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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Aspirația spre progres continuu 

al patriei noastre se înscrie ca una 
din constantele constructive ale 
omului epocii socialiste. Ea repre
zintă — mai mult decît în oricare 
etapă de istorie — terenul de 
ofensivă stăruitoare, nu o dată 
aspră, pentru mai mult, pentru mai 
bine. Această idee, cristalizată din 
marile obiective ale politicii parti
dului privind edificarea socialismu
lui și comunismului in România, 
adună ca un uriaș fluviu toate 
energiile poporului. Energii care 
împlinesc și desăvirșesc opera de-o 
măreție fără seamăn, căreia Con
gresul. al XIII- 
lea i-a schițat cu 
strălucire contu
rurile in deve
nire.

O trainică și 
omenească min- 
drie cuprinde pe 
fiecare făuritor de 
istorie nouă cind 
,iși evaluează su
ma strădaniilor, 
drumul străbă
tut. Așa cum 
sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
secretarul gene
ral. al partidului, .. .
„Zilei recoltei", in acest prim an 
al cincinalului avem toate condi
țiile pentru a-I încheia cu o pro
ducție industrială cu cel puțin 7 
la sută mai mare deeit în anul 
precedent. In agricultură „vom 
realiza o producție de cel puțin 28 
milioane tone de cereale, ceea ce 
reprezintă cea mai bună producție 
pe care am obținut-o vreodată in 
România".

Sint adevăruri ale operei de con
strucție socialistă.

Sint adevăruri in 
ră de rezistentă se 
rile muncitorului, 
lectualului. Ele 
realității in oglinda acestui timp 
de muncă și destin liber, de 
ne definitivă pentru idealul 
nist.

In aceeași măsură însă, 
rezultate care sădesc un tonic sen
timent de satisfacție, cărora li se 
dau prețuirea cea mai tnaltă. una
nimă, pun cu pregnanță in eviden
ță și o altă idee. Ele arată, mai 
presus de orice, cit de cuprinză
tor este potențialul de creație al 
poporului. Cit de uriașe sint re
sursele economiei românești, in 
genere, economie așezată în ulti-

, mele decenii pe puternicii piloni 
ai modernizării, ai competitivită
ții și eficienței. De aici și izvorul 
generator de incredere că strategia 
dezvoltării inițiată de Partidul 
Comunist Român, de secretarul său 
general, este nu numai realist, 
științific fundamentată, ci și pe de
plin concordantă realității pe care o 
trăim. Și. mai ales, pe deplin po
sibil să fie îndeplinită exemplar.

Totul depinde de oameni — iată 
adevărul cu valoare de axiomă al 
etapei pe care o străbatem. De mo
dul in care muncește și acționează 
fiecare. De conștiința, devotamen-

lată deci că, pentru prezent și 
pentru viitor, omul rămine pe mai 
departe „măsura tuturor lucruri
lor". El este factorul decisiv al dez
voltării, al progresului. Avem în
treprinderi, ramuri puternice, dota
te cu tehnică de prim rang. Avem 
în agricultură o viguroasă bază 
materială, capabilă să răspundă e- 
xigențelor noii revoluții agrare. 
Dar. oricît de „computerizate" vor 
fi mașinile, instalațiile, tehnologiile, 
tot omul rămine factorul hotărîtor. 
Experiența unităților fruntașe din 
industrie — și in egală măsură din 
agricultură, distinse in aceste zile

Trăim un fierbinte moment revo
luționar, care presupune o viziune 
cuprinzătoare asupra muncii și 
vieții, asupra fenomenelor din na
tură și societate. Trăim un timp al 
marilor răspunderi, cînd țara și-a 
propus parametri înalți de dezvol
tare, cind privirile țării bat cu 
limpezime pină dincolo de pragu
rile acestui secol, ale acestui mi
leniu.

Totul depinde de om nu-i doar 
o lozincă, ci o realitate incandes
centă de o mare actualitate, expri
mată sintetic, sugestiv și mobili
zator. Noile trepte de calitate ale 

vieții 
ni le

PENTRU ÎNFĂPTUIRI REVOLUȚIONARE,
OAMENI CU SPIRIT REVOLUȚIONAR!

f
la sărbătorirea

a căror structu- 
cuprind efortu- 
tăranului. inte- 

reprezintă chipul

opțiu- 
comu-

aceste

tul și abnegația fiecăruia. De alti
tudinea pe care și-o propune să o 
atingă în domeniul său de activi
tate. De amplitudinea transformă
rii Iui, el. autor al uriașelor trans
formări generatoare de progres la 
care este 
nădejde.

Afirma 
tovarășul 
sărbătorirea „Zilei recoltei" : „Cînd 
am vorbit de noua revoluție agra
ră, am menționat că trebuie să ob
ținem nu numai producții mari, 
dar trebuie să transformăm însuși 
modul de muncă, de gîndire, de 
viață al țărănimii noastre. Aceasta 
este valabil pentru toate sectoarele. 
Pentru a înfăptui programele din 
industrie, din toate domeniile tre
buie să obținem și o transformare 
a celor care lucrează în aceste sec
toare de activitate. Trebuie să 
aeordăni o atenție deosebită ridi
cării pregătirii profesionale și de 
specialitate. înțelegerii mai bune a 
problemelor științei, tehnicii si 
aplicării lor in producție, ridicării 
gradului de cultură, pe baza celor 
mai noi cuceriri, a materialismu
lui dialectic și istoric, a mărețelor 
idealuri ale socialismului științi
fic".

chemat să pună umăr de

cu patos revoluționar 
Nicolae Ceaușescu. la

cu înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" 
imperativ al actualității 
tuturor privirilor către 
vrednici, dăruiți muncii

Cronica de viață și de 
tării demonstrează convingător 
există in prezent un climat 
pice, de a invăța de la cei care au 
ajuns pe treptele prestigiului pro
fesional. un climat de autentică 
competiție. Acesta trebuie stimu
lat prin toate mijloacele muncii 
politice de masă, ale activității 
ideologice. Tocmai pentru că vi
zează transformarea modului „de 
muncă, de gîndire". Este necesar 
să fie încurajată peste tot ofensiva 
de pregătire . și perfecționare pro
fesională — adevărată cheie de 
boltă a progresului, a descifrării 
tainelor revoluției tehnico-științifi- 
ce. Este ideea asupra căreia se 
oprește mereu și mereu secretarul 
general al partidului. Trăim un 
timp imperativ al exigențelor an- 
todepășirii, al efortului personal de 
acumulare continuă de cunoștințe, 
de a corespunde ritmului alert al 
cuteririlor științei, tehnologiilor 
moderne, orizontului tot mai larg 
de cultură ale omului contemporan.

ridică drept 
ațintirea 
oamenii 

lor.
muncă a 

că 
pro-

muncii și 
pe care 
propunem pentru 
anii -ce vin pre
supun un om nou, 
cu un ridicat ni
vel de profesio- 
nalitate și gindi- 
re, cu o dezvolta
tă conștiință re
voluționară, pa
triotică, civică. 
Cu o atitudine re
ceptivă față de 
nou, de progres.

Se conturează 
din enunțul aces- 
un vast cimp de 

mai presus
tor citorva idei 
acțiune care vizează, 
de orice, transformarea omului, a- 
firmarea efectivă, prin atitudini și 
fapte, a unei concepții noi. revolu
ționare. Acesta este omul ca
pabil să cucerească noi piscuri de 
progres și civilizație, așa cum se 
înfățișează acestea în orizontul do
cumentelor programatice ale parti
dului. Tocmai pentru că, așa cum 
spunea secretarul general al parti
dului : „Formarea omului nou — 
constructor conștient al socialis
mului și comunismului — repre
zintă o parte inseparabilă a între
gului proces de transformare a 
patriei noastre, de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare spre comu
nism". ,

Direcții de acțiune înscrise în 
programul ideologic al partidului. 
Direcții de acțiune necesar de în
corporat în realitatea noaștră con
temporană. care se împlinește și se 
desăvirșește sub ochii tuturor, prin 
efortul de creație al întregului po
por, cu puteri depline asupra des
tinului său liber și demn.

ECHILIBRUL FINANCIAR
AL ÎNTREPRINDERII

componentă inseparabilă a conducerii științifice
La cel de-al treilea Congres 

al oamenilor muncii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia ne- . 
cesitate.a întăririi autofinanțării prin 
mijloace proprii, a reducerii substan
țiale a creditelor bancare, prin sta
bilirea unor noi norme pentru stocu
rile de producție, pentru materii pri
me și materiale, producția netermi
nată și producția-marfă neexpediată, 
subliniind că scurtarea ciclului de 
la intrarea materiilor prime pină la 
valorificarea producției-marfă, creș
terea vitezei de rotație a banilor 
constituie factori importanți ai sta
bilității și eficientei economice. Pre
cizarea este cu atit mai necesară cu 
cit. dacă aspectele general-economice 
stau, permanent în atenția colecti
velor de oameni 
ai muncii — și 
ne referim la o- 
biectivele de re
ducere a costuri
lor, a cheltuieli
lor materiale în 
special, de crește
re a rentabilității 
și a beneficiilor 
— nu întotdeauna 

întimplă ace
lași lucru atunci 
cind este vorba 
despre acest as
pect subsumat al 
eficienței, respec
tiv despre reflec
tarea ei in planul
echilibrelor in expresie bănească, al 
capacității de plată a intreprinderii. 
Nu puține sint unitățile economice 
care iși îndeplinesc sarcinile de pro
ducție. se încadrează in costurile 
planificate, depășesc beneficiile și 
totuși... se al'fă permanent in deficit 
de plăți, depinzind de creditul 
bancar.

Cum pot să coexiste aceste feno
mene 1 Ce implicații — micro 
macroeconomice — are o astfel 
situație ? Ce trebuie făcut

se

— asigură lichidarea datoriilor exigi
bile ale fiecărei întreprinderi. Con
diția esențială pentru realizarea 
acestui scop este ca încasările să se 
situeze permanent la un nivel 
puțin egal cu cel al plăților 
dente.

Poate fi asigurată capacitatea 
plată pei seama creditului bancar ? 
Formal, răspunsul este afirmativ : 
creditul reprezintă o resursă care 
poate fi mobilizată pentru lichidarea 
datoriilor exigibile ale întreprinderii, 
permițind reluarea procesului de
producție. Un aspect esențial —
omis, se pare, de acei conducători 
din economie care se bazează aproa
pe exclusiv pe credit pentru achita
rea obligațiilor lor — este că el nu 

poate fi conside
rat astfel decit pe 
perioade limitate 
de timp, resti
tuirea la scaden
ță reprezentind o 
caracteristică de
finitorie a credi
tului.

Acoperirea chel
tuielilor din ve
nituri proprii și 
obținerea unui be
neficiu corespun
zător reprezintă 
trăsături funda
mentale ale auto- 
gcsliunii, incom
patibile cu apelul 

prelungit la credite 
incompatibilitate

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele concernului „Mannesmann" din R. f. Germania

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Dieter Werner, 
președintele concernul/ui „Mannes
mann" din Republica Federala Ger
mania.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate unele probleme privind dez

voltarea în continuare a colaborării 
dintre întreprinderi românești și 
concernul vest-german în diverse do
menii. in corttextul general al rela
țiilor dințre România și R. F. Ger
mania. S-a subliniat importanța 
promovării unor forme avansate de 
cooperare, de lungă durată, care să

asigure o înaltă eficientă,conlucrării 
bilaterale.

La primire au participat Cornel 
Pacoste, viceprim-ministru al guver
nului. Ilio Văduva, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Mihai Mora- 
ru. ministrul industriei de utilaj 
greu.

Pentru punerea în funcțiune a noilor capacități

de producție din industria chimică

Toate utilajele să fie livrate la timp,
conform contractelor!

în acest an. în industria chimică și petrochimică urmează să 
fie puse in funcțiune un număr însemnat de capacități de pro
ducție, deosebit de importante 
urmă cu patru luni, in ziarul 
fost publicat un articol referitor la modul în care sint realizate și 
livrate pe șantierele combinatelor chimice și petrochimice utilajele afe
rente noilor capacități de producție, planificate să intre in funcțiune in 
acest an. Concluzia 
limpede. Pentru 
mai devreme a 
este nevoie ca 
ritmic, conform 
tului că o serie de unități din cadrul Centralei 
chimic și alimentar intimpină dificultăți în desfășurarea ritmică a pro
ducției din cauza unor furnizori de materiale, cu deosebire 
Centralei industriale de prelucrări metalurgice București.

Dat fiind faptul că pină la sfîrșitul acestui an au rămas 
de trei luni, iar lucrările de investiții de pe unele șantiere 
combinatelor petrochimice de la Teleajen, Brazi, Borzești, 
vodari ș.a. sint mult rămase țn urmă, in special datorită lipsei unor 
utilaje tehnologice, ne-am propus să urmărim ce măsuri au luat con
ducerea centralei: de profil, consiliile oamenilor muncii din întreprin
deri beneficiare și furnizoare de 
planului în acest domeniu.

pentru economia națională. în
„Scinteia" din 18 iunie a.c., a

investigațiilor la acea dată era cit se poate de 
construirea și punerea in funcțiune la termen și chiar 
unor noi capacități de producție 
toate utilajele tehnologice să fie 
contractelor. Totodată, se atrăgea

in industria chimică 
executate, si livrate 
atenția asupra fap- 

industriale de utilaj

din cadrul

mai puțin 
din cadrul 
Midia-Nă-

utilaje pentru realizarea prevederilor

De data aceasta, in loc 
angajamente ni se oferă 

refuz categoric

de
un

„bl această lună vom recupera 
toate restantele". Așa suna angaja
mentul pe care și-l lua conducerea 
Centralei industriale de utilaj chi
mic și alimentar, publicat in ziarul 
nostru la data amintită. Tot cu acel, 
prilej, tovarășul inginer^ Mihai Mar
tinescu, director cu probleme de 
plan-producție, sublinia : „In cadrul 
consiliului oamenilor muncii din 
centrală am analizat in detaliu si
tuația existentă in toate unitățile $i 
am stabilit. o serie de măsuri me
nite să ducă la folosirea mai bună 
a capacităților de producție. întări
rea ordinii și disciplinei, mai buna 
programare a producției, in așa fel 
incit planul să fie realizat zi de zi, 
iar restantele să fie recuperate 
nelntirziat".

