu
ționară. Aflată la prima ediție, 
această amplă manifestare dedicată 
cărții se desfășoară pe parcursul 
mai multor zile. (Mihail Dumi
trescu).

PRAHOVA. Consiliul județean al 
educației politice si culturii sdcia- 
liste. in colaborare cu Asociația ar
tiștilor fotografi din România și

Muzeul de artă Ploiești au organi
zat, in municipiul Ploiești, al doi
lea Salon de artă fotografică — 
„Fotoart ’86". La această manifesta
re au fost prezentate mai mult de 
700 de lucrări semnate de aproape 
160 binecunoscuti artiști fotografi. 
Lucrările, de un înalt nivel artistic, 
surprind imagini grăitoare despre 
profundele înnoiri ale vieții econo- 
mico-sociale a tării. (Ioan Mari
nescu).

SUCEAVA. La Casa de cultură 
din orașul Gura Humorului s-a 
desfășurat, timp de trei zile, festi- 
valul-concurs interjudetean „Toam

nă la Voronet", tradițională ma
nifestare artistică destinată mem
brilor cinecluburilor și fotoclubu- 
rilor. La ediția din acest an au 
participat creatori din 12 județe 
și municipiul București. (Sava 
Bejinariu).

SIBIU : Galeriile de artă din 
municipiul Sibiu găzduiesc o ex
poziție de desen și sticlărie apar- 
tinînd artistului plastic sibian Ma
rian Pleșa. De asemenea, la Casa 
artelor sint expuse lucrări de 
pictură semnate de pictorul sibian 
EmanoiI Drăghici Bărdaș. Lucră
rile celor doi tineri plasticieni vă
desc o sensibilitate cromatică deo
sebită, dublată de o rafinată echili
brare a spațiului plastic. (loan 
Onuc Nemeș).

Educație și
De mai multe ori zia

rul „Scînteia" a inserat 
în paginile sale artico
le pe teme culturale unde 
au fost scoase in re
lief unele „derogări" de 
la etica folclorului, a crea
ției in general. întru- 
cit în unul din nume
rele recente citeva ar
ticole. binevenite, au pus 
încă o dată in evidentă a- 
semenea „derogări". 1 socot 
că ar fi utile și unele in
tervenții din partea noas
tră, a cititorilor. De ce a- 
semenea „derogări" ?

Prima cauză — consider 
eu — pornește de la fap
tul că cei care „poluează" 
moștenirea culturală pri
mită de la inaintasii noș
tri au un nivel cultural re
dus și pun mai presus de 
orice interesele materiale, 
asa cum se relevă și în in
tervențiile „Scinteii".

A doua cauză — și. după 
opinia mea. cea mai gra
vă — aparține conducerilor 
instituțiilor culturale care, 
pentru un bilet sau două

Dumitru ȘANDRU 
președintele Comitetului 
județean de cultura 
și educație socialistă, 
Călărași

răspundere
în plus, lasă interpreții să 
pînte ce vor ei. la nime
reală. Am să mă explic, 
în concediu, la mare, pe 
unde mergeai (mai ales. în 
localuri), in urechi rămi- 
neă același refren: „Și de-o 
fi să mor o dată / Tu să 
vii la cimitir / Și acolo tu, 
iubito, draga mea / Să-mi 
sădești un... trandafir !". 
M-am întrebat (eu și multi 
alții) ce are concediul cu 
cimitirul ? Fac abstracție 
de faptul că versurile ur
mătoare (pe care nu Ie mai 
citez) erau sub orice cri
tică. Cum adică, pe lito- 
ril nu se poale cînta folclor 
autentic și reprezentativ 
pentru poporul nostru ?

Că ele se mai cintă pe 
la petreceri — mai e cum 
e — dar, după cum am în
țeles, ajung să fie cintate 
uneori, chiar la Teatrul de 
vară 23 August ! Teatrul 
al cui e ? Este cazul să nu 
mai admitem nicăieri ase
menea „derogări".
Sotianu GHEORGHE 
Vaslui

Hu-

din drumul 
vechime Su-

și 
manuscrise 
autorii ne- 
fi deocam-

cultural 
an
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nu au putut

Grupaj realizat de Silviu ACHIM

în acest

Ia Muzeul județean

bibliofile din patrimoniul 
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• BOGĂȚIA PLASTICII NEO
LITICE DE LÂ SULTANA - GIUR
GIU. Printre cele mai importante piese
de inventar arheologic Intrate In ultimul 
timp în colecțiile Muzeului județean din 
Giurgiu, se numără cele care provin, din 
așezarea neolitică de la Sultana, situată in 
sudul Cîmpiei Române. Piesele aparțin 
perioadei mileniului IV î.e.n., atestînd pu
ternica înflorire a culturii Gumelnita pe 
unul din teritoriile cele mai fertile dintre 
Dunăre și Carpați. Este vorba de peste 150 
de . idoli antropomorfi și zooomorfi execu
tați din lut și os, care dovedesc existența 
unor obiceiuri și datini strîns legate de 
ocupațiile de bază ale comunităților ome
nești din această perioadă, cum sînt culti
varea pămintului și creșterea animalelor. 
Așa după cum ne precizează tînărul mu
zeograf Emilian Alexandrescu. în cadrul 
acestei colecții se distinge vasul de cult cu 
decor geometric pictat, avînd în centru o 
pereche de idoli antropomorfi, vas care este 
în mod cert un unicat pe teritoriul Româ
niei. Aceste descoperiri pun în evidentă 
nivelul avansat atins de comunitățile ome
nești ce locuiau în zona Cîmpiei Române 
în urmă cu cinci milenii. (Ion Manea, co
respondentul „Scinteii").

O AEROFOTOGRAFIA 
SPRIJINUL ARHEOLOGIEI.In «R1- 
mele două volume — VI și VII — ale publi
cației „Analele' Institutului de geodezie, 
fotogrammetrie, cartografie și organiza
rea teritoriului", pe baza interpretării unor 
fotografii aeriene sint semnalate impor
tante vestigii antice — cetăți dacice, așe
zări și castre, părți dintr-un drum roman. 
Astfel, M. Rada și N. Cochină propun, pe 
baza interpretării datelor fotografice, o 
nouă localizare a așezărilor romane din 
Dobrogea „Vallis Domitiana" și „Ad Sa- 
lices". M. Albotă și M. Botzan au desco
perit pe fotografii porțiuni 
daco-roman care lega în 
cidava (azi Celei) și Romula (azi Reșca) 
din sudul Olteniei : în sfirșit, într-un alt 
articol, M. Rada, N. Cochină și Gh. Cor- 
codel semnalează existența urmelor.- a 
două cetăți antice pe teritoriul comunei 
Dobromir, în județul Constanța, la o de
părtare de 5 kilometri una de cealaltă. 
Cea dinții pare a fi o cetate geto-dacică. 
amplasată pe platoul unui promontoriu a- 
părat natural de maluri înalte și abrupte. 
Cea de-a doua a fost un castru roman 
rectangular cu dimensiunile de 75/120 me
tri, apărat de două maluri și două șanțuri 
înconjurătoare. Așadar, noi exemple pri
vind sprijinul pe care fotografia aeriană 
îl poate da cercetărilor arheologice, prin 
identificarea vestigiilor aparținind uitor 
vremi de mult apuse.

• EMBLEME HERALDICE PE 
DOCUMENTE MOLDAVE.In »Re- 
vista arhivelor" nr. 2/1986, este publicat un 
studiu semnat de Elena Cozma despre re
prezentări heraldice pe documente de can
celarie din Moldova din secolele 17—18, 
păstrate la Arhivele Statului din Iași. Sînt 
prezentate 8 asemenea documente care in
clud pe frontispiciul lor scutul cu cap de 
bour — emblema Moldovei — propunîndu-și, 
astfel, prin aceasta, să evidențieze o dată 
mai mult, așa cum arată autoarea, carac
terul solemn al actului. între aceste docu
mente se impune atenției cel emis la 20 
aprilie 1756 de voievodul Constantin Mihail 
Cehan Racovită, în care sint îngemănate 
capul de bour al Moldovei cu vulturul Mun
teniei, așa precum în gîndul și simțirea po
porului erau cele două principate — surori.

• CĂRȚI-MANUSCRISE HU- 
NEDORENE La sesiunea științifică 
consacrată rezultatelor cercetării valori
lor
național, 
municipiul Tulcea, tovarășa Maria Ba- 
sarab de 
nedoara a semnalat, intr-o valoroasă co
municare, date privitoare la 5 cărți manu
scrise păstrate în fonduri documentare din 
acest județ. Sint cărți realizate prin răb
darea și osirdia unor vrednici copiști din 
veacul al XVIII-lea a căror zăbavă pe 
filele cărții răspundea unor nevoi acut 
resimțite de oamenii vremii. Cea mai 
veche dintre lucrările prezentate a fost 
copiată în anul 1733 de un copist rămas 
necunoscut. Cea de-a doua, avînd 331 de 
pagini, a fost realizată 7 ani mai tirziu și 
este opera copistului Popa Pătru din De- 
lari, care încheindu-și lucrarea lasă o pre
țioasă . însemnare privind 
care a realizat-o : „și am 
scrie în luna lui martie tn 25 
am sfîrșit în 30 de zile". în

durata In 
început a 
de zile și 
anul 1779 

pare să fi fost copiat cel de-al treilea ma
nuscris — pe care autoarea il 
diacului Pop Petru din Bircea 
după cum arată o notație de la 
„Arăt prin această scrisă la anu. 
iulie 3, aici am scris noaptea 
lumină". în fine, celelalte două 
(de 39 și, respectiv, 158 file) au 
cunoscuți. și nici 
dată datate.

DOCUMENTE DIN 
MATEI BASARAB.

• 1 518 
VREMEA LUI
Sub egida Direcției Generale a Arhivelor
Statului se editează de mai multi ani „Ca
talogul documentelor Tării Românești din 
Arhivele Statului". Cel mai recent din
tre acestea, volumul V, întocmit de Marcel 
Dumitru Ciucă, Doina Duca-Tinculescu 
și Silvia Vătafu-Găitan, cuprinde regestele 
unui număr de 1518 documente emise în
tre anii 1640—1644 (1108 sînt acte origina
le, restul — copii, traduceri. rezumate, 
mențiuni). Așa cum se arată în „Cuvintul 
introductiv", documentele din acest volum 
constituie o importantă sursă pentru cu
noașterea, pe multiple planuri, a dezvol
tării Țării Românești în prima parte a lun
gii și glorioasei domnii a lui Matei Ba- 
sarab. Regestele publicate acum cuprind in
formații prețioase despre agricultură, meș
teșuguri, manufacturi și comerț, despre or
ganizarea societății feudale la mijlocul 
veacului al XVII-lea, despre structurile 
administrative ale țării; ele reflectă am
pla operă de ctitor a marelui domn și a 
sfetnicilor lui ; știri interesante oferă docu
mentele privind strinsele relații dintre ță
rile, române în acea epocă.
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII LIBERIA, 

SAMUEL KANYON DOE

CONVORBIRI ROMÂNO-SOVIETICE 
cu prilejul vizitei in Republica Socialistă România a tovarășului L A. Șevardnadze, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

Tn cadrul vizitei oficiale de prie
tenie pe care o efectuează in tara 
noastră, joi dimineața, președintele 
Republicii Liberia. Samuel Kanyon 
Doe. împreună cu persoanele care îl 
însoțesc, a sosit in județul Con
stanța.