Care este eficiența acestor mă
suri ? Unitățile Centralei industriale 
de utilaj chimic și alimentar nu 
și-au recuperat restanțele, mai mult, 
acestea sint în prezent chiar mai 
mari. Motiv pentru care la sfîrșitul 
lunii septembrie, mai exact în ziua

de 30 septembrie a.c., am solicitat 
amănunte aceluiași cadru de con
ducere, tovarășul Mihai Martinescu. 
De data aceasta discuția a fost cit 
se poate de scurtă. Iat-o :

— Așadar, tovarășe director, care 
este după nouă luni, stadiul reali
zării planului la producția fizică de 
utilaj tehnologic ?

— Știți, restanțele în loc să scadă 
au crescut. Ne lipsesc o serie de 
materiale, mai ales țeavă, așa că eu 
consider că nu este oportun să dis
cutăm acest subiect.

Iată cum înțelege un cadru de 
conducere să prezinte situația do
meniului de care răspunde direct. 
Oare chiar „nu este oportun" să 
abordăm frontal problemele, greu
tățile și neajunsurile cu care se con
fruntă întreprinderile Centralei in
dustriale de utilaj chimic și alimen
tar ce inregistrează mari restanțe la 
utilaje deosebit de importante, de 
care depinde in ultimă instanță pune
rea in funcțiune in acest an a noi in
stalații pe plaformele petrochimice și 
chimice ? Știm că în activitatea lor 
unitățile producătoare de utilaj teh
nologic întîmpînă serioase dificul
tăți datorită lipsei unor materiale, 
în special tablă și țeavă, pe care

unitățile specializate nu le-au li
vrat la 
seamnă 
tanțelor 
nizorii. 
noastre 
activitatea intreprinderilor construc
toare de utilaje tehnologice, a cen
tralei de resort mai persistă unele 
neajunsuri proprii în organizarea 
producției și a muncii. Se pare că 
de aceste aspecte și de altele care 
intră în categoria așa-,ziselor „lip
suri proprii" a făcut abstracție to
varășul director M. Martinescu, 
atunci cînd ne-a propus să amînăm 
pentru citva timp acest subiect.

Intrucit realizarea ritmică a pla
nului la producția de utilaj tehno
logic constituie o problemă deose
bit de importantă, de care depinde 
în mod hotărîtor punerea in func
țiune Ia termen a unor instalații șl 
obiective de maximă importanță 
pentru economia națională, ne-am 
aflat zilele trecute în două mari 
unități producătoare de utilaje teh
nologice — întreprinderea de utilaj 
chimic Ploiești și întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău.

termen, dar asta nu în
că toată răspunderea res- 
acumulate o poartă ei, fur- 
Or, așa cum investigațiile 
aveau să demonstreze, in

Gheorqhe ION1ȚA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a IlI-a)

O zi de lucru
printre

constructorii
• •

Deltei

si 
de 

................ pentru 
eliminarea ei ? Iată citeva întrebări 
cărora vom încerca să le dăm un 
răspuns in continuare, desigur fără 
a epuiza problema, care este com
plexă și are numeroase fațete, din 
care unele — și o spunem de la bun 
început — pot fi situate in afara 
sferei de acțiune a unei singure în
treprinderi. necesitind eforturile 
conjugate ale tuturor factorilor im
plicați.

CAPACITATEA DE PLATĂ — 
COORDONATĂ IMPORTANTĂ A 
MECANISMULUI ECONOM ICO-FI- 
NANCIAR. Literatura de specialita
te acordă o justificată atenție no
țiunii de capacitate de plată, pentru 
care definițiile converg înspre 
cerința ca unitățile economice să 
dispună de mijloace bănești sufi
ciente pentru a efectua plățile legate 
atit de acoperirea cheltuielilor si 
reluarea procesului de producție, cit 
și de repartizarea valorii nou create, 
cerință care poate fi îndeplinită in 
condițiile in care mijloacele de plată 
— disponibile sau ușor de mobilizat

Ilie TANASACHE

Arhitectura modernâ în străvechiul Tomis Foto : E. Dichiscanu

AUTO APROVIZIONARE A
principiu de bază al dezvoltării economico-sociale,

cadru fertil de manifestare a spiritului gospodăresc
permanent și 
bancare. Această 
este cu atit mai evidentă in situația 
— paradoxală, dar intilnită, uneori, 
în practică — in care repartizarea 
beneficiilor pe destinații se realizează 
pe seama.’., majorării creditelor 
bancare !

lată de ce se poate afirma, 
plin temei, că autogestiunea 
mico-financiară impune, ca 
satură definitorie, asigurarea 
lății de plată prin gospodărirea ju
dicioasă a resurselor proprii.

SOLDUL CONTULUI CURENT — 
BAROMETRU AL BUNEI GOSPO
DĂRIRI A FONDURILOR UNITĂ
ȚII. Să analizăm activitatea normală 
a unei întreprinderi prin prisma evo
luției cpntului curent al acesteia. 
Aprovizionarea cu materii prime si 
materiale atrage o scădere a resur
selor bănești, diminuare care conti
nuă tu celelalte cheltuieli efectuate 
în cursul desfășurării activității de 
producție : amortizare, energie, ser
vicii prestate de terți, retribuții si 
contribuții aferente, alte cheltuieli 
care, potrivit legii, sint incluse în 
costul producției. încasarea contra
valorii produselor finite reîntregește 
mijloacele bănești ale întreprinderii 
și permite efectuarea plăților și pre
dărilor din beneficiul obținut. în 
conformitate cu destinațiile planifi-

cu de- 
econo- 
o tră- 
capaci-

Euqen RADULESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

La marea adunare populară din municipiul Slatina, prilejuită de 
sărbătorirea „Zilei recoltei", secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat incă o dată legătura nemijlocită dintre 
nivelul dezvoltării producției agricole și condițiile de aprovizionare a 
populației. „PE BAZA CREȘTERII PUTERNICE A PRODUCȚIEI AGRICOLE - 
arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - SE CREEAZĂ SI CONDIȚIILE NE
CESARE PENTRU BUNA APROVIZIONARE A OAMENILOR MUNCII, A ÎN
TREGULUI POPOR".

Bunele rezultate dobindite in acest an in dezvoltarea producției agri
cole sint o urmare directă a muncii mai bine organizate, a preocupării 
sporite manifestate de lucrătorii ogoarelor, a marilor eforturi materiale 
și financiare făcute de societate pentru întărirea și modernizarea tyazei 
materiale a agriculturii. In acest context se cuvine relevat și rolul stimu
lativ exercitat de aplicarea cu fermitate in viață a principiilor autocon
ducerii și autoaprovizionării, care au sporit interesul și preocuparea pa 
planul tuturor județelor și localităților în sporirea producției agroalimen- 
tare. Pentru că, in esența lor, aceste principii au în vedere tocmai pu
nerea mai bine în valoare a inițiativei și spiritului gospodăresc pe plan 
local, întărirea răspunderii, astfel incit producțiile realizate să asigure 
atit satisfacerea la un nivel superior a nevoilor fondului central de stat, 
cit și cerințele locale de consum ale populației.

După cum se știe, înfăptuirea practică a principiilor autoaprovizio- 
nării se realizează în cadrul programelor de autoconducere și autoapro- 
vizionare elaborate in fiecare an, pe fiecare județ și localitate. Aceste 
programe, care se inscriu in preocupările constante ale partidului și sta
tului nostru privind creșterea nivelului de trai și ridicarea continuă a 
calității vieții oamenilor, stabilesc - la nivelul fiecărei unități adminis- 
trativ-teritoriale - sarcinile de producție și desfacere, ca și sursele de 
constituire a fondului de produse planificat. Iar aceste programe trebuie 
traduse in viată in mod consecvent, urmărindu-se cu responsabilitate 
înfăptuirea lor integrală, evitindu-se practicile negative ce mai persistă 
la acele consilii populare care mai continuă să „aștepte" de la centru 

y ori se mulțumesc cu procente minore de realizare a programelor. Or, a

aștepta totul de la centru sau de la alți furnizori inseamnă a afecta 
bunul mers al mecanismului economic, inseamnă a frustra alte județe 
lată de ce, consiliile populare, direct răspunzătoare de aplicarea princi
piilor autoconducerii și autoaprovizionării, au obligația să acționeze per
manent pentru indeplinirea integrală a programelor de dezvoltare a pro
ducției bunurilor de consum - alimentare și neaiimentare - prin atra
gerea tuturor surselor de producție, din marile unități agricole și indus
triale, ca și din unitățile de importanță locală, de 
siv din gospodăriile populației.

Modul cum se realizează autoaprovizionarea 
urmă pe piață, in oferta magazinelor, in felul în 
cerințele cetățenilor. In legătură cu aceasta, organelor locale le revine 
sarcina dublă : pe de o parte de a asigura realizarea integrală a pre
vederilor de producție, iar pe de alta de a gospodări cit mai judicios 
mărfurile disponibile, in așa fel incit ele să ajungă cit mai repede și în 
condiții de cea mai bună calitate la dispoziția cumpărătorilor.

In legătură cu acestea publicăm astăzi articolele : „ITINERAR DE 
TOAMNA ÎN CITEVA PIEȚE" și „LA ZI, INDUSTRIALIZAREA LEGUMELOR".

mica industrie, inclu-

se vede în cele din 
care sint satisfăcute

Itinerar de toamnă
în citeva piețe

și trebuie să-și găsească — o conti
nuare directă in preocupările pentru 
buna desfacere a produselor, 
sintem in miez de toamnă, in

Se poate spune că, intr-un sens, 
autoaprovizionarea are ca punct fi
nal piața, iar felul cum arată piața 
reflectă in mare măsură felul cum 
se realizează principiile auloaprovi- 
zionării. Căci străduințele depuse pe
linia autoaprovizionării iși găsesc — (Continuare in pag. a Il-a)

lată. 
miez

Pe pămînturile maturate ale 
Deltei Dunării, anume in zone 
ale deltei fluviatile, continuă 
să fie șantier, un șantier com
plex, răsfirat pe. spatii ample, 
cu zeci de puncte fierbinți, de 
lucru intens. Se realizează, 
punct cu punct, Programul de 
amenajare și exploatare com
plexă a ținutului de Ia gurile 
Dunării, inițiat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
aflat 
mice 
forță 
care
României Congresul al ÎX-lea 
al partidului. In vara aceasta, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut o nouă vizită de lucru in 
Delta Dunării — locuitorii și 
lucrătorii Deltei au marea satis
facție de a fi vizitați anual de 
către secretarul general al 
partidului, care se interesează 
de munca, de realizările, de 
viața lor — și s-a analizat. îm
preună cu specialiștii șl orga
nele locale, stadiul înfăptuirii 
programului.

în acest an au și fost culti
vate efectiv 30 000 de hectare 
(aproximativ suprafața medie a 
două consilii unice . agroindus
triale). Din etapa 1983—1985 a 
programului s-au îndiguit și de- 
secat aproape 90 000 de hectare. 
Incinta „1 Mai" a fost integral 
dată in folosință — 26 070 ha — 
mai răminind acolo să se exe
cute lucrările pentru irigații. La 
pescuit și piscicultura, în 1985 
s-au realizat. 21 616 tone de 
pește. Se acționează cu prime
le nave costiere de pescuit activ 
la Marea Neagră... în general, 
toate prevederile, la zi. ale 
programului au fost îndeplinite 
și depășite.

La ce se lucrează acum? Con
tinuă lucrările in zona Chilia. A 
început să se lucreze în amena
jarea complexă Sireasa, în a- 
mena.iările Babina și Cornovca, 
apoi la complexele zootehnice 
Biclăneșt.i. Stipoc. Pojaret, Bu- 
tacu, Antipa. „1 Mai". Ostrovul 
Tătaru. Se află in acțiune un 
important arsenal de utilaje, 
sute și mii de oameni...

Mă aflu, dimineața la ora 7, 
la sediul brigăzii de construc- 
ții-montaj Chilia. Șeful brigăzii, 
o mal veche cunoștință, ingine
rul constructor Ion Azsaloș. iși 

, ocupă locul in fața stației de e- 
misie-recepție. în fiecare dimi
neață la această oră discută cu 
„punctele de lucru" răspîndite 
pe mari întinderi și care apar 
aici ca voci omenești voioase 
(e o dimineață superbă!). Zgo
motul de fond al undelor — un 
fișiit liniștitor — apoi mici poc
nete de comutator, și dialogul 
începe. Va dura mai mult de o 
oră. timp în care mica încăpere 
se transformă in receptacul al 
trăirilor, problemelor mari și 
mici ale atitor oameni care, 
prin cine știe ce depărtate hăți
șuri, iși incep o nouă zi de mun
că. Azsaloș îi cunoaște absolut 
pe toți, le spune pe numele mic., 
ii încurajează ori le „dezleagă" 
problemele...

program 
printre obiectivele econo- 
de amploare ce conferă 
și măreție perioadei pe 
a deschis-o in istoria

Mihai CARĂNFIL
(Continuare in pag. a V-a)
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ACTIVITATEA DE PARTID PE MARILE ȘANTIERE ALE ENERGIEI
1

In dimineața rece de toamnă, pî- 
clele nopții mai stăruie peste lunca 
largă a Jiului. E devreme, soarele 
n-a răsărit încă, dar pe șantierul 
Centralei electrotermice Craiova II 
munca se desfășoară din plin. Con
structorii, montorii și energeticienii 
— multi dintre ei crescuți la .școala 
marilor obiective energetice ale țării, 
alții formați aici, pe vastul șantier 
craiovean — se străduiesc cu price
pere, hărnicie și devotament să-și 
îndeplinească angajamentul asumat: 
intrarea in funcțiune, pînă la sfîrși- 
tul anului, a primului grup de 150 
megawați.

Un amplu efort colectiv
In mijlocul forfotei de pe șantier 

îl intîlnim la această oră timpurie pe 
secretarul cu probleme economice al 
Comitetului mu
nicipal de partid 
Craiova, ing. Ion 
Anghel. Intrăm în 
vorbă :

— Devreme, de
vreme pe șantier, 
tovarășe secre
tar...

— E firesc să 
îmi încep ziua de 
muncă aici unde 
se înaltă centrala 
electrotermică — 
obiectiv de mare 
însemnătate pen
tru întreaga Cra
iova. Așa cum a 
subliniat secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul oa
menilor muncii, locul activistului de 
partid este șantierul, fabrica, ogorul, 
adică punctele-cheie unde se hotă
răște soarta producției. Și tot la 
marele forum al democrației noastre 
muncitorești revoluționare conducă
torul partidului și al tării a pus în 
evidență sarcina de a asigura pune
rea in funcțiune la termen a npilor 
capacități energetice.

— Ce se întreprinde, concret, pen
tru ca primul grup să pornească la 
data stabilită ?

— Urmărim zi de zi, analizăm 
și coordonăm cit mai bine ac
tivitatea celbr patru mari trusturi 
de construcții, montaj și lucrări spe
ciale. pentru asigurarea corelărilor 
necesare. Tinînd seama de faptul că 
e vorba de un obiectiv de investiții 
deosebit de important, atit de inte
res național, cît și local, comitetul 
municipal de partid a luat măsuri 
pentru a asigura participarea la lu
crările de construcții și montaj, la 
transporturi a unor mari- întreprin
deri din Craiova.

— Cu ce rezultate s-a soldat, to
varășe secretar, această acțiune a co
mitetului municipal de partid ?

— Colectivele întreprinderilor cra- 
iovene au răspuns prompt, dînd do
vada unui înalt simț de răspundere 
în acest amplu efort pus în slujba 
Interesului general. Astfel, întreprin
derile „Electroputere" și de Utilaj 
greu au lucrat la buncărele de căr
bune, aducînd și prețioase îmbunătă
țiri constructive ; întreprinderea do 
transport greu a venit pe șantier cu

macarale speciale care să urgenteze 
montajul utilajelor energetice. Și 
exemplele ar putea continua. Ele 
vorbesc, într-adevăr, despre un am
plu efort colectiv depus de între
prinderi, de organizațiile de partid, 
de către multi oameni ai muncii spre 
a fi gata la termen cu primul grup 
energetic. Tot in același scop v-am 
ruga să mai consemnați ceva in 
„Scinteia", dacă se poate.

— Este vorba de necesitatea, 
de solicitarea ca principalii noș
tri furnizori — întreprinderea de 
mașini grele și întreprinderea „Vul
can" din București să ne livreze toate 
utilajele la datele prevăzute în con
tracte și grafice.

— Consemnăm și sperăm că sem
nalul va fi luat în seamă de către cei 
în drept.

— Cit despre noi, cei de la Cra

au venit cu o propunere care ne-a 
scos din impas : organizarea schim
bului de noapte la sudat. Și pentru 
a da un bun exemplu s-au oferit 
să lucreze pfinîii în acest schimb. 
„Vom demonstra că noaptea se pot 
face lucrări de sudură la fel de 
bune ca în plină zi", au zis ei. 
Mulți le-au urmat exemplul și ast
fel, datorită inițiativei comuniștilor, 
am rezolvat situația grea în care ne 
aflam, asigurind lucrărilor un ritm 
normal.

Ritm normal. Este o expresie pe 
care am intilnit-o mereu pe marele 
șantier energetic craiovean.

— Ce înțelegeți prin acest ritm 
normal, tovarășe inginer Emilian 
Dobrescu, ca beneficiar, ca director 
al Centralei electrotermice Craio
va II ?

— Ritmul care, asigură respectarea

INIȚIATIVA COMUNIȘTILOR
- resursă inepuizabilă pentru creșterea 

ritmului și calității lucrărilor

iova, ne străduim pentru a face să 
pulseze jCÎt mai curînd puterea noii 
centrale în sistemul energetic națio
nal. Luptăm cu timpul, luptăm cu 
greutățile, dar sintem convinși că 
vom reuși. Pină la urmă, oamenii ho
tărăsc totul.

Experiența dă roade
Maistrul Ion Șerban, secretar ad.- 

junct al organizației de partid din 
cadrul brigăzii complexe de montaj 
are „la activ" experiența multor cen
trale termoelectrice de primă mări
me : Turceni, Motru, Ișalnița. Cu unii 
oameni din echipele pe care le co
ordonează lucrează de mulți ani.

— Sint oameni pe care mă bizui 
pe deplin. Pun zdravăn umărul la 
greu și te scot din orice necazuri.

— Ce „necazuri" ați avut aici, la 
Craiova II ?

— Necazuri ? Am avut și avem 
încă. Nici nu s-ar putea altminteri 
pe un șantier atît de complex. To
tul e să ai cu cine să duci greul, 
să depășești dificultățile, să ieși la 
liman.

— Relatați-ne o împrejurare din 
care ați „ieșit la liman" cu acești 
oameni de nădejde.

— Iată, la noi s-a creat o situa
ție deosebită in legătură cu etanșa- 
rea sistemului de presiune la caza
nul unu. AAceastă lucrare de mare 
importanță era rămasă în urmă. Ne 
stînjenea. Ne ținea în loc. Am pus 
în adunarea generală de partid pro
blema grăbirii ritmului sudurii la 
sistemul de presiune. Atunci sudo
rii Benone Mitroi și Oprea Croitoru

graficelor de execuție, dar, totoda
tă, și o înaltă calitate a lucrărilor. 
In această privință își spune cuvin- 
tul exigența comuniștilor, a tuturor 
constructorilor și montorilor.

— în ce fel își spune cuvintul ?
— Aș putea afirma că la noi a 

fost abolită mentalitatea „mai întii 
să punem în funcțiune și. dacă nu 
merge ceva, schimbăm apoi". Din 
inițiativa maiștrilor și muncitorilor 
comuniști Traian Sîrboiu, Marin Șe- 
laru, Ilie Preda și a altora, echipa
mentele se verifică bucată cu bucată 
înainte de montajul final. Și-apoi 
am mai avut un ajutor prețios : ex
periența Ișalniței unde am luerat 
aproape toți.

— Cum v-a ajutat această expe
riență ?

— Am amplasat mai bine unele 
subansambluri, am simplificat dru
mul unor circuite, am făcut mai ope
rative diverse acționări. Mai mult, 
oamenii noștri, printre care aș men
ționa pe ing. Ion Moraru și pe maiș
trii Ion Eftemie și Constantin Nițu, 
toți comuniști, au propus îmbunătăți
rea unor soluții constructive la sis
temul de reglare al ventilatoarelor 
de gaze, la pompele de evacuare a 
cenușii și la alte echipamente.

— Pe lingă experiență, ce alți fac
tori vă vin în sprijin ?

— Inițiativa. Dragostea de mese
rie. Devotamentul. Spiritul de răs
pundere revoluționar al acestor oa
meni care prin muncă, prin luptă 
vor să apropie cît mai mult ziua în 
care Craiova II va deveni încă unul 
din izvoarele de energie ale țării.

0 școală de muncă 
și de viață

Una din platformele înalte-ale șan
tierului ne oferă o vastă perspectivă 
asupra luncii Jiului și a întregii 
zone de est a întineritei Cetăți a Bă
niei. Aflăm că centrala livrează de 
pe acum energie termică pentru 
platforma industrială din această 
zonă și pentru 25 000 de apartamen
te, precum și apă tehnologică pen
tru „Oltcit". Comentăm acest fapt 
împreună cu tovarășul Florea Popa, 
secretarul organizației de partid din 
cadrul centralei.

— Așadar, putem vorbi de pe 
acum despre primele rezultate ale 
muncii de pe șantier, tovarășe se
cretar.

— Desigur, dar eu, ca secretar de 
partid, am și alt
ceva in vedere in 
privința primelor 
rezultate. E o po
veste mai lungă. 

O ascultăm.
— Am venit pe 

șantierul acesta 
de la începuturi
le lui. Aici nu 
era decît un teren 
sterp. Acum pot 
fi admirate con
strucțiile acestea 
înalte, zvelte ca 
niște columne 
care' parcă spri
jină cerul. Dar 
eu știu că o dată 

cu columnele energeticii s-au ri
dicat și oamenii. Mulți oameni de 
nădejde.

— Vorbiți-ne despre ei.
— Iată, să-l luăm pe Adrian Cos- 

tea. Cînd a venit pe șantier se în
fățișa ca un tinerel cam timid, poa
te cam stîngaci. Abia învățase me
serie. Era electrician in prima ca
tegorie de calificare. Ei bine, tine
relul s-a dovedit harnic, cu tragere 
de inimă pentru muncă și învăță
tură. Organizația U.T.C. l-a îndru
mat către o cit mai înaltă califica
re. Acum Adrian Costea e electri
cian categoria a Vl-a. Din simplu 
executant de manevre a ajuns șef 
de tură la camera de comandă. 
L-am primit în partid. E unul din
tre oamenii noștri de bază. Această 
poveste a lui, această continuă as
censiune către realizarea deplină 
trebuie înmulțită de zeci și de sute 
de ori pentru a dobîndi tabloul 
uman al șantierului nostru.

— într-adevăr, e un tablou admi
rabil.

— Dar privind de aici, de, sus, 
noile industrii ale Craiovei și pri
vind mai departe, cu ochii minții, 
către țara întreagă, transformată de 
partid într-un vast șantier, avem 
tabloul ascensiunii atîtor milioane 
de oameni. E cea mai durabilă ope
ră de pe pămîntul României.

...Craiova II. Un mare șantier al 
energeticii. Un loc al inițiativei și 
efortului. Și, totodată, o mare școa
lă de muncă și de viață, în care oa
menii, devotamentul și buna lor pre
gătire hotărăsc totul.

Gh. ATANASIU

llustrâtă din Bacău

DE LA C.E.C.
Unul din cele mai solicitate in

strumente de economisire la C.E.C. 
sint obligațiunile C.E.C. cu ciști- 
guri. Această solicitare este de
terminată de faptul că pentru de
punerea economiilor pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri nu este nece
sară nici o formalitate de îndepli
nit și se pot procura in număr 
nelimitat, la cererea depunătorului. 
Totodată toate obligațiunile C.E.C. 
existente la populație participă cu 
șanse egale de cîștig la fiecare 
tragere la sorți lunară.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că în 
tot cursul lunii octombrie în cadrul 
căreia se organizează „Săptămina 
economiei", obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se vînd la valoarea lor 
nominală. Acestea se pot procura 
de la oricare unitate C.E.C. sau 
poștală atît din mediul urban cît 
și din cel rural.

Cu prilejul manifestărilor legate 
de sărbătorirea „Săptămînii econo
miei" intre 25—31 octombrie a.c., 
Pe lingă tragerea la sorți lunară 
obișnuită, Casa de Economii și 
Consemnațiuni organizează și o 
tragere la sorți suplimentară la 
care se vor atribui numeroase cîș
tiguri în valori cuprinse intre 
50 000 de lei și 800 de lei.

Unitățile C.E.C. și poștale din 
întreaga țară vă stau permanent 
la dispoziție pentru efectuarea de
punerilor pe obligațiunile C.E.C. 
cu ciștiguri.

^Fapte, Mțiătive, preocupări

din județele țării

Măcin — un oraș care își 
valorifică superior resursele
In extremitatea ves

tică a județului Tul- 
cea. la poalele culmii 
Pricopanului, se înalță 
orașul Măcin. Situat 
pe vatra cetății anti
ce Arrubium, orașul 
este cunoscut încă din 
secolul al III-lea î.e.n. 
Acum însă au rămas 
doar amintiri imagi
nile vechiului tîrg pră
fuit de odinioară cu 
maghernițe insalubre, 
cu sacalele ce cărau 
apă de la Dunăre. 
Anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea 
al partidului au mar
cat și pentru Măcin 
cea mai înfloritoare 
perioadă din întreaga 
sa istorie de peste 
două milenii. Datorită 
unui vast program de 
dezvoltare economlco- 
edilitară, vechiul tîrg 
a căpătat o înfățișare 
cu totul nouă. Ma
ghernițele de altă
dată au fost șterse cu 
lama buldozerului. în 
locul lor s-au ridicat 
edificii zvelte, moder
ne, care au schimbat 
din temelii înfățișarea 
acestui oraș dunărean.