Președintele liberian este însoțit 
de Gheorghe Râdulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, și de 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe,

Pe aeroportul „Mihall Kogălnicea- 
nu“, înaltul oaspete a fost salutat 
de Mihal Marina, președintele co
mitetului exectîtlv al Consiliului 
popular județean Constanța.

De la aeroport, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre I.A.S. 
Murfatlar.

La Poarta Albă — punctul de con
fluență al Canalului Dunăre—Marea 
Neagră cu viitorul canal spre Midia 
Năvodari, aflat In fază avansata 
de construcție — șeful statului libe
rian și persoanele care îl însoțesc 
•-au îmbarcat pe nava „Dierna“, cu

In județele Buzău și Mehedinți s-au încheiat
importante lucrări

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județelor Buzău și Mehedinți, acțio- 
nind cu toate forțele și cu sporită 
răspundere pentru efectuarea la timp 
a lucrărilor agricole de toamnă, au 
încheiat recoltarea porumbului, se
mănatul griului și orzului, ca și alte 
importante lucrări de sezon. în te
legramele adresate cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de comitetele 
județene de partid Buzău și Me
hedinți se arată că în prezent toate 
forțele sint concentrate la transpor
tul și depozitatul producției, la eli
berarea terenurilor și efectuarea în 
ritm intens a arăturilor adinei de 
toamnă. Se acționează, de asemenea.

Cronica zilei
în Capitală au Început, joi, lu

crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-zimbabweene de cooperare eco
nomică și tehnică.

Cele două delegații, conduse de 
Gheorghe Petrescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Callistus 
Ndlovu, ministrul industriei și teh
nologiei, analizează modul in care 
BÎnt transpuse în practică hotăririle 
și înțelegerile convenite cu prilejul 
Intîlnirilor la cel mai înalt nivel. De 
asemenea, sint examinate măsuri 
pentru dezvoltarea și adincirea co
laborării și cooperării economice și 
tehnice intre cele două țări in do
meniile minier, geologic, industrial, 
agricol, în transporturi și telecomu
nicații, al formării și pregătirii de 
cadre. In alte sectoare de interes 
comun, precum și de creștere și di
versificare a schimburilor comer
ciale.

♦
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la crearea Uniunii pentru răs
turnarea imperialismului și a 41 de 
ani de la înființarea Partidului Mun
cii din Coreea, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Zo Iăng Guk, 
a organizat, joi, la sediul ambasadei, 
o întîlnire prietenească.

Au participat tovarășii Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Neculai Agachi, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Asociației de prietenie româno- 
coreene, adjuncți de șefi de secție Ia 
C.C. al P.C.R.. membri ai conduce
rii unor ministere și instituții cen
trale. activiști de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Orașul nou al foștilor tăietori în sare
De cîțiva ani. o mi

lenară profesie, aceea 
de tăietor in sare, a 
dispărut la Ocna Mu
reș. Dar exploatarea 
sării, cunoscută incă 
de pe vremea roma
nilor. ocupație care 
dă numele orașului, 
continuă. Cîmpul de 
sonde apare ca o e- 
figie pe chipul înnoit 
nl urbei de pe Mureș. 
Existenta sării, princi
pală materie primă, 
justifică pe deplin 
dezvoltarea puterni
că pe care a cunos
cut-o în ultimii ani 
combinatul de produ
se sodice din localita
te. In jurul celor două 
mari întreprinderi — 
combinatul de produ
se sodice („Soda", 
cum spun pe scurt lo
calnicii) și „Salina" (a 
rămas incă vechea de
numire pentru unita
tea de exploatare a 
sării) — pulsează via
ta orașului in ritmuri 
noi. tinerești.

...La apropierea de 
rîul Mureș, dincolo de 
care se profilează noi
le construcții ale ora
șului. ne intîmnină un 
prim șantier edilitar. 
Se construiește o 
nouă poartă pentru 
Intrarea în ora? : mo
dernul pod rutier pes
te Mureș. Vechiul pod, 
cu serviciu dublu, atît 
pentru calea ferată, 
cit și pentru circula
ția rutieră, a devenit 
de mult un loc în
gust, insuficient în ra
port cu dezvoltarea 
din ultimii ani a 
localității. Noul pod 
peste Mure? este o 
construcție deosebită, 
impunătoare. Primii 
piloni de susținere se 

înaltă din vadul rîu- 
lui.

împreună cu prima
rul orașului Ocna 
Mureș, tovarășul Vic
tor Martin, străbatem 
noul și modernul car
tier „Soda".

— Pină acum s-au 
dat în folosință aici 
primele 78 apartamen
te pentru chimiștii de 
la combinat și sondo
rii de la „Salina" — ne 
spune primarul. Tot 
aici se vor mai con
strui o grădiniță pen
tru copii și unități co
merciale. Ele vor spori 
zestrea edilitară a o- 
rasului nostru, care 
cuprinde in prezent 
1 470 noi apartamen
te. în legătură cu dez
voltarea și moderni
zarea rețelei comer
ciale aș face mențiu
nea că din vechile ma
gazine au fost păstra
te numai patru.

Dar acestea nu sint 
singurele repere ale 
dezvoltării edilitar- 
urbanistice a orașului 
Ocna Mureș. Aici s-a 
înălțat un spital oră
șenesc cu 250 de pa
turi si policlinică. In 
1984 a fost dat in fo
losință localul noii 
poște. care dispune 
de o centrală telefo
nică automată. iar 
pină la finele acestui 
an Ocna Mures se va 
conecta la circuitul 
telefonic interurban al 
tării. Vorbind despre 
aceste înnoiri, gospo
darii orașului nu uită 
să adauge că liceul 
industrial de chimie si 
două școli generale 
sint. de asemenea, e- 
dificii noi. moderne.

Orașul creste. In 
urrrră cu citeva luni, la 
Băile Sărate din Ocna

care au străbătut apele canalului 
pină la ecluza de la Agigea.

Președintele liberian a manifestat 
deosebit interes față de acest mare 
complex hidrotehnic și de navigație, 
apreciindu-1 ca o expresie sugestivă 
a creativității specialiștilor noștri, 
a potențialului economic și tehnic al 
României.

La Agigea, oaspetele a vizitat 
ecluza dinspre mare a canalului, 
unde i-au fost prezentate date cu 
privire la treoerea navelor in dublu 
sens și modalitățile practice de uti
lizare a canalului. S-a asistat la 
ecluzarea unui convoi de barje în
cărcate cu minereu.

De la Agigea, președintele Samuel 
K. Doe s-a Îndreptat spre stațiunea 
Neptun, unde se află reședința ce 
i-a fost rezervată pe timpul șederii 
In județul Constanța.

In seara aceleiași zile, președin
tele Republicii Liberia. Samuel K. 
Doe, și persoanele care îl însoțesc 
au participat la o masă oferită de 
comitetul executiv al Consiliului 
popular județean Constanța.

agricole de sezon
la culesul strugurilor, fructelor șl 
legumelor, stringerea și depozitarea 
furajelor, încheierea lucrărilor de 
pregătire a adăposturilor pentru 
iernarea animalelor, o atenție deo
sebită fiind acordată livrării la fon
dul de stat și cel de furaje a tuturor 
cantităților de produse prevăzute. 
Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețelor respective se angajează să 
acționeze cu mai multă dăruire pen
tru a pune în valoare, cu eficiență 
tot mai ridicată, toate resursele și 
posibilitățile de care dispun, sporin- 
du-și astfel contribuția la realizarea 
neabătută a obiectivelor noii revo
luții agrare, la înflorirea multilate
rală a patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

Au fost prezent! șefi de. misiuni 
diplomatice acreditați la București.

*
Sub egida Consiliului Culturii si 

Educației Socialiste, joi, s-a deschis 
la sala „Dalles" din Capitală expo
ziția „Fotografia prerafaelită" din 
Anglia. Sint expuse lucrări «părti
nind mișcării artistice prerafaelite, 
care s-a impus in cultura și arta 
engleză a veacului trecut.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, Uniunii artiști
lor plastici. Asociației de prietenie 
România — Marea Britanie, oameni 
de artă șl cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezențl membri al Amba
sadei Marii Britanii la București, 
precum șl membri ai corpului di
plomatic.

*
La Complexul expozițional din 

Piața Scinteii a avut loc, joi, o con
ferință de presă consacrată celei 
de-a XII-a ediții a Tirgului Inter
național București — T.I.B. '86.

Noua ediție a tirgului reunește 
500 de firme din 36 de țări de pe 
toate continentele, care. împreună 
cu întreprinderile românești de co
merț exterior, expun pe o suprafață 
de 85 700 mp, in pavilioane și pe 
platforme exterioare, cele mai noi 
realizări ale ramurilor economice.

La această manifestare comercială 
Internațională, industria românească 
va fi reprezentată de 700 întreprin
deri producătoare, care expun prin 
intermediul a 44 de Întreprinderi de 
comerț exterior.

(Agerpres)

Mureș a fost Inaugu
rat un hotel cu 60 de 
locuri. Deocamdată, 
Ocna Mureș nu figu
rează in nomenclato
rul stațiunilor balnea
re din tară. Aceasta 
nu Înseamnă că Băile 
Sărate din localitate 
sint necunoscute. A- 
nual, vin aici mii de 
oameni din multe lo
calități din zonă pen
tru tratamente cu abur 
salin și băi cu apă sa
turată. Tot aici fi
ințează o secție pen
tru tratamente cu nă
mol. Nu este vorba 
despre nămol adus de 
la Techirghiol. ci de 
nămol de la... Tâul 
fără fund de la Bă
gau. localitate din ve
cinătatea orașului. 
Specialiștii apreciază 
calitățile terapeutice 
deosebite ale acestui 
nămol care, susțin ei, 
rivalizează cu Techir- 
ghiqlul. Motiv pentru 
care in prezent geolo
gii verifică rezervele 
de nămol existen
te. în legătură cu 
extinderea și moder
nizarea bazei de o- 
crotire a sănătății 
este de remarcat da
rea in folosință, la 
începutul lunii sep
tembrie. a secției de 
recuperare a forței de 
muncă de pe lingă spi
talul orășenesc. Mai 
mult : intr-un viitor 
aproniat. nrasul va 
beneficia, în fata Băi
lor Sărate, de o zonă 
verde împodobită de 
luciul citorva lacuri, 
la a căror amenajare 
vor lua parte toți .lo
cuitorii.