Dacă pînă în urmă 
eu un sfert de veac 
Măcinul era o comună 
ce purta doar denumi
rea, s-ar putea spu
ne, exagerată, de oraș, 
în prezent el a ajuns 
a doua așezare urba
nă ca pondere in e- 
conomia tulceană. Cei 
12 000 de locuitori ai 
orașului se mindresc 
cu marile lor realizări. 
Dacă in urmă cu două 
decenii aproape că nu 
se putea vorbi de vreo 
activitate industrială 
la Măcin, acum valoa
rea producției indus
triale se ridică la 
trei sferturi de miliard 
de Iei.

— Prin construirea 
unei moderne între
prinderi de tricotaje și 
prin punerea in va
loare. in unități de 
industrie mică, a re
surselor locale de 
materii prime și de 
materiale refolosibile 
de - care dispunem — 
ne spune tovarășul 
Ion Simion, primarul

orașului — numai în 
ultimul deceniu au 
fost create peste 3 000 
locuri de muncă.

Hărnicia și ingenio
zitatea locuitorilor 
Măcinului au devenit 
bine cunoscute. în a- 
ceastă localitate se 
află una din marile 
platforme ale indus
triei mici. Meșteșuga
rii din acest străvechi 
oraș utilizează pe 
scară largă resursele 
locale și materialele 
refolosibile. realizind 
bunuri de milioane 
de lei. „Numai din 
materiale refolosibile 
— ne spunea tova
rășul Gheorghe Jer- 
lăianu, președintele 
cooperativei meșteșu
gărești „Arrubium" — 
realizăm anual pro
duse în valoare de 
peste 100 milioane 
lei". La această acti
vitate, deosebit de 
rentabilă, se adaugă 
strînsa conlucrare a 
celor două coopera
tive meșteșugărești 
din localitate — 
„Arrubium" și „Meta
lul" — cu mari uni
tăți economice din 
țară la realizarea u- 
nor piese de schimb, 
a unor accesorii. Așa, 
de exemplu, aici se 
fabrică noile tipuri de 
bare și ornamente 
pentru autoturismele 
„Dacia". Tot aici se 
produc anual peste 
două milioane de ti
părituri — felicitări 
pentru diferite ocazii 
festive.

Deși industrializat 
In ritm rapid. Măci
nul nu s-a dezis de 
agricultură. Dimpo
trivă. Un popas la 
întreprinderea agri
colă de stat din loca
litate — una dintre 
cele mai bune din ju
deț — ne întărește 
convingerea. Măcine- 
nilor le-a stat în fire 
dintotdeauna să-și 
lege priceperea de 
muncă și speranțele 
de fapte. Pentru re
coltele mari de soia ei 
au obținut „Ordinul 
Muncii" clasa I. în 
ultimii doi ani, în 
zona de baltă, au

luat ființă crezării 
care cuprind peste 
1 000 hectare, iar 
producțiile sint dintre 
cele mai bune.

O dată cu dezvoltarea 
economică fi-a îmbo
gățit și zestrea edili
tară a orașului. Au 
fost date în folosință 
blocuri însumind 800 
de apartamente, un 
modern spital cu 250 
de paturi și policlinică. 
Pentru oamenii mun
cii de aici, pină -la 
sfîrșitul acestui an se 
vor construi încă 100 
de apartamente, blocu
rile fiind prevăzute cu 
instalații solare pen
tru încălzirea apei 
menajere. De aseme
nea, va fi dat în folo
sință un nou cinema
tograf cu 350 de locuri, 
și un dispensar, iar 
rețeaua de alimentare 
cu apă se va extinde 
cu încă un kilometru 
și jumătate. Totodată, 
platforma industrială 
a orașului va căpăta 
noi dimensiuni prin 
construirea a trei noi 
capacități de producție 
care vor prelucra pro
dusele agricole reali
zate în această zonă. 
Numeroase alte acțiuni 
se desfășoară pentru 
mai buna gospodărire 
și înfrumusețare a 
orașului. Numai în 
acest an, valoarea lu
crărilor efectuate prin 
muncă patriotică se 
ridică la peste 12 mi
lioane lei. Este vorba 
de repararea și mo
dernizarea unor străzi, 
amenajarea unor zone 
de agrement, planta
rea de pomi fructiferi 
și arbuști ornamentali, 
înființarea unor baze 
sportive și locuri de 
joacă pentru copil.

Vechiul oraș situat 
Ia poarta de intrare 
în Dobrogea dinspre 
Brăila se prezintă as
tăzi cu o industrie în 
plină dezvoltare, cu o 
agricultură înfloritoa
re și o zestre urbanis
tică tot mai bogată.

Neculai 
AMIHULESEI 
co respondents 
„Scînteii"

AUTOAPROVIZiONAREA
principiu de bază al dezvoltării economico-sociale, cadru fertil de manifestare a spiritului gospodăresc

Itinerar de toamnă în eîteva piețe
(Urmare din pag. I) 

de sezon al aprovizionărilor cu le
gume. af pregătirilor gospodărești 
pentru sezonul rece. Am urmărit

La dispoziția populației, cantități sporite 
de produse

Pentru început să consemnăm 
faptul că. în linii mari, aproviziona
rea a decurs din ce in ce mai bine : 
treptat, s-a înregistrat o creștere 
a cantităților de produse livrate 
unităților comerciale. De pildă, în 
săptămina 6—12 octombrie cantită
țile livrate au sporit astfel față de 
săptămina precedentă : la cartofi de 
la 5 528 tone la 7 354 tone, iar la to
tal legume de la 4 226 tone la 4 580 
tone.

Transpunind în practică Programul 
de autpconducere și autoaproviziona- 
rc întocmit de consiliul popular mu
nicipal au fost luate in această toam
nă o seamă de măsuri al căror re
zultat se vede concret în piețe. Astfel, 
pentru aprovizionarea celor 30 de

Bazele de autoaprovizionare 
în „exercițiul funcțiunii44

Consemnînd creșterile cantitative 
globale obținute datorită aplicării 
consecvente în practică a principi
ilor autoconducerii și autoaprovizio- 
nării, am dorit să Vedem cum se 
reflectă ele în piețe, in unitățile 
comerciale de profil, deci în satisfa
cerea cererii cumpărătorilor. Se cu
vine subliniată, în primul rind, con- 
tbibutia unităților agricole din sec
torul agricol Ilfov, precum și din 
bazinele legumicole care, în mod 
tradițional, își aduc produsele pe 
piețele Capitalei, ceea ce constituie 
o dovadă a înfăptuirii prevederilor 
programului de a'utoconducere și 
autoaprovizionare a municipiului.

Piața Unirii. Una dintre cele mai 
mari și mai căutate piețe ale Ca
pitalei. prin care se perindă, zilnic, 
sute de mii de cumpărători. In eta
latele unităților I.L.F. și C.A.P.. clă
dite in veritabile „piramide" vege
tale — sute și sute de tone de pro
duse, întreaga gamă a roadelor din 
grădini și livezi. Săptămina care a 
trecut a fost și aici o perioadă de 
virf pentru aprovizionarea gospodi
nelor, care au plecat mulțumite, cu 
cele de trebuință in sacoșe. Volu
mul cu adevărat impresionant, mult 
sporit față de aceeași perioadă a 
anului trecut, este revelator. Șeful 
complexului comercial din piață, to
varășul Gh. Spiridon, ne oferă o cu
prinzătoare imagine cifrică : în săp
tămina care a trecut s-au vindut 
circa 317 tone cartofi, 250 tone cea
pă, peste o sută de tone de varză 
albă și roșie. 60 tone ardei și go- 
goșari. 15 tone rădăcinoase. 27 tone 
roșii, 13 tone vinete, diferite canti
tăți de conopidă, spanac, castraveți 
de seră, peste o sută de tone de 
fructe. Ele provin din unități agricole 
aflate în imediata apropiere a Ca

drumul legumelor spre piețe și ma
gazine. modul cum iși îndeplinesc 
atribuțiile cei ce se ocupă de pre
luarea. transportul, depozitarea și 
vînzarea produselor legumicole.

piețe și 300 de magazine specializate 
cit cuprinde rețeaua comercială 
bucureșteană au fost create șase 
mari bazine legumicole în zonele li
mitrofe Capitalei, asigurîndu-se o 
bună bază materială pentru auto- 
aprovizionare și realizindu-se o 
mai mare operativitate în preluarea 
produselor și scurtarea distantelor 
de transport. De asemenea, datele 
furnizate de Centrala legume-fructe 
arată că stadiul transportului carto
filor din marile bazine producătoare 
este avansat, existînd premise certe 
pentru a se crea și un important 
stoc de rezervă. în magazine au fost 
create stocuri de rezervă pe două- 
trei zile pentru a se evita orice gol 
în aprovizionare.

pitalei — cooperativele agricole din 
comunele Măgurele, Jilava și Du- 
desti. cit și din bazinele legumicole 
ale întreprinderilor de stat din Că
lărași, Lehliu, Berceni, Giurgiu, Mi- 
hăilești. Acestor cantități li s-au 
adăugat și cele aduse de producă
torii individuali, prezenți in număr 
mare, zilnic, pe platourile din fața 
halei.

Piața Obor. Și în această piață 
vînzârile au cunoscut săptămina tre
cută valori maxime, zilnic desfăcîn- 
du-se, prin toate formele de co
merț practicate aici, peste 300 de 
tone de legume și 100 tone de fructe. 
Deosebit de important este și faptul 
că. anul acesta, asigurarea pieței cu 
legume și» fructe s-a realizat intr-o 
măsură mai mare decît în alți ani, 
pe seama aprovizionării din bazinul 
legumicol șl sectorului agricol Il
fov, ceea ce reprezintă, de fapt, un 
aspect concret al preocupării con
siliului popular al sectorului 2 de a 
realiza în condiții mai bune preve
derile programului de autoaprovi
zionare. Practic, față de anul tre
cut, producătorii particulari și co
operativele agricole de producție din 
apropierea Capitalei (Dobroiești, Gă- 
neasa, Nuci, Pantelimon și altele) 
și-au sporit cantitățile de legume, 
aduse la piață cu circa 15—20 la 
sută la fiecare sortiment.

De notat că și în această săptă- 
mină cantitățile mari de legume se 
mențin și chiar sporesc la unele 
sortimente, precum varza, cartofii, 
ceapa, rădăcinoasele și altele. „Acum 
sintem foarte bine aprovizionați la 
toate sortimentele, ne-a spus șeful 
complexului „Obor", Dumitru Rădu- 
țu. A existat, e drept, o perioadă în 
care datorită unor neînțelegeri 
conjuncturale între întreprinderile 

de livrare și cea de vînzare a pro
duselor s-au creat unele goluri arti
ficiale, dar acum și în Piața Obor 
se_ poate vedea o recoltă bogată, pe 
măsura celei ce a fost anul acesta 
în livezi și grădini."

Și în Piața Progresul, săptămina 
trecută s-au găsit cantități mai mari 
de legume. Numai centrul de des
facere al C.A.P. Jilava — una din

Repartițiile - echitabile, judicioase!
Așadar, marfă este. Cum este 

însă distribuită ? Un magazin mic, 
ca și unul mare, are aceeași 
menire : să vîndă marfă, să sa
tisfacă cerințele cumpărătorilor. Se 
constată insă o situație nefireas
că : aprovizionarea preferențială și, 
ca urmare, supraaglomerarea piețe
lor și marilor magazine, în timp ce 
unitățile mici, cu același profil și 
cu aceeași destinație — vinzarea le
gumelor — sint lăsate pe al doilea 
plan. Nu demult, în unitatea nr. 103 
din București, cumpărătorii priveau 
rafturile incărcate cu alte produse 
decît legumele de sezon, și... plecau 
cum au venit. Gestionara (Steliana 
Popescu) ne spunea că din cele 17 
tone de legume comandate pentru zi
lele de sîmbătă și duminică, nu i se 
livrase... nici un kilogram 1 Ca urma
re. în timp ce spațiul comercial al 
acestui magazin, ca și al altora de 
același profil, era insuficient folo
sit, iar vînzătorii nu prea aveau ce 
vinde, în piețe creîndu-se aglome

Cum se efectuează comenzile?
Eram și sintem obișnuiți cu imagi

nea lucrătorilor harnici și inimoși din 
comerțul de legume-fructe, care co
mandă și cer marfă de calitate, se 
zbat să valorifice cu bine, pină la 
sfirșit, eforturile depuse . încă din 
sfera producției, pe întreaga filieră 
a mecanismului autoaprovizionării. 
Un bun exemplu demn de urmat o- 
feră magazinul specializat din Piața 
Amzei, unde aprovizionarea de noap
te a devenit regulă în tot cursul se
zonului legumicol. Pentru ca aprovi
zionarea să se desfășoare ritmic și 
cetățenii să găsească în fiecare zi le
gumele de care au nevoie. Gestiona
rul Ion Buru și vinzătorii participă, 
uneori pînă în miez de noapte, la 
descărcarea mașinilor. Intr-o noapte 
au descărcat cinci mașini cu 80 tone 
de legume, fructe, cartofi etc. „Vrem 
să formăm și la legume un stoc pe 
două, trei zile pentru a evita golu
rile în aprovizionare pe timp plo
ios" — ni s-a spus.

Cu imaginea hărniciei în față nu 
prea ne-a venit să credem că unii 
gestionari comandă cu intenție marfă 
putină, ca să vindă puțin. Nu ne-a 
■venit să credem pînă cînd... Pină 
cînd ne-am dus în piața „1 Mai" 
să vedem comenzile făcute de ges

unitățile sectorului agricol Ilfov care 
participă la aprovizionarea cunoscu
tei piețe din șoseaua Giurgiului, un 
centru de vînzare modest în com
parație cu unitățile I.C.S.L.F. — a 
vindut mai bine de cinci vagoane de 
varză albă, unul de varză roșie, mii 
de kilograme de vinete, ceapă, ră- 
dăcinoase și alte legume. Toate cău
tate de gospodine, toate de bună 
calitate și in stare proaspătă, in- 
trucît sint aduse direct din cimp, în 
cantitățile cerute telefonic de vinză- 
tori, fără nici un fel de transporturi 
și depozitări intermediare. Și aceasta 
deoarece furnizorul, cărăușul și co
merciantul sint unul și același, res
pectiv, cooperativa agricolă de pro
ducție.

rații nejustificate, „cozi". Și nu este 
vorba de un caz izolat : în aceeași 
ultimă duminică de septembrie, din 
cele 186 de magazine care coman
daseră tomate, acestea au fost livra
te numai către 94 unități, cealaltă 
jumătate neprimind nimic ; alte 50 
de unități n-au primit ardei, iar la 
o sută nu s-au repartizat vinetele 
comandate. Și menționăm : nu din 
cauză că produsele respective ar Ii 
fost insuficiente, ci din cauza repar
tiției defectuoase.

, Faptul că activitatea piețelor și 
marilor magazine este urmărită și 
controlată e, desigur, pozitiv ; dar 
este nefirească neglijarea micilor u- 
nități, care pot servi la fel de bine 
și adesea mai prompt cerințele cum
părătorilor aflați mai aproape, care 
pot — și au datoria, aceas
ta este chiar menirea lor — să des
congestioneze marile unități, să 
creeze „guri de scurgere", puncte 
suplimentare de aprovizionare.

tionarul Constantin Honciu. A 
comandat puțin, pentru că și lui 
ii pasă puțin de eforturile pe care 
le-au depus unitățile agricole produ
cătoare, de toți cei ce s-au îngrijit 
de achiziții și contractări, de bunul 
mers al autoaprovizionării. de cerin
țele cumpărătorilor. Este de necrezut 
ca, in plin sezon de aprovizionare de 
toamnă-iarnă. miile și miile de cum
părători dintr-o piață centrală să-și 
dorească numai două tone de toma
te. o singură tonă de gogoșari sau 
una de vinete ! Urmarea ? Nemulțu
miri, deplasări obositoare spre piețe 
aprovizionate normal.

Generalizarea experienței bune, 
existente — după cum ușor se poate 
constata — in multe locuri, înlătura
rea operativă a neajunsurilor la care 
ne-am referit, gospodărirea și repar
tizarea judicioasă a fondului de mar
fă impun mai mult interes gospodă
resc, maximă exigență și spirit de 
răspundere din partea factorilor de 
resort, a tuturor celor ce participă la 
preluarea, transportul și desfacerea 
legumelor și fructelor. In interesul 
bunei aprovizionări a populației, al 
fiecărui cetățean I

C. BORDEIANU 
R. ION

La zi, industrializarea legumelor
Un alt destinatar al procesului 

de autoaprovizionare — avind, desi
gur, ca adresă finală pe cetățean — 
il constituie fabricile pentru pro
ducția de conserve. Și se poate spu
ne că, deși perioada „producției de 
virf" continuă încă în toate fabricile 
de conserve, la această oră se poate 
afirma că marea majoritate a produ
selor necesare pentru iarna care vine 
au fost pregătite și puse la adăpost. 
Ce-i drept și în aceste zile pe porțile 
fabricilor de specialitate din țară in
tră zilnic și va mai intra citeva săp- 
tămîni în șir o cantitate de legume 
cuprinsă între 15 000—20 000 tone. 
Cum se desfășoară activitatea în a- 
ceste unități ale industriei alimenta
re. ce noutăți S6 anunță pentru sezo
nul rece, cu ce greutăți se con
fruntă industrializarea legumelor ? 
Aceste întrebări au constituit tema 
unei convorbiri avute la „Trustul 
pentru industria conservelor și 
sucurilor", forul coordonator al fabri-

— în tone —
1985

10 octombrie
1986

10 octombrie

Total producție de conserve, 
din care :

166 700 184 200

fasole păstăi 33 600 44 000
ghiveci în ulei 1 700 2 000
vinete in ulei 660 ■ 1 730
tocană 670 3 400
spanac de gătit 2 230 5 600
castraveți in oțet 8 980 12 700

Din acest tabel diferențele se văd 
clar, creșterile de Ia un an la altul 
fiind destul de mari la fiecare sorti
ment de bază. Organizarea autoa
provizionării a făcut ca anul acesta 
să se realizeze o cantitate de con
serve simțitor mai mare față de 
anul trecut. Și să nu uităm — fa
bricile lucrează încă din plin și vor 
mai lucra în continuare săptămîni in 
șir.

— Reținind aspectele privind can
titatea, dorim să arătați ce măsuri 
au fost luate pentru îmbunătățirea 
calității conservelor de legume ? — 
îl întrebăm pe directorul tehnic. 
Ștefan Opriș.'

— O primă măsură a fost legată de 
aprovizionarea fabricilor cu legume
le necesare, care in prezent se des
fășoară in condiții mult mai bune 
decît in anii trecuți. Este cunoscut 
tabloul care se prezenta trecătorului 
la poarta fabricilor în urmă cu 3—4 
ani. Acolo așteptau ore și chiar zile 
întregi sute de camioane încărcate 
cu legume — în timp ce în alte zile 
nu se zărea nici măcar o mașină. 
Cauza ? Livrările în salturi de către 
furnizori. Acum aceste aspecte au 
dispărut • (lucru constatat parțial și 
cu ocazia raidului întreprins). Expli
cația : inființarea întreprinderilor de 
producție și industrializare a legu
melor și fructelor (I.P.I.L.F.) — in 
cadrul general al aplicării princi
piilor de autoaprovizionare — a a- 
sigurat darea în folosința acestora a 

cilor respective, cit și a unui raid 
întreprins prin eîteva dintre marile 
fabrici de conserve din țară. Discu
tăm cu loan Bucurescu, director 
general, și Elena Bălulescu, director 
comercial.

Referindu-se la Programul special 
de dezvoltare a producției de con
serve, legume, fructe și pastă de to
mate între anii 1986—1990, directorul 
general spune că trustul de conserve 
se ghidează strict după prevederile 
acestuia : are in vedere realizarea 
volumelor de producție stabilite 
prin plan, diversificarea sortimente
lor și creșterea continuă a calității 
produselor. Astfel incit, în 1990 fa
bricile de conserve să realizeze un 
total de 450 mii tone de legume și 
170 mii tone de fructe, ceea ce asigu
ră un consum de 57 kg de conserve 
pentru fiecare locuitor. Chiar în anul 
acesta, la 10 octombrie situația pro
ducției se prezenta în felul următor : 

unor însemnate suprafețe de teren 
agricol. în prezent. în jur de 25 000 
ha. Suficient pentru a satisface pînă 
la 50—60 la sută din necesitățile de 
producție ale fabricilor. O preciza
re : fiecare I.P.I.L.F. își planifică in 
așa fel perioada de „remont" îneît 
aceasta să coincidă cu munca la gră
dină, iar muncitorii rămași disponi
bili plantează legumele, asigură pra- 
șila, se autogospodăresc. Recolta este 
strinsă atit de muncitori în timpul 
lor liber, cit și de colectivele care 
beneficiază de produsele fabricii. A- 
vînd in mină și „piinea și cuțitul", 
fabricile au Înlăturat în mare măsu
ră .gîtuirile cunoscute : întirzierile, 
degradarea produselor. Pe de altă 
parte, pe țară, s-a luat măsura ca 
transportul să se facă pe cit posibil 
numai cu bascule. în acest fel ope
rația de descărcare s-a redus de la 
40—50 minute la 4—5 minute.

Tot in ce privește îmbunătățirea 
calității produselor ni s-a relatat că 
încă din anul 1984 trustul central în 
colaborare cu I.P.I.L.F.-urile au ela
borat un program de măsuri pentru 
îmbunătățirea radicală a calității 
conservelor de legume și fructe care 
în esență prevede revizuirea tuturor 
rețelelor de fabricație. In această di
recție s-au și făcut pași însemnați. 
De pildă : in toate fabricile au fost 
introduse mașini speciale de condi
ționare a legumelor — pentru spăla
re. tăiere, opărire, prăjire. De ase
menea, a fost mărit conținutul de 

ulei, în special la conservele care se 
pretează la acest lucru : vinete in u- 
lei. împănate, tocane și zacuscă, de 
exemplu. Mai cu seamă. începînd din 
acest an s-a făcut o prelucrare mai 
intensă a legumelor în așa fel incit 
conserva să conțină mai multă sub
stanță efectiv valoroasă.

Ce noutăți vor apărea pe piață in 
sezonul actual ? Aflăm că multe. Din 
lista oferită spre consultare am ales 
eîteva pe care le prezentăm citito
rilor : legume pentru salată, aperitiv 
de fasole, ciorbă de lobodă dublu 
concentrată, zacuscă de ciuperci, do
vleac pentru plăcintă, fasole cu afu- 
mături. In afară de acestea vor mai 
apărea încă 12 sortimente de piu- 
reuri pentru copii : din fructe și le
gume, de cartofi și mere, morcovi și 
dovlecei etc.

— Cu ce probleme sau greutăți so 
confruntă în prezent industria con
servelor ?

Din răspunsurile primite am reți
nut că principalele probleme sint 
lipsa de capace necesare ermetlzării 
borcanelor precum și anumite difi
cultăți din partea beneficiarilor — 
întreprinderile comerțului cu ridica
ta (ICRA) în ce privește preluarea, 
conform graficelor de livrare, a con
servelor contractate.

Prima problemă : capacele. Foila 
de aluminiu din care se confecțio
nează sint fabricate la întreprinderea 
din Slatina. Această unitate a avut 
în semestrul I al anului anumite sar
cini speciale, livrînd abia în semes
trul doi cantitatea de aluminiu ne
cesară. Capacele însă le confecțio
nează întreprinderea pentru ambala
je și piese de schimb din Buftea, iar 
capacitatea acesteia e limitată : 1,5 
milioane de capace pe zi, în timp ce 
industria de conserve produce mal 
mult. Se creează astfel un stoc de 
legume conservate care nu poate fi 
îmbuteliat.

A doua greutate : o mare parte din 
întreprinderile comerțului eu ridica
ta de produse alimentare au rămas 
restanțiere Ia preluarea conservelor 
contractate pe motiv că nu vor să-și 
creeze stocuri supranormative ! Și 
nu vor să înțeleagă în ruptul capului 
că fabricile au și ele capacități de 
depozitare limitate. După intervenții 
repetate făcute la direcțiile comer
ciale județene, precum și la Direcția 
generală comercială a Capitalei se 
simte o oarecare înviorare a preluă
rii... mărfurilor contractate. Dar nu 
încă în ritmul prevăzut de grafice.

Desigur, greutățile amintite, de
parte de a fi insurmontabile, pot, 
pentru moment, duce la neindepli- 
nirea in mod exemplar a sarcinilor 
pe care și le-a asumat în această pri
vință, prin programul special. Minis
terul Industriei Alimentare și Achi
ziționării Produselor Agricole. Esta 
de datoria consiliilor populare jude
țene. a organelor și organizațiilor da 
partid să ia toate măsurile in vede
rea încheierii cu succes a actualei 
campanii de fabricare a conservelor.

Gh. GRAURE
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Toate utilajele să fie livrate la timp Experiența înaintată
(Urmare din pag. I)

Nerespectarea termenelor 
datorează in mare măsură 

neajunsurilor din propria 
activitate

se 
Ș«

Combinatul petrochimic Brazi — 
unitate aflată în continuă dezvolta
re și modernizare. Ne aflăm la in
stalația de distilare atmosferică și 
in vid.

— Lucrările la acest obiectiv au 
fost analizate recent de secretarul 
general al partidului cu ocazia vi
zitei efectuate în unitatea noastră, 
prilej cu cafe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a cerut să 
intensificăm montajul pentru a fi
naliza cit mai repede instalația — 
ne spune tovarășul Alexandru Bă
nică, secretarul comitetului de partid 
din combinat. Ca urmare a măsu
rilor luate și datorită sprijinului 
prompt primit din partea tuturor 
colaboratorilor, vom finaliza pînă la 
30 octombrie toate lucrările de mon
taj. Dacă pentru punerea in func
țiune a acestui obiectiv întreprin
derile producătoare de utilaje teh
nologice s-au mobilizat livrînd ra
pid ultimele subansamble, nu la fel 
stau lucrurile în ce privește instala
ția de cocsare-absorbție-îfacționare 
gaze, unde din lipsa unor utilaje pe 
care întreprinderea de utilaj tehno
logic din Buzău trebuia să ni le 
livreze încă de anul trecut nu se 
poate finaliza închiderea cuptorului.

Consemnind opinia beneficiarului, 
să aflăm care este punctul de ve
dere al furnizorului. Pentru aceasta 
ne-am adresat tovarășului Constan
tin Zaharia, director 
treprinderea de utilaj 
Buzău.

— Este adevărat, a 
terlocutorul, avem restanțe fată 
petrochimiștii din Brazi, Cauzele ? 
In primul rind lipsa unor țevi și 
table pe care unitățile Ministerului 
Industriei Metalurgice lntîrzie să ni

tehnic la 
tehnologic

Confirmat

în-
din

În
de

Ie livreze. în acest sens, trebuie 
spus că este nepermis ca nici după 
doi ani de zile întreprinderea de 
țevi din Roman să nu ne livreze cele 
80 de tone de țeavă pentru termi
narea serpentinei. Cu toate aceste 
dificultăți pricinuite de furnizorii de 
materiale. trebuie să recunoaștem 
deschis că nerespectarea termenelor 
se datorează in mare măsură și pro
priilor lipsuri, abaterilor de la dis
ciplina tehnologică și a muncii, tără
gănării introducerii unor tehnologii 
de înaltă productivitate, ca. de 
exemplu, sudura automată, care m 
prezent deține o pondere de doar 
65 la sută față de 85 la sută 
planificat.