Ștefan D1NJCA 
corespondentul 
„Scinteii"

ROMÂNIA IN ANUL
INTERNAȚIONAL 

AL PĂCII

Chemare lucidă la acțiunea 
unită a popoarelor

Să fie respectată voința popoa
relor de a se opri cursa Înarmări
lor — iată îndemnul pe care cu 
înaltă responsabilitate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a adresat din 
nou tuturor popoarelor, tuturor 
statelor și guvernelor, in cuvinta- 
rea rostită cu prilejul primirii mi
niștrilor afacerilor externe ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Așa cum se știe, astăzi, 
în fața omenirii se pune acut 
problema de a alege între calea 
războiului și cea a păcii. Poporul 
nostru a ales cu convingere calea 
păcii, pe care de altfel o doresc 
toate popoarele. în numele acestor 
aspirații, este necesar, așa cum ne 
îndeamnă secretarul general al 
partidului, să se facă totul pentru 
înlăturarea primejdiei nucleare, 
pentru trecerea la măsuri reale de 
dezarmare.

Nu trebuie să uităm un singur 
moment că trăim in Europa și, ca 
atare, cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvinta- 
rea sa amintită, trebuie să acor
dăm Intiietat.e problemelor Euro
pei, continent pe care s-a acumu
lat cea mai mare cantitate de 
arme nucleare. Așa cum arăta con
ducătorul partidului și statului 
nostru, la recenta intilnire sovieto- 
ame'ricană din Islanda, s-a contu
rat, pe cit se pare, o mare a- 
propiere a punctelor de vedere cu 
privire la lichidarea totală a ra
chetelor cu rază medie de acțiu
ne de pe continentul nostru și 
tocmai de aceea țârilor șl popoare
lor europene le revine sarcina da 
răspundere In a determina și 
contribui In mod hotărîtor la rea
lizarea unui acord Intre U.R.S.S. 
și S.U.A. In această problemă.

Țările șl popoarele Europei sint 
chemate, in aceiași timp, să treacă 
la reducerea și a armamentelor 
convenționale, și a cheltuielilor 
militare, așa cum, de altfel, țările 
socialiste au preconizat la con
sfătuirea de la Budapesta. Fără 
Îndoială, In această lumină, poli
tica partidului nostru comunist, 
acțiunile președintelui țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. dau ex
presie voinței ferme de pace a În
tregului nostru popor, iar noile 
propuneri privind reducerea cu 5 la 
sută a efectivelor, Înarmărilor și

t v
20,00 Telejurnal
20,20 Viata economică. Noul mecanism 

economico-financiar în acțiune !
20,35 Toamna românească (color). Cîn- 

tece și versuri

INFORMAȚII SPORTIVE

GIMNASTICA : Azi, la Deva. Încep 
campionatele naționale feminine
Astăzi, la Deva. încep campiona

tele naționale feminine, primul des- 
fășurîndu-se concursul exercițiilor 
impuse. Simbătă vor avea loc e- 
xercițiile libere, iar duminică, fina
lele ne aparate. în întrecerea pe e- 
chipe. principala candidată la titlul 
național este puternica formație a 
clubului sportiv școlar „Cetate"- 
Deva. căreia ii va da o replică se
rioasă formația C.S.Ș. nr. 2 Steaua 
București. La individual, cele mai 
multe șanse de a cuceri titlul na
țional le au componentele reprezen
tativei României și ale clubului „Ce
tate" — Ecaterina Szabo și Daniela 
Silivaș. în finalele pe aparate, vor 
mai concura la medalii tinere gim
naste talentate, cum sînt Camelia 
Voinea (Farul). Gabriela Potorac 
(S.C. Bacău) și Mirela Sidon (C.S. 
Triumf). Bucureșteanca Aurelia Do- 
bre (Dinamo) se află in curs de re
cuperare după un accident si nu va 
participa la turneu.

LUPTE : Formație reprezentativă 
completă la campionatele mondiale 

de greco-romane
Campionatele mondiale de lupte 

vor incepe duminică la Budapesta și 
vor dura pină la 26 octombrie. în 
prima parte a campionatelor, se vor 
desfășura intrecerile de lupte libere. 
La acestea vor concura șase tineri 
luptători români, toți debutanți Ia 
campionatele mondiale, printre care 
se află Claudiu Tâmâduianu (74 kg) 
și Nicu Hincu (52 kg), ambii de la 
clubul Steaua. Lotul este condus de 
antrenorul Nicolae Pavel.

La 23 octombrie, vor intra In 
concurs luptătorii de greco-romane, 
la care reprezentanții noștri, con
duși de maestrul fon Cornianu. vor 
participa la toate cele zece cate
gorii de greutate. în rindurile for
mației noastre se numără luptători 
bine cunoscuți. cum sint Ștefan Ne- 
grișan (68 kg — Steaua), Ilie Matei 
(90 kg — C.S.M. Suceava), Sorin 
Herta (82 kg — Dinamo) și Vasile 
Andrei (100 kg — Steaua).

FOTBAL
Cele trei meciuri disputate Joi In 

cadrul etapei a 9-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal s-au incheiat 
cu următoarele rezultate : Sportul 
studențesc — Flacăra Moroni 2—1 
(1—0), Gloria — Steaua 1—3 (0—2), 
Universitatea Cluj-Napoca — Uni
versitatea Craiova 1—2 (0—2).

în clasament continuă să conducă 
echipa Steaua București, cu 17 
puncte. Celelalte jocuri ale etapei 
se vor desfășura astfel : F.C. Olt — 
Victoria (vineri. 17 octombrie), iar 
S. C. Bacău — Chimia Rm. Vîlcea ; 
Dinamo — Petrolul ; Jiul — Oțelul ; 
Rapid — Corvinul ; F.C.M. Brașov — 
F.C. Argeș (simbătă. 18 octombrie).

HOCHEI PE GHEAȚA. La pati
noarul „23 August" din Capitală s-a 
desfășurat primul meci dintre echipa 
Steaua București și formația iugo
slavă Partizan Belgrad, contînd pen
tru turul II al „Cupei campionilor 
europeni — Trofeul Citizen" la 
hochei pe gheață. Partida s-a În
cheiat Ia egalitate : 2—2 (2—0, 0—2, 
0—0). Jocul retur se va disputa la 
23 octombrie, la Belgrad. 

cheltuielilor militare confirmă In 
mod strălucit preocuparea esen
țială a țării noastre in această 
problemă fundamentală a zilelor 
noastre.

Războiul este un joc macabru pe 
care, in condițiile unei desfășurări 
aberante de forțe și arme termo
nucleare, omenirea nu și-l poate 
îngădui fără riscul nimicirii pla
netei. Iată de ce am simțit o adin- 
că mulțumire pentru faptul că, 
într-un moment crucial pentru 
soarta omenirii, România lansează 
o nouă și lucidă chemare la ra
țiune. Nu există viitor in afara 
acestui mare deziderat exprimat 
într-un singur cuvint ce se găseș
te pe buzele tuturor oamenilor 
conștienți din epoca noastră : 
PACEA.

Și noi, cel care muncim In vatra 
cărbunelui bihorean, spre a scoa
te la lumină „aurul negru" atît de 
necesar dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei noastre, sîntem în
grijorați profund de Încordarea la 
care s-a ajuns în prezent în lume. 
Noi, românii, am muncit din 
greu, am făcut multe sacrificii 
pentru a ne făuri, sub conducerea 
partidului, o țară liberă, indepen
dentă, stăpînă pe destinele ei. 
Avem tn fața noastră o minunată 
perspectivă, atît de lirrtpede prefi
gurată de documentele partidului. 
Pentru a ne îndeplini dorințele de 
mai bine, pentru a da viață mă
rețelor programe de dezvoltare 
multilaterală, avem nevoie de pace 
șl liniște. Iată de ce șl noi mi
nerii bihoreni ne ridicăm eu hotă- 
rire Împotriva politicii de Înarma
re și război, susținind din toată 
inima programul de dezarmare 
propus de România. într-o lume 
amenințată de atîtea pericole, cum 
este lumea contemporană, cu atît 
mal mult considerăm că Anul In
ternațional al Păcii trebuie să fie 
și anul inzecirii eforturilor pentru 
înlăturarea primejdie! nucleare, 
pentru asigurarea dreptului funda
mental al oamenilor de a trăi in 
pace, Ia adăpost de orice arme și 
războaie.

Ștefan VATDA 
șef de sector, 
întreprinderea minieră Voivozi, 
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vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 17 octombrie (ora 20) — 20 
octombrie (ora 20). In țară : Vremea 
va fi răcoroasă In cea mai mare parte 
a tării. Cerul va fl variabil, mai mult 
noros in sudul țării, unde vor cădea 
ploi slabe, locale, tn rest, ploi izolate. 
Vtntul va sufla slab pină la moderat, 
cu Intensificări de scurtă durată tn 
estul tării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 2 și plus 8 
grade, mai coborîte in centrul țării, 
dar mai ridlcăte in sud, Iar maximele 
vor oscila țntre 8 și 18 grade. Local, 
se va produce brumă In jumătatea de 
nord a țării, mal ales tn partea a doua 
a Intervalului. Dimineața, pe alocuri, 
ceață. In București : Vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul mai mult noros. 
Va ploua slab. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse între 5 șl 8 grade, 
cele maxime intre 15 șl 18 grade.

©ameni^/îte,
JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

însemnele unei munci eroice
10 milioane tone de cereale. 

O producție despre care, cu numai 
un deceniu in urmă, puțini ar fi 
crezut că se poate obține in R.P.D. 
Coreeană — țară predominant 
muntoasă. In care terenurile cul- 
tivabile erau reduse ca suprafață 
și, in general, slab roditoare. De 
altfel, agricultura practicată inainte 
de război era extrem de rudimen
tară, de randament redus, produ- 
cind abia 2 milioane tone de ce
reale in anul eliberării țării.

Pină la rezultatele de azi. dru
mul n-a fost prea îndelungat in 
timp, dar a fost dens in fapte. Un 
program riguros, științific funda
mentat de partid — Tezele rurale 
socialiste — a evidențiat limpede 
telurile spre care ■ trebuie să se 
tindă, dar și căile și modalitățile 
practice de acțiune.