Apreciem spiritul autocritic 
terlocutorului nostru. Totuși, 
trebare se impune. Cum a

care 43 tone in luna

vedere un rezultat me- 
ce numai la prima ve- 

con-

laje, dintre 
septembrie.

La prima 
ritoriu. De
dere 1 Deoarece, iată ce am 
statat pe fluxul de fabricație.

...Secția cazangerie ușoară, 
găsim șapte schimbătoare de 
dură nefinalizate, 
livrare — anul 1984.

...Secția cazangerie 
ria schimbătoare de

petrochimic 
de predare 
se lucrează, 
alte utilaje nefinalizate.

Aici ■ 
cal

de

cit era

al 
o 
ajuns 

acest colectiv ca după nouă luni să 
aibă o restanță de peste 5 milioane 
lei la producția-marfă ? După opi
nia unor factori de conducere din 
întreprindere, râmînerile în urmă se 
datorează și altor carențe de ordin 
intern, cum ar fi nefolosirea la în
treaga capacitate a mașinilor și uti
lajelor din unele secții, creșterea 
volumului de rebuturi.

Este astfel datoria organizației de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere să acțio
neze energic pentru îndepărtarea tu- 
turot acestor neajunsuri, astfel incit 
restanțele ia producția fizică să fie 
grabnic recuperate.

in- 
în-

Termenul
Deci, -restante, 
grea. La bate- 
căldură pentru

Borzești, 
re-reeșalo- 

Restante

— Situația este puțin mal com
plicată. Iată despre ce este vorba. 
Pentru utilajele pe care le execu
tăm noi sînt necesare cantități în
semnate de materiale speciale, table 
și țevi. Datorită faptului că furni
zorii noștri nu-și onorează la ter
men contractele încheiate — în acest 
sens aș aminti că după opi luni 
restanțele Combinatului siderurgic 
Galați depășesc 3 300 tone de tablă, 
iar Întreprinderea „Republica" are 
o rămînere in urmă dc peste 1 100 
tone țeavă — 
fia să oprim, 
cutia unor 
altele, pe care
Este cazul utilajelor pe care le-ați 
văzut in secția cazangerie grea care 
stau în stocul întreprinderii ca pro
ducție neterminată. Aș vrea să sub
liniez că, in urma 
tarului .. 
noastră, 
ducerea 
direct al
partid au analizat situația producției 
neterminate și, împreună cu furni
zorii de materiale, am Întocmit pro
grame cu 
așa incit 
fabricația

sintem puși în situa- 
in diverse stadii, exe- 
utilaje și să începem 
le executăm in avans.

Un paradox păgubitor : 
în avans, dar cu restanțe

Am început documentarea noastră 
la întreprinderea de utilaj chimic 
din Ploiești solicitînd tovarășului 
inginer Teodor Ungureanu, director 
tehnic al întreprinderii, să ne pre
zinte situația realizării planului la 
producția de utilaj tehnologic.

— De la începutul anului și pînă 
In prezent, am livrat beneficiarilor 
noștri, suplimentar, 125 de tone uti-

larg cunoscută si generalizată

Nivelul recoltei exprimă nivelul Iu cure
se muncește

această întreprindere ? 
această întrebare intru- 
indoială. cu asemenea 

producție neterminată

Combinatul 
cu termen 
nat, încă 
sint alte și
a căror valoare depășește, după afir
mațiile unor specialiști din Între
prindere. 100 de milioane de Iei. 
Cu ce eficiență se exercită auto- 
gestiunea șl autoconducerea munci
torească in 
Ne punem 
cît, fără 
stocuri de
situația economico-financiară a în
treprinderii este necorespunzătoare.

— Deci — îl întrebăm In final pe 
tovarășul director — întreprinderea 
de utilaj chimic Ploiești are res
tanțe, ori a realizat produse peste 
plan 1

vizitei secre- 
!n Întreprinderea 

de partid, con-
general
comitetul 
întreprinderii cu sprijinul 
comitetului județean de

măsuri și termene precise, 
să finalizăm neîntîrziat 
tuturor acestor utilaje.

IN CONCLUZIE :

In domeniul producției de utilaj tehnologic, ca de altfel tn toate 
sectoarele economiei naționale, disciplina de plan este lege. Iată de ce 
considerăm că. pornind tocmai de la faptul că unele întreprinderi din 
acest sector înregistrează însemnate 
repercusiuni directe asupra bunei 
de pe șantierele de investiții din 
conducerea Centralei industriale dc 
să analizeze cu răspundere stadiul
să adopte prompt cele mai eficiente 
perarca grabnică a restanțelor. Totodată, răspunderi 
zorilor de materiale, in special celor din Ministerul Industriei Meta
lurgice — care trebuie să expedieze neintirziat unităților producătoare 
de utilaj chimie întreaga cantitate de tablă și țeava restantă. Dar 
legătură cu această problemă vom reveni.

restante la producția fizică, cu 
desfășurări a activității de montaj 
industria chimică și petrochimică, 
utilaj chimic și 

realizării fiecărui 
măsuri menite

alimentar trebuie 
utilaj in parte si 
să ducă la recu- 

mari revin furni-

In

ȚĂRII — CÎT MAI MULT TITEI!» >

frumos exemplu muncitoresc

în urmă, tot prin 
de producție pe- 
înregistra o res- 
fizică de peste 

Cauzele erau 
cea mai importantă 

nerealizarea 
mai exact 
șapte sonde

Cu numai un an 
octombrie; Schela 
trolieră Drăgășani 
tanță la producția 
23 000 tone de țiței, 
multiple, dar 
dintre ele o constituia 
la timp ă investițiilor, 
spus, a unui număr de 
noi, cu debite mari.

Căutările, încercările 
a acestei situații au fosi făcute pc 
multiple planuri. Rezultatul ? Dacă 
anul trecut n-au fost puse în func
țiune șapte sonde Cu un aport mare 
de țiței, diminuîndu-se substanțial 
producția, în acest an. la jumătatea 
Junii octombrie, petroliștii din Dră
gășani aveau un plus de producție 
de peste 11 000 tone de țiței. Cum 
s-a putut realiza un asemenea salt — 
fiindcă oamenii sint aceiași, insta
lațiile aceleași. S-a schimbat însă 
ceva în modul de gindire al oame
nilor. N'erealizarea planului de pro
ducție ih anul 1985 a dat mult de 
gindit conducerii schelei, organiza
ției de partid, specialiștilor, care 
nici un moment nu s-au putut îm
păca cu o asemenea situație. Tre
buia scos cît mai mult țiței. Dar 
cum ? în primul rind, printr-o mai 
bună organizare a forajului. Pentru 
aceasta 
lucrare 
extrem 
săpate 
ducție. 
unei unități specializate, 
aparține de schela de producție. Dar, 
și-au zis petroliștii din Drăgășani, 
nu este numai răspundere muncito
rilor șițspe.cialiștilor de la foraj. în
deplinirea planului la producția de 
țiței depinde și de punerea în func
țiune a sondelor noi. Și, ca urmare 
a sprijinului acordat de petroliști, 
anul acesta toate cele șapte Sonde 
de mare adincime planificate au fost 
săpate și puse in funcțiune cu mult 
înainte de termenul stabilit. Cum au 
reușit sondorii de la foraj să lucreze 
mai bine, mai operativ decit anul 
trecut ? Aici a fost marele „secret". 
De fapt, cel de la foraj vin la loca
ția stabilită. își încep munca și sapă 
pină la adîncimea prevăzută în pro
iect. Apoi își demontează instalațiile 
și predau sonda pentru probe de 
producție. Așa se procedează în mod 
normal în toate unitățile și. adesea, 
cind forajul întîrzie, aceasta se re
percutează asupra producției de 
țiței.

Petroliștii de la Drăgășani au gă
sit o soluție, o modalitate pe cit de 
simplă, pe atît de valoroasă. O solu
ție pe care o propunem spre gene
ralizare, fiindcă s-a dovedit eficien
tă și asigură punerea operativă în 
producție a sondelor noi. „Comitetul 
de partid și conducerea schelei — ne 
spune maistrul Florin Banu, Secre
tarul comitetului de partid pe sche
lă. au făcut o analiză amplă a cau
zelor neimpiinirilor din anul trecut. 
Cînd am făcut programul de pregă
tire a producției anului 1986. am 
hotărit să dăm un ajutor efec
tiv cu oameni, specialiști, uti
laje, combustibili. Doar eram cei 
mai interesați ca sondele noi să 
producă inainte de termen. Timpul 
de montare-demontare-montare a 
fost în acest mod mult mai 
scurt, vitezele de forâj au fost mai 
mari, iar probele de producție — 
pentru că eram într-o continuă în
trecere cu timpul — le-am făcut cu

instalațiile de foraj, care erau deja 
montate. Exista și noroiul necesar, 
așa că noi nu aduceam decit brigada 
specializată pentru probele de pro
ducție. în felul acesta s-au săpat 
cele 7 sonde de mare adincime, cu 
Un aport însemnat la producția zil
nică de țiței, care este cu 200 de 
tone peste sarcinile de plan. Aju- 
tîndu-i pe sondorii de la foraj, ne-am

de depășire

se impunea o mai bună con- 
cu tovarășii de la foraj. Este 
de important ca sondele noi 
să intre la termen în pro- 

Forajul este preocuparea 
care nu

in proporție de 106,9 la sută, iar chel
tuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici eu 408 lei 
față de prevederile de plan. Con
sumul de energie electrică a fost de 
87,3 la sută. Iată așadar că bilanțul 
este rodnic atunci cînd munca este 
bine făcută, cind întreaga activitate 
se desfășoară într-un climat de or
dine și disciplină, cînd preocupările

In

La Schela petrolieră de producție Drăgășani

ajutat pe noi, prin punerea în pro
ducție cu multe zile înainte de Ier» 
men a acestor obiective de investi
ții".

Apelînd la limbajul cifrelor, putem 
prezenta un tablou semnificativ al 
eforturilor petroliștilor de la schela 
din Drăgășani de a da țării cit mai 
mult țiței. Inginerul-șef mecano- 
energetic, Vasile Titică, ne-a oferit 
citeva date în acest sens.' Realizarea 
unei depășiri substanțiale a planu
lui de producție are Ia bază tocmai 
coeficientul de utilizare a sondelor, 
care, pe cele 9 luni din acest an, 
este de sută la sută. Planul la pro
ductivitatea muncii a fost îndeplinit

majore ale Întregului colectiv sint 
concentrate asupra modalităților 
foarte diverse de a realiza și depăși 
sarcinile de plan, cînd aceste sarcini 
sint privite cu cea mai mare răs
pundere, cînd mobilizarea tuturor 
tortelor este amplă și eficientă. Ast
fel, producția de țiței este urmărită 
zilnic pe fiecare sondă, pe structu
rile vechi de la Băbeni, Urși, Fău
rești, intervenindu-se cu operativi
tate pentru sporirea potențialului 
productiv. Au fost intensificate ope
rațiile geologo-tehnologice pentru 
mărirea debitelor sondelor prin adi
ționări, retrageri, cementări selecti- 

. ve, acidizări, reperforări. S-au efec
tuat 336 de asemenea operații in

acest an și efectele se măsoară ... 
aproape 7 000 tone de țiței extras.

— Ne-am preocupat foarte mult 
de organizarea brigăzilor — rle spune 
directorul schelei, ing. Nicolae Sa- 
moilă. Am numit în conducerea celor 
trei brigăzi de producție pe cei mai 
buni specialiști, oameni cu mult spi
rit organizatoric, cu. multă autoritate 
profesională in fața muncitorilor. La 
Mădulari, de exemplu, a fost insta
lat șeful brigăzii a treia ing. Adrian 
Dumitrescu, care a terminat de cu- 
rind stagiatura. în pofida virstei 
sale, este un specialist care a acu
mulat multe cunoștințe, un pasionat 
pentru meseria de petrolist, un 
exemplu pentru specialiști, pentru 
toți muncitorii din brigada sa. De 
curind, pentru calitățile sale, pentru 
abnegația în muncă, pentru modul 
cum își. face datoria, a fost primit 
în rindurile comuniștilor .

Zilele trecute, ziareie au publicat 
tabloul de onoare al unităților frun
tașe în întrecerea socialistă. Pe pri
mul loc între schelele de producție 
petrolieră se află cea din Drăgășani. 
Este un loc de cinste care subliniază 
hărnicia și dăruirea in muncă a 
sondorilor, care vor să adauge renu- 
melui localității lor un binemeritat 
prestigiu dobîndit prin muncă.

Petre CRISTEA 
Ion STANCÎU

RECUPERAREA
RECONDITION AREA 
REIOLOSIREA

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

La întreprinderea agricolă de stat 
Corabia, județul Olt, s-au obținut 
cite .25 366 kg porumb la hectar, pe 
o suprafață importantă ca întindere 
— 1 470 hectare. Și nu este primul 
an în care experiența Scornicești in 
privința acestei culturi se materiali
zează la I.A.S. Corabia prin reali
zarea de producții de virf pe întrea
ga suprafață. Pînă In 1980. nu se ob
țineau mai mult de 8—0 tone în me
die la hectar. Dar în 1983 s-a ajuns 
la 10 500 kg, In următorul an — la 
16 300, iar în 1985 bariera celor 20 
de tone a fost depășită prin reali
zarea a 22 032 kg știuleți la hectar.