Din tren sau din autoturism, că
lătorind din Phenian spre Nampo, 
Kesong sau lacul lonpung, cu
prindem cu privirea cimpuri și li
vezi, canale de irigații, ample lu
crări de amenajări funciare, care 
poartă amprenta inconfundabtlă a 
unei munci tenace, a unui desă- 
virșit spirit gospodăresc, a hărni
ciei vecine cu eroismul oamenilor 
de pe aceste meleaguri, cu sco
pul nobil de a pune tn valoare 
fiecare palmă de pâmint.

Cit mal mult teren ciștigat pen
tru agricultură! Trei pătrimi din 
suprafața țării este muntoasă sau 
deluroasă, alte terenuri sint sără- 
turate, supuse acțiunii mareelor 
sau se află in zone inundabile ori 
lipsite de precipitații suficiente. 
Pentru mărirea suprafeței cultrva- 
bile s-a trecut la defrișări, decol- 
m'atări, aplicarea unor complexe 
măsuri de îmbunătățiri funciare,

La invitația Guvernului Republicii 
Socialiste România, E. A. Șevard
nadze. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie in România, în 
zilele de 15—16 octombrie 1986.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general aJ Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
E. A. Șevardnadze.

Miniștrii afacerilor externe au avut 
convorbiri, in cadrul cărora s-a ex
primat satisfacția că relațiile dintre 
România și Uniunea Sovietică se 
dezvoltă continuu, în toate dome
niile. pe baza prevederilor Tratatu
lui de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, din 7 iulie 1970, a 
înțelegerilor convenite la nivei înalt,

A fost evidențiată importanța 
hotăritoare a intîlnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
generali al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., îndeosebi a convorbi
rilor de la Moscova din mal 1986, 
pentru continua întărire a priete- 
nied șl colaborării multilaterale din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

A fost reafirmată hotărîrea de a 
se acționa pentru aprofundarea 
colaborării rodnice româno-sovietice 
în domeniile politic, economic, al 
științei, tehnicii și culturii, in cele
lalte sectoare de activitate, spre bi
nele și in interesul ambelor țâri și 
popoare, al cauzei generale a so
cialismului, păcii și colaborării in
ternaționale, pe baza principiilor 
marxism-leninismului, solidarității 
internaționale, egalității In drepturi, 
respectului reciproc și Întrajutorării 
tovărășești.

Evidențiind cursul ascendent a! 
relațiilor economice bilaterale, cel 
doi miniștri au constatat că reali
zarea Programului de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste pină In anul 2 000. semnat, 
la nivel înalt, in. mai 1986. dă un 
puternic impuls creșterii schimbu
rilor de mărfuri, cooperării și spe
cializării tn producție, colaborării 
in construcția unor obiective Im
portante in cele două țări, tn scopul 
satisfacerii. Intr-o măsură crescindă. 
a necesarului economiilor lor națio-

★
înainte de a părăsi Bucureștiul, 

ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., E. A. Șevardnadze, s-a tn- 
ttlnit cu reprezentanți al ziarelor 
centrale, Radioteleviziunii, Agenției 
române de presă — Agerpres și co
respondenți ai presei străine.

tn declarația făcută cu acest pri
lej, vorbitorul s-a referit pe larg 
la vizita sa In România si la 
întrevederile avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
a! Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, subliniind că acestea au prile
juit discuții foarte amănunțite și pli
ne de conținut, analiza tn detaliu a 
convorbirilor de la Reykjavik și a 
situației internaționale create după 
încheierea lor, precum și examinarea 
stadiului actual și a perspectivelor 
relațiilor sovieto-române.

„Ne-a făcut plăcere sâ ne convin
gem — a spus oaspetele — că aspi
rațiile U.R.S.S. și României de a dez
volta legăturile și contactele tradi
ționale coincid pe deplin, că, potrivit 
opiniei generale, baza existentă pen
tru aceasta se întărește și se lărgeș
te permanent. Am atins un cerc larg 
de probleme ale relațiilor internațio
nale și bilaterale și am ajuns la con
cluzia că cele două țări ale noastre 
pot să colaboreze și vor colabora și 
mal strîns in rezolvarea probleme
lor cardinale ale contemporaneității".

împărtășindu-și impresiile despre 
vizita in România, vorbitorul a spus: 
„Am putut simți pulsul vieții po
porului român, am putut lua cunoș
tință de realizările lui din economie, 
știință și cultură. Ne-au cucerit os
pitalitatea si prietenia de care au 
dat dovadă oamenii muncii din 
România, ne-a mișcat profund stima 
manifestată de ei față de țara noas
tră. Un splendid fond pentru întilni- 

de Îndiguiri și „corectare" ■ unor 
întinse zone de teren.

Comuna Sambing. Sîntem oaspe
ții gospodăriei agricole „Prietenia 
româno-coreeană". „Ne-am unit 
forțele in această gospodărie In 
1954 — povestește președintele 
Ham Iun Sik. Avem o suprafață 
de 1 200 hectare, pe care o lu
crează circa 1 000 de țărani și 150 
Ingineri si tehnicieni, organizați iu

Note de drum 
din R. P. D. Coreeană

15 brigăzi. Zestrea noastră cuprin
de 80 de tractoare, 8 camioane, tot 
felul de mașini și utilaje agricole, 
grajduri, hambare. Avem stații de 
pompare a apei de la mare adin- 
cime pentru irigații și alte stații 
de pompare pentru desecări, pen
tru că e nevoie și de unele și de 
celelalte, după cum este timpul. 
De acum treburile sînt bine așe
zate la noi, trăim ca într-o mare 
familie. în fiecare an recolta e tot 
mai bogată. Și ce altă bucurie 
poate fi mai mare pentru un ță
ran ? Anul acesta, cu toate condiți
ile meteorologice nefavorabile, am 
crescut producția de orez la 8 tone 
la hectar și cea de porumb Ia 7 
tone la hectar. Nu e o limită, 
dimpotrivă, putem mai mult și o 
vom dovedi. Ne intrecem cu gos
podăriile agricole din vecinătate, 
învățăm reciproc din experiența 
acumulată. Dar foarte mult ne 
bucură schimbul de experiență, 
relațiile cordiale cu prietenii din 

nale de materii prime și combusti
bil, mașini și utilaje, bunuri de larg 
consum. Miniștrii au subliniat, de 
comun acord, necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru înfăptuirea 
acestui program, precum și a hotări- 
rilor adoptate la Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.. din iunie 1984, a 
Programului complex aJ progresu
lui tehnico-științific al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pină in anul 2000.

S-a exprimat dorința reciprocă de 
a se extinde relațiile culturale șl 
științifice, schimburile In sfera mij
loacelor de informare în masă, 
sportului și turismului, de a se acti
viza colaborarea pe linia asociații
lor de prietenie, organizațiilor sin
dicale. de tineret, femei și altor 
organizații obștești.

în cadrul schimbului de păreri 
privind problemele internaționale, 
cele două părți au exprimat profun
da îngrijorare în legătură cu situa
ția gravă existentă în lume, creș
terea pericolului de război, ca urma
re a politicii imperialismului. Au 
subliniat că problema fundamenta
lă a epocii noastre o constituie 
apărarea păcii, oprirea neîntîrziată 
a cursei Înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară. 
Încetarea experiențelor nucleare. 
Evidențiind importanța Programului 
de reducere a forțelor armate și ar
mamentelor clasice tn Europa în 
condițiile reducerii cheltuielilor mi
litare ale statelor, părțile au făcut 
schimb de informații despre efortu
rile întreprinse de cele două țări 
pentru realizarea acestei inițiative 
comune a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Ele aprecia
ză în mod pozitiv acțiunile ferme ale 
României, U.R.S.S. și altor țări in 
această problemă.

Acordind o atenție deosebită în
tâlnirii de la Reykjavik dintre 
M. S. Gorbaciov șl R. Reagan, mi
niștrii au relevat importanta pro
punerilor de mare amploare și largă 
perspectivă prezentate de Uniunea 
Sovietică cu acest prilej, a căror 
înfăptuire ar permite realizarea. In
tr-un timp scurt, a unei cotituri ra
dicale spre mai bine in raporturile 
internaționale. înregistrarea de pro
grese in toate direcțiile luptei pen
tru dezarmare. înlăturarea pericolu
lui unui război nuclear. înaintarea 
6pre o lume denuclearizată. S-au 
pronunțat pentru continuarea dia
logului și au exprimat speranța că 
S.U.A. vor aborda propunerile so
vietice in mod constructiv, da pe 
poziții realiste șl responsabile.

★
rile noastre l-a creat toamna de aur 
românească, cu roadele ei gene
roase".

Răspunzând unei întrebări privind 
perspectivele conlucrării multilatera
le româno-sovietice tn lumina con
vorbirilor avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, ministrul sovietic 
a subliniat : în ceea ce privește prin
cipalele aspecte ale vieții Internațio
nale, părerile noastre au fost elabo
rate in comun; noi găsim aici o în
țelegere deplină. Referitor la rela
țiile sovieto-române, no! avem o 
nouă bază de colaborare și 
frăție, avem o bază puternică teh- 
nieo-materială și o experiență deo
sebită in domeniul schimburilor po
litice. Avem o bază serioasă globală 
și avem aceeași năzuință comună de 
a dezvolta pe mai departe relațiile 
româno-sovietice in toate domeniile. 
Subliniez că este vorba de relații 
Intre state egale in drepturi In toa
te domeniile și sînt relații care ser
vesc interesul reciproc.

„Vreau să spun — a subliniat mi
nistrul de externe sovietic — că im
presiile mele de Ia această tntilnire 
sînt cele mai profunde și cele mai 
bune".

La o altă tntrebare, privind pers
pectivele continuării dialogului 60- 
vieto-american după întîlnirea din 
capitala Islandei. vorbitorul a apre
ciat că „in primul rind, înțelegerea 
reciprocă ce a fost obținută la 
Reykjavik este o bună1 bază pentru 
căutările ulterioare ale căilor de re
zolvare a celor mai complexe pro
bleme care au fost discutate la în- 
tilnirea la nivel înalt".

întrebat despre perspectivele apro
piatei Reuniuni europene de la Vie- 
na. vorbitorul a apreciat că, dacă 
avem in vedere experiența acumu
lată la Conferința de la Stockholm,

România. La 11 aprilie 1958 am 
stabilit legături frățești cu C.A.P. 
Fâcâeni, județul Ialomița, care se 
tntăresc și șe dezvoltă an de an. 
Această înfrățire dintre cele două 
unități agricole reflectă marea 
prietenie dintre popoarele noastre, 
simbolizată in chip atît de fericit 
de prietenia caldă și sinceră din
tre conducătorii partidelor șl sta
telor noastre — tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășul Nicolae Ceausescu".

■Vizităm comuna. Tovarășul Han 
Te Sik, secretarul de partid al co
munei, ne spune că localitatea are 
500 de case, toate noi. construite 
in anii socialismului, o școală me
die, un spital comunal, pe lingă 
fiecare brigadă de producție există 
o creșă și o grădiniță de copii.