Această evoluție este expresia 
faptică a etapelor parcurse de a- 
ceastă unitate agricolă 
Înfăptuirea programului 
creștere necontenită a 
prin practicarea unei 
științifice, moderne, de 
ment, promovarea cu spirit revolu
ționat a tot ceea ce este înaintat, 
pentru obținerea unor recolte de 
excepție.

Aparent, nu s-a făcut ceva deose
bit in acest sens. „Acum oamenii 
s-au convins că nu este greu să rea
lizezi 20—25 tone de porumb știuleți 
la hectar — preciza Mihai Ciobanu, 
director adjunct tehnic la unitatea 
menționată. S-au convins că pentru 
aceasta se cere insă muncă, dar. nu 
oricum, ci o muncă pătrunsă de res
ponsabilitate, de disciplină, fără 
nici cea mai mică abatere de la ca
litate, în toate verigile tehnologice". 
Din datele furnizate cu privire la 
tehnologie de inginerul Mihai Cio
banu, am dedus că totuși ceva deo
sebit s-a făcut pentru înfăptuirea 
sarcinii trasate de organul județean 
de partid. Este ceea ce s-a făcut pe 
scară tot mai largă și in alte unități 
agricole din județ — agricultură ști
ințifică, și nu muncă la intimplare.

Începînd cu data la care s-a con
turat programul-realizării. unor pro- , 
ducții de virf în agricultura județu
lui, și ca urmare a acestuia, s-a ac-

tionat pentru fertilizarea organică a 
întregii suprafețe, anual pe 25 la 
sută din aceasta, astfel că acum s-a 
incheiat primul ciclu, urmînd să fie 
reluat. Au fost administrate cite 
40—45 tone gunoi de grajd Ia hectar, 
procurat din fermele zootehnice pro
prii, ce cuprind in jur de 5 000 tau
rine. Concomitent, s-a acționat pen
tru cuprinderea tuturor culturilor în 
asolamente de 4 ani, pe sole mici 
de 200—250 hectare. Din complexul 
de lucrări agropedoameliorative nu 
lipsește scarificarea solului, anual pe

A

de stat in 
județean de 
producțiilor, 
agrotehnici 

înalt randa-

LR I.A.S. CORABIA, 
25 DE TONE PORUMB 

LA HECTAR

500 hectare, alinarea adincă a tere
nului. nu sînt omise acțiunile de eli
minare a excesului de umiditate și a 
crovurilor care determinau stagnări 
de apă. denivelările, stufărișurile au 
fost înlăturate din orice parcelă. 
Hibrizii de porumb cultivați nu au 
fost aleși la întlmplare. La 
tia comitetului județean de 
începînd cu trei ani în urmă 
realizate loturi comparative, 
cîndu-se un mare număr de 
cit și o gamă latgă de tehnici de 
cultură. în urma observațiilor pro
prii, s-au stabilit cu precizie hibrizii 
cu randament maxim In condițiile 
locale. Această activitate de cerce
tare proprie, in condiții de producție, 
nu este nicidecum Încheiată. Astfel, 
ca urmare a practicii de mai sus, 
pentru acest an au fost reținuți 
in cultură doi hibrizi : Fundulea 
420 și Fundulea 308, cultivați îm
preună pe 1 200 hectare. Pe loturile 
comparative au fost cultivați încă 
63 de. hibrizi,,, care au prilejuit ob
servații importante. Cercetare s-a 
făcut și în privința metodelor de iri-

indica- 
partid, 
au fost 
încer- 

hibrizi,

gat. cea mai bună dovedindu-se uda
rea pe brazdă, experimentată pe un 
iot de 45 hectare, unde s-au obținut 
peste 35 tone știuleți la hectar. în
cercările comparative au demonstrat 
și faptul că insămințările cit mai 
timpuriu posibil duc la obținerea de 
planta viguroase și, totodată, gră
besc maturizarea cu circa două săp- 
tămîni. De aceea, „nîndin<4n-se“ 
timpul și temperaturile 
semănatul a 
20 martie și _______ ... „...............
cadă a lunii aprilie. îngrășămintele 
chimice nu 
toate o dată. Cele 160—185 kg azot, 
100 kg fosfor și 40—60 kg potasiu, 
cit s-a folosit în medie la hectar, au 
fost administrate l'ractionat. sub 
formă solidă și lichidă, la pregătirea 
terenului, la semănat, iar pe unele 
parcele în timpul vegetației, plante
le avind asigurate tot timpul ele
mente nutritive.

Ar mai fi de adăugat, și nu în 
cele din urmă, că organizația de 
partid, comuniștii, au desfășurat o 
muncă intensă pentru pregătirea oa
menilor, a mecanizatorilor și spe
cialiștilor, care are loc nu numai 
iarna, ci în mod permanent, pe 
„fluxul" tehnologic, de la demon
strația pe viu, pe loturile compara
tive și lotul specialistului, pină la 
extinderea tehnologiilor la scară de 
unitate. „în felul acesta, oamenii — 
ne relata Mihai Mitroi, secretarul 
comitetului de partid din unitate — 
s-au convins că recolta de 25 tone, 
realizată în acest an. nu este o pro
ducție limită. O dovedește faptul 
că, în unitate, au fost obținute 27 327 
kg știuleți pe suprafața irigată, de 
1 033 hectare — la anul tot terenul 
va putea fi irigat — cît și produc
țiile situate între 28 și 32 tone, rea
lizate pe suprafețe între 50 și 100 
.hectare, la fermele Vișina, Celei și 
Ianca, ce aparțin de unitatea noas
tră".

„pindindu-se‘ 
favorabile, 

fost început în jur de 
Încheiat in prima de-

au fost administrate

Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"

In grădină trebuie lucrut...
Asociația economică de stat și 

cooperatistă Izvoarele, județul Giur
giu se numără printre principalii 
producători și furnizori de legume 
al Capitalei. Aici se cultivă un sor
timent variat de legume și se obțin 
recolte mari la hectar. însă cele mai 
bune rezultate se Înregistrează la 
cultura tomatelor. în acest an. de e- 
xemplu, asociația a realizat, în me
die. cite 38 000 kg tomate de 
fiecare din cele 200 
te. cu 6 000 kg mai 
vedea planul. Dar 
ruzu. condusă de 
Andronic, s-au 
46 000 kg tomate pe o suprafață de 
40 hectare cultivate. Ce factori au 
contribuit la obținerea acestor re
colte ? Ne răspunde inginer Corne
lia Bători, directoarea asociației.

— Cultivarea tomatelor este cu
noscută — ne spune interlocutoarea 
noastră. însă pentru a obține pro
ducții mari și de bună calitate este 
necesar să lucrezi pămintul grădină
rește. să dai plantelor exact atunci 
cînd au nevoie o prașilă bună, apă 
suficientă și să faci cu răspundere 
tratamentele fitosanitare. Ideea 
vinturată cu ani in urmă că prin 
partea locului nu reușește cultura 
tomatelor ținea mai mult de como
ditatea unora. Deci, mai întii a tre
buit să ne luptăm cu modul de a 
gîndi al oamenilor pentru a-i deter
mina să înțeleagă avantajele econo
mice. ale cultivării tomatelor și. deo
potrivă. să statornicim o disciplină

fermă în aplicarea tehnologiei acestei 
culturi. Am Început prin a organiza 
și cultiva tomatele pe loturi experi
mentale și apoi suprafețe mai mici. 
Primele rezultate au fost încuraja
toare. obtinind 18 000—24 000 kg la 
hectar. S-a demonstrat astfel că 
putem obține producții și mai mari 
dacă știm să folosim cu pricepere

grădinărește

pe 
hectare cultiva- 
mult decit pre
ia ferma Cucu- 
tehnicianul Ion 

recoltat. în medie.

LA ASOCIAȚIA LEGUMICOLA 
IZVOARELE, JUDEȚUL GIUR
GIU, 38 000 KG TOMATE LA 

HECTAR

apa șl condițiile existente în zOnă. 
Cum este și normal, în acest an. în
treaga suprafață de 200 hectare cu 
tomate a fost amplasată pe terenuri 
amenajate pentru irigare. Răsadurile 
le-am plantat pe brazde înalte, ceea 
ce ne-a dat posibilitatea să prac
ticăm irigarea prin brazde, care este 
mult mai eficientă. De asemenea, 
toate lucrările de întreținere — pra- 
șile și tratamente fitosanitare — s-au 
executat la timp și de calitate ire
proșabilă. Ca să obții rezultate bune 
in legumicultura trebuie să lucrezi 
grădinărește.

Am mai retinut că, după lungi 
testări în cîmpurile experimentale și 
fructificarea observațiilor făcute in

producție, aici s-a trecut la cultivarea 
unor soiuri de tomate timpurii, cum 
ar fi, spre exemplu, hibridul „Export 
2". Acest lucru a permis ca unitatea 
să livreze pentru piață primele can
tități de tomate încă din luna iunie. 
De asemenea, s-au cultivat și soiu
rile „Monorom", „AC". „Fakel" ș.a. 
O asemenea structură a soiurilor a 
condus la eșalonarea coacerii și 
deci la o derulare corespunzătoare a 
lucrărilor de recoltare. în anul vii
tor, procesul de eșalonare a culturii 
de tomate se va amplifica prin in
troducerea in 
Soiuri românești 
zău", care au I 
unitate și care ;

în legătură 
prinse pentru 
fără pierderi 
directoarea unității ne-a vorbit des
pre o adevărată strategie simplă, dar 
foarte eficientă. Este vorba de 
cultivarea tomatelor în culise de po
rumb. în primul rind aceste culise 
au avantajul că asigură prin umbra 
lor un microclimat coresounzător 
dezvoltării viguroase a plantelor. De 
asemenea, culegerea timpurie a po
rumbului a dat posibilitatea ca a- 
ceste culise să devină căi de acces 
în cultură și astfel recoltarea s-a 
putut face continuu si fără pierderi.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

producție a noilor 
„Unirea" și „Bu- 

fost experimentate în 
au dat rezultate bune, 

cu măsurile între- 
strîngerea la timp și 

i a întregii recolte.

0 importantă resursă materială-FIERUL VECHI
Cum este reintrodus în circuitul productiv? an

Poate crește ponderea fierului vechi in elaborarea oțelului ? Răspun
sul specialiștilor din acest domeniu de activitate este unanim afirmativ. 
Mai intîi de toate, sînt de părere aceiași specialiști, este necesar să se 
modernizeze unele instalații și utilaje din industria metalurgică. In con
tinuarea ciclului nostru de articole pe tema reintroducerii in circuitul 
productiv a acestei importante bogății care este fierul vechi, azi ne vom 
referi la citeva aspecte legate de 
nizare a unor utilaje deosebit de

Oțelăria electrică nr. 1 din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați. 
Spectacolul, pentru că elaborarea 
fiecărei șarje este un spectacol 
aparte, debutează cu o ploaie
de steluțe roșii. Și imediat irum- 

de oțel care ni se
prin geamul negru
privim, mai mult alb

pe șuvoiul 
înfățișează, 
prin care-i . __  ___
decit roșu. în mare, aceasta este ima
ginea care-ți rămine fixată in me
morie despre acest utilaj complex, nu
mit convertizor. Dar lucrurile mai au 
și un alt aspect. Economic. Prin gura 
de alimentare a convertizorului, îna
inte de elaborarea oțelului, se intro
duce fonta lichidă și fierul vechi. Cit 
fier vechi ? Ei bine, cantitățile sint 
stabilite în conformitate cu rețetele 
de elaborare și cu mărcile de oțel ce 
trebuie obținule,

— Și, totuși, la convertizoarele 
acestea nu s-ar putea folosi mai mult 
fier vechi 1 il întrebăm pe maistrul 
oțelar Constantin Văduva.

stadiul realizării lucrărilor de moder- 
importante din oțelării.

— Așa cum arată convertizorul 
acum, nu. Desigur, ar fi bine să fo
losim mai mult fier vechi la fiecare 
șarjă, pentru că am reduce consu
mul de fontă care înseamnă cocs, 
adică energie.

Pornind de la acest adevăr, am 
început investigațiile noastre pe a- 
ceastâ temă. Iată întrebările 
am solicitat răspuns :

1) Poate crește ponderea 
vechi în elaborarea oțelului ?

2) Dacă da, cum se poate 
acest lucru î

la care

fierului

realiza

PUNCTUL DE VEDERE 
AL PROIECTANTULUI : 

„Sintem optimiști, cu toate că 
beneficiarul ne creează 

greutăți"
— După cum se știe, peste 50 la 

sută din producția națională de oțel

se realizează în convertizoarele cu 
oxigen din cele trei oțelării LD de 
la C.S. Galați, ne precizează tovară
șul Constantin Dobrescu, inglner-șef 
cu probleme tehnologice din cadrul 
IPROMET București. Dacă poate 
crește ponderea fierului vechi in 
elaborarea oțelului ? Evident, da. Dar 
pentru aceasta trebuie rezolvate 
citeva probleme. Una ar consta in 
faptul că introducerea fierului vechi 
rece este limitată de bilanțul energe
tic al șarjei de convertizor LD. Re
zolvarea ei presupune nu mărirea 
aportului de căldură din convertizor, 
ci dirijarea și folosirea ei mai bine. 
Tocmai acest aspect l-au avut în ve
dere cercetătorii, proiectanții și teh
nologii din institut atunci cind au 
gîndit noul proces tehnologic de la 
convertizoare.

— Concret, despre ce este vorba ?
— Noua soluție tehnologică a con

vertizoarelor vizează insuflarea de 
oxigen și prin partea inferioară și, 
in plus, un aport de oxigen supli
mentar pentru postcombustie. Prin 
noul proces tehnologic se obține o 
reducere a consumului de fontă li
chidă cu 50 de kg Ia tona de oțel.