— Cu ce se ocupă țăranii in ră
gazul dintre muncile agricole ?

— tn comună se desfășoară o 
intensă activitate cultural-educa- 
tivă. Țăranii noștri, absolut toți, 
participă cu interes la cursurile 
agrotehnice organizate an de an, 
în fiecare brigadă. De altfel, ne-am 
convins din practică, progresul în 
nivelul recoltei este strîns legat de 
acumulările de cunoștințe de teh
nică agricolă pe care reușim să le 
facem îndeosebi in cursul Iernii. 
Nu mai puțin de 50 de tineri ur
mează cursuri superioare, serale 
sau prin corespondență, iar 85 frec
ventează școli medii tehnice.

O comună reprezentativă pentru 
toate localitățile, rurale ale țării. 
Dar cît de multe au fost de făcut 
pentru a se ajunge aici ! Mai întîi 
a trebuit eradicată o plagă dure
roasă a vechii societăți : analfabe
tismul. Pentru aceasta au trebuit 
formați învățători, a fost nevoie 
să se construiască școli în toate

A fost evidențiată marea însem
nătate a aprecierilor și propunerilor 
cuprinse in Comunicatul ședinței de 
la București a Comitetului miniștri
lor, afacerilor externe ai statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
care răspund intereselor și năzuințe
lor fundamentale ale popoarelor 
acestor țări, precum și ale altor 
țări din lume.

Cele două țări au dat o Înaltă 
apreciere încheierii cu succes a Con
ferinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare in Europa și au 
subliniat importanța pregătirii te
meinice a apropiatei reuniuni de la 
Viena, finalizării ei cu rezultate po
zitive.

Miniștrii s-au pronunțat pentru 
reglementarea conflictelor militare 
și a focarelor de încordare, pentru 
soluționarea problemelor litigioase 
prin tratative, pentru lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea noii or
dini economice internaționale, pen
tru respectarea voinței și dreptului 
fiecărui popor de a-și alege calea 
dezvoltării in mod liber, fără nici 
un amestec din afară.

A fost subliniată importanța întă
ririi unității și coeziunii statelor par
ticipante ia Tratatul de la Varșovia, 
care reprezintă un factor eficient 
de asigurare a păcii în Europa și in 
întreaga lume.

Miniștrii au dat o apreciere pozi
tivă colaborării bilaterale în sfera 
relațiilor internaționale și au conve
nit asupra intensificării în continua
re a conlucrării dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste pen
tru pace. colaborare și înțeleger® 
reciprocă intre toate statele.

Convorbirile dintre loan Totu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
E. A. Șevardnadze. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., s-au desfășurat Intr-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Din partea guvernului sovietic. 
E. A. Șevardnadze a transmis 
tovarășului Ipan Totu invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
in Uniunea Sovietică. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

★
La București s-au încheiat. Joî, 

convorbirile dintre miniștrii aface
rilor externe ai Republicii Socialiste 
România și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

★
întîlnirea din capitala Austriei are 
perspective bune da reușită, adău
gind că toți participanții trebuie să 
contribuie ia desfășurarea cu succe» 
e acestui forum european.

Referindu-se în încheiere la ro
lul ce revine opiniei publice și mij
loacelor de informare in masă in 
crearea unui climat propice destin
derii și păcii, ministrul sovietic a 
spus, între altele : Conducătorii ță
rilor socialiste au subliniat de 
nenumărate ori importanța atitudi
nii opiniei publice internaționale 
privind problemele referitoare la 
securitatea internațională, la lichi
darea armelor nucleare, la salvgar
darea păcii pe Pămînt șl in Cosmos, 
la folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice. Considerăm că toa
te popoarele, toate statele trebuie să 
participe la rezolvarea problemei 
folosirii in scopuri exclusiv pașnice 
a Cosmosului, la înlăturarea obsta
colelor existente în acest domeniu.

Joi. E. A. Șevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, 
care a efectuat o vizită oficială do 
prietenie in tara noastră, a depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe si ai 
Consiliului popular al Capitalei.

Au fost prezenți E. M. Tiajelni- 
kov. ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, membri ai ambasadei.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere. La încheierea solemnității S-a 
vizitat rotonda monumentului. - 

comunele. Generațiile tinere p»r-^ 
curg acum un drum de pregătire 
profesională și culturală bine de
finit, iar generațiile mai vechi se 
străduiesc să țină pasul prin for
me specifice de învățătură. Accen
tul se pune pe pregătirea conco
mitentă cu munca.

Obiectivul anului 1990 tn agri
cultura R.P.D. Coreene : realizarea 
unei producții de 15 milioane tone 
de cereale. Un salt important, care 
este pregătit cu grijă prin măsuri 
temeinice. Extinderea suprafețelor 
cultivabile prin recuperarea unor 
întinse terenuri mlăștinoase sau 
sărăturoase și amenajarea de noi 
sisteme de irigații constituie căi 
principale de acțiune. Astfel, pină 
la sfirșitul actualului deceniu vor 
fi redate circuitului agricol 300 000 
hectare de teren din zonele de 
coastă, supuse actualmente influen
telor mareei, tnsemnate forțe uma
ne și mașini de mare randament 
au fost mobilizate pentru realiza
rea unor diguri pe sute de kilome
tri. pavăză de netrecut în calea 
apelor, tn spatele digurilor se des
fășoară ample lucrări de amelio
rare a solului, pină acum fiind re
cuperate în acest .mod zeci de mii 
de hectare. Totodată. în zona esti
că a țării se amenajează un imens 
lac de acumulare, care va asigura 
Irigarea a incă 63 500 hectare de 
terenuri agricole. La Marea de 
Vest, prin îndreptarea sinuozități
lor țărmului, lungimea coastei a 
fost „scurtată" cu peste 500 km. 
tn zona polderelor au fost înfiin
țate unități agricole, care au și ob
ținut primele recolte de orez. De 
asemenea, este prevăzut ca unită
țile industriale de profil să ajute 
din plin agricultura, punindu-1 la 
dispoziție un Însemnat număr de 
mașini agricole moderne și canti
tăți sporite de îngrășăminte chi
mice. Un rol de cea mai mare 
însemnătate revine cercetării ști
ințifice, îndeosebi în privința îm
bunătățirii soiurilor de plante.

Un popor liber, stăpln pe soarta 
sa, muncitor și doritor de pace tșl 
făurește cu demnitate și eroism 
un viitor luminos, sub conducerea 
înțeleaptă a comuniștilor, cucerind 
noi trepte pe drumul civilizației 
socialiste.

Corneliu CARLAN



Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Hu Yaobang
M anul INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME

BEIJING 16 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a fost transmis 
tovarășilor Hu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez. Deng Xiao
ping, președintele Comisiei Centrale 
Consultative a P.C. Chinez, Li 
Xiannian, președintele Republicii 
Populare Chineze, și Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat, un 
călduros mesaj de salut tovărășesc. 
Împreună cu cele mai bune urări de 
suc«ag in activitate, de sănătate și 
fericire, iar poporului chinez prieten 
— urări de noi și mari realizări in 
propășirea multilaterală a patriei, in 
Întreaga operă de edificare a socia
lismului, de pace, progres și prospe
ritate.

Secretarul general al C;C. al P.C. 
Chinez a mulțumit călduros și a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut prietenesc din 
partea sa și a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a 
R.P. Chineze, precum și urările cele 
mai bune de fericire și succese tot 
mai mari in nobila activitate pe care 
o desfășoară in fruntea partidului și 
statului pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism. 
Evocind cu deosebită satisfacție intil- 
nirile și convorbirile pe care le-a âvut 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Hu Yaobang a subliniat că 
ele au constituit de fiecare dată mo
mente de cea mai mare însemnătate 
in întărirea continuă a prieteniei și 
solidarității militante dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, in lărgirea și adincirea 
colaborării multilaterale dintre Re
publica Socialistă România șl Repu
blica Populară Chineză.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Hu Yaobang a tovarășului Petru 
Enache, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care întreprinde o vizită 
în R.P. Chineză, la invitația- C.C, al 
P.C. Chinez.

In timpul convorbirii care a avut 
loc a fost relevat cursul ascendent al 
relațiilor de strînsă prietenie și con
lucrare româno-chineze. exprimîn- 
du-se hotărirea de a se face totul 
pentru transpunerea în viată a înțe
legerilor convenite cu prilejul întâlni
rilor la nivel inalt privind dezvol
tarea colaborării economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte domenii 
de interes comun. în același timp, s-a 
dat expresie dorinței comune a ce
lor două partide ca, paralel cu în
tărirea colaborării în construcția so
cialistă, România și China să conlu
creze tot mai strins pe arena inter
națională, pentru realizarea dezarmă
rii, în primul rind a dezarmării nu
cleare. pentru asigurarea păcii și 
securității, libertății și independen
tei popoarelor.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie, în
țelegere și stimă reciprocă, a parti
cipat tovarășul Hu Qili, membru al 
Biroului Politic și al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez. A fost pre
zent Angelo Miculescu. ambasadorul 
României în R.P. Chineză.

★
Delegația Partidului Comunist Ro

mân. condusă de tovarășul Petru 
Enache. a mai avut întrevederi și 
convorbiri cu XI Zhongxun, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez. Zhu Houze. membru al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful secției de pro
pagandă. cu alte cadre de conducere 
din aparatul Comitetului Central, 
precum și la comitetele de partid ale 
provinciei Guangdong și districtului 
Hainan.
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NAȚIUNILE UNITE

România reafirmă necesitatea de a se face totul 
pentru înlăturarea pericolului nuclear

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager- 
pres). — N. Chilie transmite : An
samblul problematicii de stringentă 
actualitate a incetării cursei înar
mărilor și realizării dezarmării, m 
primul rind a celei nucleare, face 
obiectul unei analize amănunțite în 
cadrul dezbaterilor generale ce au 
loc in comitetul pentru probleme 
politice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U.

Luind cuvintul. reprezentantul țării 
noastre, ambasadorul Teodor Mari
nescu. a subliniat imperativul de a 
se face totul pentru soluționarea 
problemei fundamentale a epocii 
noastre, care este oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării, 
schimbarea cursului periculos al 
evenimentelor îndreptat in prezent 
spre o catastrofă nucleară in di
recția unei politici noi de destinde
re. dezarmare, cooperare și pace in 
lume.

Pornind de la realitatea că armele 
nucleare amenință întreaga omenire, 
așa cum a subliniat în repetate 
rinduri președintele României. 
Nicolae Ceaușescu, se impune ca 
toate statele să se pronunțe cu ho- 
tărire. să-și aducă propria contribu
ție pentru a determina întreprinde
rea unor acțiuni efective pe calea 
dezarmării, in special a dezarmării 
nucleare — a arătat vorbitorul. A 
fost evidențiată necesitatea elaboră
rii unui program complex de dezar
mare care, avind in centrul său 
dezarmarea nucleară, să cuprindă 
măsuri concrete vizînd eliminarea 
completă a arrttelor chimice, reduce
rea substanțială a armelor clasice, 
a efectivelor și bugetelor militare.

cît și alte măsuri de natură să des
chidă calea pentru înfăptuirea unei 
dezarmări reale.

Reprezentantul român a cerut Con
ferinței pentru dezarmare de la 
Geneva să-și intensifice negocierile 
asupra programului global de dezar
mare pe care ii examinează și care 
ar trebui să fie adoptat la cea de-a 
treia sesiune specială în proble
mele. dezarmării a Adunării Ge
nerale. a cărei convocare tre
buie hotărîtă la actuala sesiu
ne., A fost prezentată pe larg 
hotărirea țării noastre de a proceda 
la o reducere unilaterală cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor, militare. Vorbitorul a 
arătat că adoptarea de măsuri simi
lare de către statele europene ar 
constitui un bun și promițător 
început care ar deschide calea unor 
negocieri serioase. în context, a fost 
subliniată necesitatea ca O.N.U. să 
se implice mai mult și mai activ în 
direcția reducerii bugetelor militare.

România sprijină propunerea de a 
se convoca o conferință internațio
nală privind utilizarea spațiului 
cosmic exclusiv in scopuri pașnice, 
care să adopte’ măsuri pentru folosi
rea tehnologiilor spațiale in scopul 
dezvoltării economico-sociale a .tu
turor statelor, să elaboreze un tratat 
in acest domeniu și să creeze, In 
cadrul O.N.U.. un organism special 
pentru spațiul extraatmosferic — a 
relevat vorbitorul.

Reprezentantul român a evidențiat 
necesitatea intensificării activității 
tuturor forurilor de dezarmare 
existente.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

BEIRUT 18 (Agerpres). — La 
Beirut si în sudul teritoriului liba
nez a persistat încordarea, joi. ca 
urmare a înregistrării de noi inci
dente. Agenția Associated Press, ci
tind surse ale poliției libaneze, in
formează că in ultimele două zile 
au continuat ciocnirile între mili
țiile rivale peste linia de demarca
ție dintre sectoarele de est și de 
vest ale capitalei.

Pe de altă parte, agențiile Inter
nationale de presă transmit că a- 
vioane de luptă israeliene au efec
tuat raiduri asupra unor zone din 
regiunea taberei de refugiat! pales
tinieni .Miyeh Miyeh, situată la sud- 
est de orașul Saida. Agenția U.P.I.. 
citind corespondenții din zonă, arată 
că un avion a fost doborit de o ra
chetă lansată de la sol, iar cei doi 
militari aflati la bord capturați.

CAIRO 18 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului francez 
„Le Figaro", președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, a arătat că există 
șanse reale și este posibil să se ini- 

. țieze o conferință internațională de 
pace în problema ' Orientului Mij
lociu. Totodată, șeful statului egip
tean a opinat că succesul unei ase
menea conferințe reclamă eforturi 
din partea tuturor părților intere
sate și că, tn acest sens, este cru
cială unitatea lumii arabe și pa
lestiniene.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — La 
aproape o săptămină de la demisia 
prezentată de premierul leraelian 
Shimon Peres, tn vederea transferu

lui prerogativelor între el și mi
nistrul de externe Yitzhak Shamir, 
situația alcătuirii noului guvern este 
încă nerezolvată — informează a- 
gențiile internaționale de presă. Intre 
reprezentanții Partidului Muncii, că
ruia îi aparține Shimon Peres, și cei 
ai blocului Likud, din care face 
parte Yitzhak Shamir, continuă ne
gocierile privind numirea unor noi 
miniștri sau a unor personalități 
politice din cele două partide în 
alte funcții de stat. Agenția France 
Presse relatează că președintele Is
raelului, Chaim Herzog, a primit joi 
delegațiile celor trei partide care 
fac parte din actuala coaliție gu
vernamentală de uniune națională în 
scopul deblocării situației, pe care 
presa de la Tel Aviv o definește 
drept o „mirilcriză".

„Ziua mondiala a alimentației" 
IN TIMP CE PE GLOB SE CHELTUIESC SUME URIAȘE 

PENTRU ÎNARMARE, 800 MILIOANE PERSOANE TRĂIESC 
ÎNTR-O SĂRĂCIE ABSOLUTA

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — Intr-un mesaj dat publi
cității cu prilejul „Zilei mondiale a 
alimentației", secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
arată că in prezent circa „800 
milioane de bărbați, femei și copii 
trăiesc intr-o stare de sărăcie ab
solută, iar 500 milioane suferă de 
malnutriție cronică". In Africa, 
foametea, înrăutățită din cauza se
cetei, pricinuieștc suferințe la mi
lioane de oameni. In context, se
cretarul general al O.N.U. atrag» 
atenția că „omenirea cheltuiește 
zilnic sume imense pentru înar
mare. Dacă numai fondurile alo
cate intr-o singură zi pentru înar
mare — evaluate la 1,5 miliard» 
dolarj — ar fi convertite in pro
grame efective de creștere, a pro
ducției alimentare și îmbunătățire 
a sistemului de distribuire a hra
nei, comunitatea internațională ar 
parcurge un drum lung spre re
ducerea foametei". „Ziua mondială 
a alimentației" este o ocazie de a 
aminti guvernelor necesitatea de a 
acorda o mare atenție probleme
lor foametei și malnutriției — s« 
relevă in mesaj.

ROMA 16 (Agerpres). — Cu pri
lejul „Zilei mondiale a alimenta
ției". marcată joi la sediul din 
Roma al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.). agenția ANSA, 
citind ultimele date statistice ale 
acestui organism specializat al

O.N.U., evidențiază că problema 
gravă a foametei și subnutriției se 
menține pe Terra.

Experta F.A.O. au relevat, tot
odată, că alimentele sint in canti
tăți suficiente pe glob, iar produc
ția continuă să crească, urmare a 
aplicării noilor tehnologii. Adevă
rata problemă constă in aceea că 
nu se creează „condițiile interna
ționale pentru ca resursele să fie 
distribuite. în mod echitabil". Cal
culele experților au dovedit că 
pentru a dota fiecare țară cu struc
turile menite să asigure un nivel 
corespunzător al alimentației este 
necesară suma cheltuită pentru 
citeva sute de submarine atomice 
lansatoare de rachete — notează 
ANSA, precizind că prin investirea 
fondurilor obținute s-ar realiza un 
spor al producției alimentare de 3,7 
la sută pe an. tn următorii 15 ani.

Totodată, la sediul F.A.O. s-a 
constatat că acest organism specia
lizat al Națiunilor Unite a înregis
trat și o serie de realizări in statele 
in curs de dezvoltare, in lupta îm
potriva foametei, prin crearea. în 
peste 100 de țări, a structurilor ne
cesare dezvoltării agriculturii. O 
problemă care preocupă intr-o mare 
măsură este datoria externă deose
bit de ridicată a țărilor in curs de 
dezvoltare, ca și dificultățile intîm- 
pinate de acestea in a-Si exporta 
produsele către statele industriali
zate, acestea reprezentind cel mat 
mare obstacol in vederea unei ade
vărate dezvoltări.
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Congresul mondial de la Copenhaga 
își continuă lucrările

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
Sub deviza „Salvgardarea păcii și 
viitorului umanității", la Copenhaga 
continuă lucrările Congresului mon
dial consacrat Anului Internațio
nal al Păcii, la care participă pes
te 2 000 de delegați ai organizații
lor naționale ale militanților pentru 
pace din numeroase țări ale lumii, 
intre care si România, precum și 
reprezentanți ai unor organizații

internaționale neguvernamentale. 
Congresul are drept scop efectuarea 
unui schimb de opinii si experien
ță intre mișcările militanților pen
tru pace, pentru întărirea unității 
de acțiune împotriva primejdiei 
unui război nuclear, pentru spori
rea încrederii, promovarea politicii 
de pace, securitate, destindere și 
dezarmare.

Premierul spaniol subliniază necesitatea 
realizării dezarmării

BONN 16 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul lucrărilor Bi
roului Internaționalei Socialiste, 
secretarul general al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol, pre
ședintele guvernului, Felipe Gon
zalez, a evidențiat necesitatea rea
lizării dezarmării. In primul rind a 
dezarmării nucleare, și destinderi 
internaționale, ca și o consolidării 
ferme a proceselor 
transformări democratice — trans
mite agenția E.F.E. Vorbitorul a 
arătat că se impune depășirea sta
diului actual al curșei înarmărilor 
Si orientarea resurselor financiare 
astfel economisite spre programele

naționale de

social-economice ale țărilor 1n curs 
de dezvoltare. „Nu este posibilă o 
dinamică nouă in raporturile Nord- 
Sud, dacă se va continua cu actua
la dinamică a raporturilor Est- 
Ves't" — a declarat Felipe Gonzalez.

„Europa nu poate rămlne o 
plă spectatoa-a la negocierile 
afectează înseși interesele 
„Trebuie să ne asumăm in 
direct responsabilității» si in 
fo-umuri. in afară de 
Stockholm" — a arătat el, de ase
menea, pronunțlndu-se 
mai mare înțelegere între țările eu
ropene in problemele majore cu l 
car» ele se confruntă.

în nordul
HELSINKI 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Finlandei, Mauno Koivis- 
to, a subliniat importanța deose
bită a consolidării securității în 
nordul continentului european pen
tru pacea gefierală. Intr-o alocu
țiune rostită la Helsinki, șeful sta-

sim~ 
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mod 
alte 

cel de la
pentru o

Europei '
tulul finlandei a arătat ci trans- | 
punerea in practică « ideii creării 
unei zone lipsite de arme nuclear» 
în nordul Europei ar contribui la 
consolidarea încrederii intre state, 
la întărirea securității pt întregul 
nostru continent.

împotriva militarizării spațiului cosmic
CANBERRA 16 (Agerpres). — 

Primul ministru indian, Rajiv 
Gandhi, s-a pronunțat impotriva 
aplicării programului american de 
militarizare a spațiului cosmic, cu
noscut sub numele de „războiul 
stelelor". Intr-o alocuțiune rostită 
la Clubul național al presei de la 
Canberra, premierul indian, care

efectuează o vizită oficială tn Aus
tralia, a subliniat necesitatea trans
punerii in viață, cit mai urgent 
posibil, a declarației O.N.U. pri
vind transformarea Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii și a 
lichidarea bazelor militare 
această regiune a lumii.

cerut
Forțele israeliene de ocupație con

tinuă acțiunile represive împotriva 
locuitorilor din teritoriile ocupate. 
Soldați israelieni, informează agen
ția Associated Press, au recurs la 
forță pentru a-i determina pe pro
prietarii. arabi de magazine din re
giunea Gaza să le redeschidă, în 
încercarea de a pune capăt unei 
greve declanșate de localnici în semn 
de protest față de continuarea ocu
pației israeliene. (Agerpres).

Noi incidente sîngeroase în Africa de Sud
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In R. F. Germania, peste 200 000 de persoane au luat parte la o mare 
demonstrație împotriva amplasării rachetelor nucleare pe teritoriul vest- l 
german și in Europa, pentru înfăptuirea de pași efectivi in direcția , 
dezarmării. Demonstranții au organizat un marș pină la baza militară t 
de la Hasselbach, unde urmează să fie amplasate 96 rachete „Cruise", ( 

în 1987 ț

Convorbiri privind 
reducerea efectivelor 
trupelor americane 

din Spania 
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

La Washington a început cea de-a 
doua rundă a negocierilor dintre 
S.U.A. și Spania privind reducerea 
efectivelor trupelor americane pe te
ritoriul spaniol, transmite agenția 
E.F.E. La prima rundă de nego
cieri, desfășurată tn luna Iulie, Sta
tele Unite au propus reducerea cu 
10 la sută a efectivelor americane 
amplasate la baza Torrejon — pro
cent apreciat insuficient de autori
tățile spaniole. Agenția menționată 
amintește că guvernul spaniol și-a 
asumat angajamentul de a reduce 
efectivele americane aflate pe teri
toriul său, în baza referendumului 
popular privind aderarea Spaniei la 
N.A.T.O.

PRETORIA 16 (Agerpres). — In 
Republica Sud-Afrlcană s-au înre
gistrat în ultimele 24 de ore noi in
cidente, ca urmare a intervenției po
liției împotriva demonstranților an- 
tiapartheid. După cum informează 
agenția Associated Press, unități ale 
poliției au intervenit în patru rîn- 
duri în zona locuită de populația de 
culoare din Port Elizabeth. Oficialită
țile au anunțat că un negru a fost 
Împușcat, Incidente similare au mai 
fost semnalate la Zwide și Capetown, 
în ultimul din aceste orașe organele 
polițienești deschizînd focul impo
triva unor persoane care participau 
la o oeremonie funebră în memoria 
a trei tineri uciși anul trecut.

După cum informează agenția 
France Presse, care citează biroul 
guvernamental de informații — sin
gurul organism autorizat să infor
meze despre evenimentele din țară — 
șase persoane au fost rănite, dintre 
care una se află în' stare foarte gra
vă, î.n cursul unor incidente petrecu
te în orașul-ghetou Soweto, teatrul 
cotidian al confruntărilor dintre mi- 
litanții antiapartheid și politia regi
mului rasist.

Aceeași agenție relevă, din surse 
oficiale, că de la impunerea stării de

urgentă. In urmă cu patru luni. 318 
persoane, în majoritatea lor zdrobi
toare demonstranți antiapartheid, au 
fost uciși. Organizațiile umanitare 
din R.S.A. consideră însă că numă
rul victimelor climatului de violen
ță, tn aceeași perioadă de timp, este 
mult mai ridicat.

HARARE 16 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat publicației ..He
rald" din Zimbabwe, fostul lider al 
opoziției albe legale din Republica 
Sud-Africană, Van Zyl Slabbert, a 
opinat că în țara sa problema care 
se pune este transferul puterii către 
majoritatea de culoare si nu reforma 
apartheidului, Slabbert a considerat 
că poziția autorităților de .la Preto
ria ține de o mentalitate depășită, 
deoarece șeful regimului sud-african 
consideră accesul la putere pentru 
reprezentanții populației de culoare, 
majoritare, drept un „act sinucigaș". 
In această ordine de idei, fostul li
der al opoziției albe legale 1-a com
bătut pe Pieter Botha relevînd 
exemplul statului Zimbabwe, unde 
s-a realizat conviețuirea comunități
lor albă și neagră, cu respectarea 
drepturilor corespunzătoare fiecăreia 
— relevă agenția U.P.I.

Consecințele recesiunii economice 
în unele țări occidentale

Europa - un rol hotărîtor, o mare răspundere 
în înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii

(Urmare din pag. I)
spațiul geografic de 10 milioane kmp, 
cit totalizează continentul nostru, se 
află sub arme 14 milioane de oa
meni, ceea ce înseamnă o densitate 
pe kmp de 6 ori mai mare decit in 
Asia, de 20 de ori mai mare decit 
in America Latină și de peste 30 de 
ori ca in Africa. Și încă un fapt re
velator : statelor europene, împreună 
cu S.U.A. și Canada, le revin 80 la 
sută din totalul cheltuielilor milita
re. adică circa 800 miliarde de do
lari. Cea mai mare amenințare o 
constituie, desigur, armamentele nu
cleare instalate sau in curs de in
stalare în Europa. Practic, cea mai 
mare parte a arsenalelor nucleare 
existente in lume sint concentrate in 
Europa sau vizează continentul eu
ropean. Este limpede, de aceea, că 
un conflict pe ..teatrul european de 
operațiuni" ar avea consecințe ire
parabile la scară mondială. Cu alte 
cuvinte, un conflict nuclear în Eu
ropa ar însemna un genocid pla
netar.

Sint realități care, prin însăși 
Încărcătura lor dramatică, eviden
țiază rolul și răspunderea uriașă ce 
revin Europei în asigurarea viitoru
lui de pace al întregii omeniri. Sînt 
realități care pledează pentru Inten
sificarea eforturilor tuturor state
lor, îndeosebi ale statelor membre 
ale celor două alianțe militare, 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, 
pentru realizarea unor înțelegeri 
menite să marcheze trecerea la
măsuri efective 
în primul rind 
nucleară. In acest 
Nicolae Ceaușescu

de dezarmare, 
de dezarmare 
sens, tovarășul 
sublinia că, în

opinia țării noastre, problemele ar
melor nucleare din Europa se pot 
aborda și soluționa fără a le lega 
și condiționa de întregul pachet de 
probleme în domeniul dezarmării. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit 
prin apropierea punctelor de vedere 
evidențiată la recenta întîlnire so- 
vieto-americană din capitala Islan-
dei s-a conturat perspectiva unui
acord cu privire la eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune
și începerea tratativelor pentru li
chidarea definitivă a grmelor nu

cleare de pe continent. Aceasta ar 
reprezenta, fără îndoială, un mare 
succes, ar avea o importantă poli
tică deosebită, deschizînd calea so
luționării și a celorlalte probleme, 
în spiritul propunerilor formulate 
de Uniunea Sovietică.

Tocmai avind în vedere amploarea 
și complexitatea problemelor, neîn
crederea acumulată în timp, pre
ședintele României arăta că trebuie 
acționat pentru soluționarea nu 
neapărat globală a tuturor proble
melor dezarmării, ci pe etape — iar 
una din aceste etape este , reali
zarea unui acord pentru eliminarea 
tuturor rachetelor nucleare de pe 
continent.

în cuvintarea rostită Ia primirea 
miniștrilor afacerilor externe, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat totodată importanta deosebită, a 
programului adoptat la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor Tratatului de la Varșovia 
privind reducerea armamentelor in 
Europa cu 25 la sută pină în 1990. 
Aceasta ar contribui, indiscutabil, la 
creșterea încrederii în Europa, la 
eliminarea unor rezerve pe care le 
mai au unele state vest-europene in 
legătură cu renunțarea la armele 
nucleare.

In ceea ce o privește, România, 
după cum este cunoscut, a adoptat 
hotărirea — ce urmează a fi supusă 
aprobării Marii Adunări Naționale — 
privind reducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare. Partidul și statul nos
tru consideră totodată că o mare 
însemnătate ar avea ca și celelalte 
țări socialiste, toate statele europene, 
S.U.A. și Canada să treacă. chiar 
unilateral, la o anumită reducere a 
înarmărilor, aceasta nefiind de na
tură să afecteze cu nimic securitatea, 
forța de apărare a nici unui stat. In 
schimb, asemenea măsuri ar repre
zenta acte concrete pe linia dezar
mării, ar exercita o puternică influ
ență pe plan mondial, deschizînd 
perspective reale pentru desfășu
rarea unor hegocieri eficiente de 
dezarmare nucleară și convențio
nală. corespunzător cerințelor opiniei 
publice, popoarelor continentului 
nostru și ale întregii lumi. Totodată,

reducerea armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare ar favoriza 
eforturile de dezvoltare, ar face 
disponibile mari resurse materiale, 
financiare și umane pentru soluțio
narea unor probleme sociale acute, 
pentru ridicarea bunăstării tuturor 
națiunilor.

în același spirit, România se pro
nunță pentru încheierea in acest an 
a Conferinței de la Viena privind 
reducerea armamentelor și efective
lor din Europa centrală, ale cărei 
lucrări durează de un mare număr 
de ani. Și in acest caz este limpede 
că o reducere a efectivelor cu 
10 000 de oameni, cit se are în 
vedere, nu ar afecta securitatea 
nimănui, nu ar avea nici un fel de 
implicații militare. Este incontestabil 
însă că aceasta ar avea vaste im
plicații politice, ar demonstra voința 
statelor participante la negocieri de 
a acționa cu adevărat, prin fapte și 
măsuri concrete, în direcția dezar
mării. Experiența Conferinței de la 
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa a demonstrat că, 
parcurgîndu-se, dintr-o direcție și 
din cealaltă, o anumită parte din 
drum, se poate ajunge Ia înțelegeri 
corespunzătoare intereselor tuturor 
statelor și popoarelor. De aceea, 
președintele României s-a adresat 
tuturor statelor parțicipante la ne
gocierile din capitala Austriei cu 
chemarea de a acționa în vederea 
realizării grabnice a unui acord și 
încheierii cu succes a conferinței.

In actualele împrejurări interna
ționale complexe se impune cu atit 
mai mult dinamizarea negocierilor 
de dezarmare care se desfășoară in 
diferite foruri, dezvoltarea dialogu
lui. conlucrarea activă a tuturor 
statelor continentului pentru promo
varea dezarmării, destinderii si secu
rității. Un rol important revine în 
această privință reuniunii pentru 
securitate Si cooperare in Europa, 
care va începe în curînd la Viena. 
Prilej de trecere în revistă a dru
mului parcurs de la semnarea Actu
lui final de la Helsinki al istoricei 
Conferințe general-europene. reu
niunea de Ia Viena este chemată să

contribuie fn mod substanțial Ia 
extinderea cooperării economice, teh- 
nico-științifice și culturale, la reali
zarea de noi pași in direcția dezar
mării. securității și păcii.

In lumina experienței vieții inter
naționale. se impune cu deosebită 
forță necesitatea unirii eforturilor 
tuturor statelor și popoarelor din 
Europa pentru înfăptuirea dezarmă
rii și edificarea unei păci trainice 
pe continent, ca temelie a păcii in 
întreaga lume. Europei îi revine, 
incontestabil, un rol covirșitor tn 
realizarea unor înțelegeri corespun
zătoare intre cele două mari puteri 
nucleare. Uniunea Sovietică și 
S.U.A., in soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. nu există in lume 
o altă forță, in afara Europei, care 
să poată contribui in mod hotăritor 
la soluționarea problemelor ce pre
ocupă popoarele de pretutindeni. Pe 
măsura acestui rol uriaș este și răs
punderea ce-i revine tn viata inter
națională1. in asigurarea păcii, in 
apărarea dreptului suprem al oame
nilor și popoarelor la viată, la dez
voltare liberă și independentă. In 
numele acestei mari răspunderi, pre
ședintele tării noastre cheamă la o 
strinsă conlucrare intre toate statele 
continentului, inclusiv cele neutre 
și nealiniate, in primul rind insă 
între țările N.A.T.O. și țările parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
la realizarea unei intîlniri intre cele 
două grupări de state, în vederea in
tensificării eforturilor pentru dezar
mare, pentru întărirea securității și 
păcii.

Este, totodată, convingerea fermă 
a tării noastre că realizarea de pro
grese reale pe linia dezarmării, eli
minarea pericolului nuclear din Eu
ropa și din lume impune in
tensificarea luptei unite a popoare
lor europene, a forțelor progre
siste de pretutindeni. Europa, prin 
tot ceea ce ea reprezintă, este, vatra 
unei străvechi civilizații, avind o 
contribuție inestimabilă la îmbogă
țirea tezaurului culturii universale. 
Și ea trebuie să rămină patrimoniul 
comun al popoarelor europene, al 
popoarelor Întregii lumi, de care este 
inseparabil legată prin comunitatea 
destinelor. In numele acestui dezi
derat. cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dă vibrantă expre
sie voinței României socialiste, a po
porului român de a-și uni eforturile 
cu cele ale tuturor statelor și po
poarelor continentului, ale Întregii 
lumi pentru salvgardarea păcii, a 
civilizației umane.

Demisia membrilor 
guvernului turc

ANKARA 16 (Agerpres). — Mem
brii guvernului turc și-au prezentat 
demisiile primului ministru, Turgut 
Ozal, pentru a-i permite acestuia 
efectuarea unei remanieri a cabine
tului, informează agențiile Reuter și 
France Presse. Premierul turc ur
mează să alcătuiască lista viitorului 
cabinet, a cărui componență va fi 
anunțată vineri. Totodată. Comitetul 
Executiv al Partidului Patriei, de 
guvernămînt, și-a prezentat de ase
menea demisia liderului acestei for
mațiuni politice, Turgut Ozal, care 
va proceda la reorganizarea sa.

Agențiile menționate subliniază că 
aceste demisii sint legate de Insuc
cesul partidului de guvernămînt la 
alegerile parțiale din 28 septembrie.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — tn 
raportul anual al Comisiei Pieței 
comune se subliniază că situația șo
majului rămine îngrijorătoare anul 
viitor în cele 12 state membre — 
transmite agenția U.P.I. „Actualul 
nivel al șomajului nu poate fi tole
rat", se arată în document. Relevind 
că rata, actuală a șomajului In ță
rile C.E.E. este 11,9 la sută din 
populația activă, în raport se apre
ciază că dacă nici o măsură nu va 
fi adoptată, în 1990 nivelul șoma
jului va reprezenta o perspectivă 
inacceptabilă.

LONDRA 16 (Agerpres) — Totalul 
șomerilor din Marea Britanie era la 
sfirșitul lunii septembrie de 3,19 mi
lioane — informează statisticile gu
vernamentale date publicității la 
Londra. Fără așa-numitele ajustări 
sezoniere, numărul celor In căutarea 
unui loc de muncă este apreciat Ia 
3,33 milioane persoane, el inclu- 
zind și 48 000 de tineri absolvenți.

PARIS 16 (Agerpres). — In luna 
septembrie, economia franceză a în
registrat rezultate negative in spe
cial in domeniul comerțului exte
rior și al inflației. Potrivit agenției 
France Presse, deficitul comercial a 
atins, In septembrie, aproape trei 
miliarde franci, iar creșterea pre
țurilor a fost, in aceeași perioadă, 
de 10,4 la sută.

OSLO 16 (Agerpres). — Guvernul 
norvegian, anunțând bugetul de stat 
pe 1987, a cerut celor patru milioa
ne de locuitori să tnfrunte realită
țile economice și a anunțat măsuri 
pentru reducerea cheltuielilor de

consum. Gunnar Berge, ministrul de 
finanțe, a declarat că în anul 1987 
deficitul balanței de plăți va fi de 
43 miliarde coroane (6 miliarde do
lari), nivelul cel mai ridicat din 
ultimii zece ani. In această perspec
tivă, a spus el, este timpul ca nor
vegienii să Înfrunte realitatea eco
nomică. El a anunțat, reduceri ale 
subvențiilor în industrie și dublarea 
împrumuturilor din străinătate la 
15 miliarde coroane, in 1987.

LISABONA 16 (Agerpres). — Gu
vernul portughez a prezentat parla
mentului proiectul bugetului țării 
pentru anul 1987. Ministrul de finan
țe, Miguel Cadilhe, a arătat că se 
prevede ca deficitul bugetar al țării 
să fie anul viitor de 435 miliarde 
escudos (trei miliarde de dolari), 
ceea ce ar reprezenta 8,7 la sută 
din produsul național brut. Deficitul 
bugetar al Portugaliei pentru acest 
an este estimat la 11.1 la sută din 
P.N.B. Agenția Associated Press 
precizează, de asemenea, că guver
nul a elaborat și un plan economic 
pe o perioadă de- trei ani.

HELSINKI 16 (Agerpres). — Con
ducerile mai multor șantiere nava
le. între care „Wartsila" șl „Val- 
met", au anunțat că au In vedere 
pentru anul viitor reducerea locu
rilor de muncă cu circa 4 000, ceea 
ce înseamnă o nouă amenințare cu 
șomajul pentru o mare parte dintre 
angajați. Ca urmare, peste 7 000 de 
lucrători 1 de pe șantierele navale 
finlandeze au declarat grevă pentru 
a atrage atenția autorităților asupra 
necesității de a avea asigurat un 
loc de muncă.

ILE DE PRESA 
e scurt

trla. Franz Muhri. a declarat că I

Partidul Comunist va înscrie in 
campania electorală lupta pentru | 
protejarea sectorului de stat al e- I 
conomiei austriece. Partidul se va 1
opune transferului unor asemenea 
întreprinderi în subordinea capita
lului străin. Acest lucru este cu 
atit mai necesar cu cit concernele

TRATATIVE. In cadrul tratative
lor sovieto-americane cu privire 
la armele nucleare și cosmice, joi 
a avut loc, la Geneva, ședința 
grupului de lucru care examinează 
problemele legate de armele cosmi
ce, informează agenția T.A.S.S.

NEGOCIERI. In capitala Austriei 
a avut loc, la 16 octombrie, o nouă 
ședință plenară in cadrul negocieri
lor cu privire la reducerea trupe
lor și armamentelor și măsuri adia
cente in Europa centrală.

ÎNTÎLNIRE. La Budapesta a 
avut loc. joi. o întîlnire între Janos 
Kadar, secretar general al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar. și Mir Hussein Moussavi, pri
mul ministru al Republicii Isla
mice Iran, aflat într-o vizită ofi
cială Jn R. P. Ungară. După cum 
Informează agenția M.T.I.. s-a 
procedat la un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții internaționale.

APEL. Comitetul Central al 
Frontului Democratic pentru Reu- 
nificarea Patriei a dat publicității 
un apel către întregul popor co
reean in legătură cu alegerile pen
tru Adunarea Populară Supremă 
a R.P.D. Coreene, programate să

aibă Ioc la 2 noiembrie, relatează 
agenția A.C.T.C. Sint relevate 
semnificațiile alegerilor pentru 
consolidarea succeselor obținute și 
accelerarea construcției socialiste, 
fientru cauza reunificării naționa- 
e și se adresează chemarea for
țelor patriotice și democratice sud- 
coreene să intensifice lupta pen
tru edificarea în Coreea de Sud a 
unei puteri democratice, repre
zentind voința și Interesele ma
selor largi populare.

PREMIILE NOBEL PENTRU 
LITERATURĂ ȘI ECONOMIE. A- 
cademia suedeză a acordat joi 
Premiul Nobel pentru literatură 
pe anul 1986 scriitorului Wole 
Soyinka (Nigeria) — transmit a- 
gențiile Internaționale de presă. 
Dramaturg, poet și romancier, Wole 
Soyinka a primit Înalta distincție 
pentru „reprezentarea dramatică a 
existenței dintr-o vastă perspecti
vă culturală, îmbogățită cu rezo
nanțe poetice". Premiul Nobel pen
tru economie pe anul 1986 a fost 
atribuit profesorului James McGill 
Buchanan (S.U.A.), pentru „sinte
za teoriilor asupra luării deciziilor 
politice și economice".

DECLARAȚIE Luind cuvintul Ia 
Viena, președintele P.C. din Aus-

și băncile străine controlează deja I 
aproximativ 40 la sută din econo- | 
mia țării. Lupta pentru apărarea 
pozițiilor sectorului de stat în eco- ■ 
nomie are în vedere asigurarea in
dependenței economice a țării, a | 
declarat vorbitorul.

DEMONSTRAȚIE. La Palermo 
a avut loc o demonstrație la care ' 
au participat oameni ai muncii 
aparținînd celor trei mari centra
le sindicale - C.G.I.L., C.I.S.L. și I 
U.I.L. — precum și studenți. In 
semn de protest împotriva pre- I 
zenței Mafiei și a activităților cri
minale ale acesteia. 1

INUNDAȚII. Regiunea sudică a 
Spaniei a continuat să fie afecta- ■ 
tă de puternice ploi torențiale. I- 
nundații s-au înregistrat pe Cos- I 
ta del Sol. în provincia Malaga, ] 
provocînd pagube materiale și a- 
variind liniile de transport al, cu- < 
rentului electric și de comunicații. 
Săptămina trecută, precipitațiile ' 
abundente și furtunile au provo
cat distrugeri recoltelor de citrice, 
de bumbac și de legume de pe | 
coasta Mediteranei. De asemenea, 
șase persoane și-au pierdut viața ■ 
in accidente care au avut la origine 
deteriorarea condițiilor meteorolo- 1 
gice. >
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