— în ce stadiu se află această teh
nologie ?

— Institutul nostru a întocmit de
talii de execuție pentru un conver
tizor din cadrul oțelăriei nr. 1 de la 
Combinatul din Galați. Din punctul

nostru de vedere, toată documentația 
este gata. Studiile, calculele și testă
rile efectuate au stabilit că prin 
noul proces tehnologic, pe lingă re
ducerea substanțială a consumului 
de fontă lichidă, îmbunătățirea scoa
terii Ia otel creste cu 2 la sută, iar 
oțelurile obținute au un conținut 
strict controlat de carbon. Toate a- 
ceste avantaje nete recomandă noul 
tip de convertizor ca pe un utilaj de 
înaltă eficientă. Cu regret trebuie să 
spunem că soluțiile noastre pinâ în 
prezent nu au fost aplicate de către 
beneficiar — C.S. Galați — eu toate 
că am trimis proiectele de mult timp.

OPINIA BENEFICIARULUI : 
„Modernizarea convertizoarelor 

o vom face corelat 
cu reparațiile capitale 

ale furnalelor"
Discutăm cu directorul Uzinei oțe- 

îărie-refractare din cadrul Combina
tului siderurgic Galați, ing. Ilie 
Stoica.

— Este adevărat că 
țiunii de modernizare 
trebuia să testăm pe 
nr. 1 soluția propusă 
București cu insuflare 
gen, ne spune acesta.

în cadrul ac- 
a producției 
convertizorul 

de IPROMET 
dublă de oxi- 
N-am făcut-o

încă deorece situația este mai com
plicată. In primul rind trebuie clari
ficată soluția traseului conductei de 
argon, lung de cjțiva kilometri. Apoi, 
acest lucru se poate realiza o dată 
cu reparațiile capitale efectuate la 
convertizor. Or, reparația capitală 
este condiționată de execuția caza
nului recuperator de către întreprin
derea „Vulcan** București. Și încă un 
lucru. De fapt, esențial. Datoria 
noastră aici este să dăm țării oțel. 
Cit mai mult oțel. Pentru aceasta 
există grafice de producție, grafice 
corelate între compartimente pentru 
producție, pentru reparații capitale. 
Mai concret, o reparație capitală la 
un convertizor durează 45 de zile. 
Apare firesc ca introducerea noii 
tehnologii să fie corelată cu repara
rea furnalelor.

Intr-adevăr, principala datorie a 
oțelarilor este aceea de a da oțel 
țării. Dar in condiții de eficiență 
sporită ! Economia are nevoie de 
oțel mai mult, mai bun, realizat insă 
cu cheltuieli mal mici ! Or, intîrzie- 
rea cu care se hotărăște să treacă la 
acțiune conducerea oțelăriei este de 
natură să diminueze tocmai această 
eficiență.

— Am putea grăbi aplicarea poilor 
soluții, dacă și proiectantul ne-at 
acorda asistență tehnică de la înce
putul la sfirșitul lucrărilor. Numai 
așa poate ieși un lucru bun. Altfel,

o idee bună, valoroasă se poate pier
de, ca și altele, din păcate — a spus 
în final ing. Ilie Stoica.

IN CONCLUZIE:
y

Din opiniile celor doi interlocu
tori reies clar punctele de vedere 
ale proiectantului și beneficiarului. 
Pe de o parte proiectantul este opti
mist, scontînd pe rezultate deosebita 
in producție ca urmare a aplicării 
noului proces tehnologic de insuflare 
dublă cu oxigen. Optimist, dar ne
mulțumit de pasivitatea beneficia
rului. Pe de altă parte, acesta din 
urmă nu a făcut încă nimic pentru 
a moderniza convertizoarele și soli
cită sprijinul proiectării. Și totuși, 
un lucru trebuie precizat. în etapa 
actuală a perfecționării întregii acti
vități economice, în lumina exigen
țelor majore privind modernizarea și 
organizarea producției, noul proces 
tehnologic de insuflare trebuie ne
intirziat aplicat în oțelării. Pledează 
în favoarea sa miile de tone de fon
tă care s-ar putea economisi anual.

, * \
Intr-un număr viitor ne vom re

feri Ia alte aspecte de fond ale pro
blemei reintroducerii fierului vechi 
in circuitul productiv.

Gheorqhe IONIȚĂ 
Ștefan D1M1TR1U

<
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0 VALOROASĂ CONTRIBUȚIE LA PROMOVAREA
IDEALULUI UNITĂȚII NOASTRE NAȚIONALE

La împlinirea a 125 de ani de la 
întemeierea Asociațiunii Transilvane 
pentru Literatura Română și Cul
tura Poporului Român — ASTR.A 
(23 octombrie /4 noiembrie 1861). re
trospectiva istorică învederează că, . 
in șirul meritelor Astrei. cel mai de 
seamă, cel care îi asigură o înaltă 
prețuire în memoria posterității, a 
fost lupta pentru dezvoltarea con
științei naționale, pentru înfăptuirea 
idealului unirii tuturor românilor 
intr-un stat national unitar. Tocmai 
acest merit fundamental a fost sub
liniat magistral de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul vizitării 
Bibliotecii Astra, continuatoare a 
tradițiilor și năzuințelor Asociațiu
nii : „Prin generații succesive de 
cărturari iluștri, care au militat 
neobosit pentru răspindirea in mase 
a ideilor de libertate națională și 
socială, Asociația Astra a adus o 
contribuție de preț Ia formarea con
științei naționale a poporului nostru 
și la dezvoltarea culturii sale pro
gresiste".

Astra își începea activitatea în
tr-o vreme cind încheierea dualis
mului austro-ungar a marcat o in
tensificare a politicii de desnaționa- 
lizare forțată și sistematică a sta
tului. manifestată prin refuzul ori
căror drepturi și libertăți pe seama 
popoarelor asuprite din monarhie, 
intre care și românii. Așa cum Ti- 
motei Cipariu. la adunarea de con
stituire, i-a prescris lapidar fostul 
cel mai de seamă, de a fi „reazem al 
naționalității române11, Astra și-a 
făcut din promovarea idealului na
țional o menire de prim ordin, care 
a călăuzit-o în toate acțiunile și rea
lizările sale, ea devenind, cu ade
vărat, un „centru al unirii români
lor". Dezideratul unității naționale, 
al unificării politice reprezenta prin
cipala rațiune de a fi a Astrei. fiind 
consacrat ca atare de același Cipariu 
în. memorabilul discurs rostit în 
adunarea generală de la Brașov, din 
1862 : „Pre cum toți sintem de un 
singe, toți ne-am îndulcit la sinul 
maicei noastre cu aceleași cuvinte 
dulci, toți ne sintem frați ... — tot 
numai una să fim, una națiune, una 
limbă, una literatură. Atunci... spi
ritul națiunei și geniul roman va 
tinde aripile sale peste toți fiii lui 
Traian și-i va ține legați intru le
găturile păcii, frățietății și ale Uni
tății naționale. Așa să fie in veci!". 
Același crez însuflețea și pe românii 
de la răsărit și sud de Carpați, crez 
pe care Alexandru Odobescu, parti
cipant la adunarea de la Brașov și 
membru de onoare al Astrei, il îm
părtășea în scrisorile sale către 
Bariț, făcîndu-se ecoul dorinței ro
mânilor de dincolo de munți : „Toa
tă inteligența Principatelor, și mai 
ales toată junimea lor, n-are alt vis. 
nici altă dorință decit unirea in idei 
șl in lucrări cu frații de peste 
munți, spre a da . înaintare cul
turii morale, curățirii limbii și 
explorărilor istorice in națiunea ro
mână".

Concepută și organizată în spirit 
academic. Astra a îndeplinit, de fapt, 
eu Cinei ani înainte de crearea So
cietății Academice Române, rolul 
primei societăți cu caracter acar 
darnic pe intreg teritoriul românesc. 
Apoi, alături de Academie. Astra a 
fost exponentul cel mai de seamă pe 
plan cpltural și național-politic al 
năzuințelor poporului român privind 
realizarea unității sale statale. Prin 
secțiunile sale : istorică, filologică, 
științifică, economică, pedagogică, 
Astra a inițiat si a stimulat un vast 
program de investigații și studii de 
prestigiu privind vechimea, continui
tatea si unitatea poporului român in 
hotarele dezvoltării sale etnice, bo
găția și valoarea civilizației sale ma
teriale si spirituale. însăși alcătui
rea celor două societăți era o ilus
trare grăitoare a realității unității 
naționale și pentru care nu exis
tau bariere geografice ori politice.

Emanciparea poporului român prin 
cultură și unificarea acesteia în per
spectiva unificării politice a fost e- 
nergic și consecvent susținută prin 
valoroasele initiative și acțiuni ale 
Astrei. intreprinse în acest scop, care 
reprezintă merite incontestabile, de 
mare prestigiu : cursuri școlare, con
ferințe si prelegeri poporale, stipen
dii pentru studii, pentru dezvoltarea 
industriei si meseriilor, muzee, ex
poziții. colecții de cărți, broșuri, ca
lendare. „Biblioteca poporală". în
ființată în 1891 și „Biblioteca tine
retului11 etc.. Astra îndeplinind rolul 
unei veritabile universități popu
lare. contribuind la răspindirea cu
noștințelor economice, de agricultu
ră. zootehnie, pomicultură, igienicj-

sanitare, științifice, etnografice etc., 
prin publicații și scrieri adecvate 
pentru educarea maselor de săteni. 
In domeniul invățâmintului a înfiin
țat „Școala civilă de fete cu inter
nat a Asociațiunii11. a inițiat premii 
pentru cărți și manuale didactice, a 
militat pentru organizarea de școli 
poporale la sate.

Accesul maselor la cultură a fost 
sprijinit prin înființarea, incă din 
anul întemeierii. 1861. a Bibliotecii 
..Astra11, prima bibliotecă publică, re- 
prezentind. deopotrivă, un tezaur al 
unității naționale si un factor al 
luptei pentru unificarea politică, bi
bliotecă ce funcționează și astăzi, cind 
sărbătorește 125 de ani de activitate 
neintreruptă. In șjrul realizărilor 
mari ale Astrei se înscrie și inau
gurarea. in 1905. a Muzeului Asocia- 
tiunii. m palatul propriu al acesteia,

125 DE AM DE
LA ÎNTEMEIEREA

ASTREI

icoană fidelă a istoriei și năzuințe
lor noastre naționale. Un loc singu
lar in cultura noastră, care consti
tuie un alt merit al Astrei. îl ocu
pă elaborarea intre 1898—1901 a 
monumentalei lucrări „Enciclopedia 
română", in trei tomuri, sub coor
donarea competentă a lui Cornel 
Diaconovici. antrenînd aproape 200 
de colaboratori din toate părțile ro- 
mânimii. nume'de prestigiu ale știin
ței. literaturii si culturii cuprinsului 
românesc, autori ai celor peste 30 000 
de articole pe care le cuprinde. O 
operă de unitate națională, ea însăși 
menită să contribuie la consolidarea 
unității naționale și să o pregătească 
pe cea politică.

La împlinirea idealului național o 
contribuție inestimabilă au adus pu
blicațiile Astrei. „Transilvania". „A- 
nalele Asociațiunii11. „Țara noastră11, 
„Revista industrială11, reprezentind 
un veritabil catalizator al conștiin
ței unității naționale, al voinței de 
unitate, prin paginile cărora s-au 
fortificat marile aspirații și năzuin
țe de emancipare socială, de afir
mare si unitate națională. In revis
ta „Transilvania", apărută in 1868, 
s-au publicat valoroase izvoare is
torice. colecții de documente, infor
mații si studii, mărturii ale dăinui
rii și unității noastre istorice. în pa
ginile 
studii 
peste 
D. ~
I. H. Radulescu, I. Ghica, Al. Odo
bescu. Gr. Tocilescu. C. Aricescu, 
N. Iorga etc., iar Biblioteca Asocia- 
țiunii a publicat scrieri de 
Creangă, C. Negruzzi, I. Al. 
tescu-Voinești. V. Alecsandri. 
Ispirescu, Mihail Sadoveanu 
Programul revistei prevedea promo-

ei au 
învăța ti 
Carpați : 

Bolintineanu.

publicat 
Si 

V. 
B.

poe'tii și 
scriitori de 

Alecsandri, 
P. Hasdeu,

Ion 
Bră- 
Pet re 

etc.

varca idealurilor naționale, a do
rinței de afirmare națională, a as
pirațiilor la o viață demnă, liberă, 
spre care îndeamnă încrezător pe 
cititori : „îndemnuri vrem să fie și 
paginile Transilvaniei, îndemnuri la 
viață conștientă, națională..., îndem
nuri spre o soartă mai bună, pe 
care o merităm, dar pe care trebuie 
să ne-o și știm ciștiga". Slujind 
statornic idealul național, în secolul 
nostru, menirea programatică a re
vistei era de a fi „ o revistă de 
luptă pentru restaurarea patrimo
niului românesc in vechile lui ho
tare, pentru întărirea conștiinței de 
unitate și solidaritate națională".

Aportul' vast al Astrei la înfăp
tuirea unității politice s-a concreti
zat prin activitatea despărțăminte- 
lor. în 1918 erau 87 de despărțămin- 
te și 523 de cercuri culturale. Bi
bliotecile, conferințele și cursurile, 
expozițiile și serbările organizate in 
despărțăminte, in casele naționale și 
casele culturale edificate de Astra 
erau tot atîtea vibrante manifestări 
ale spiritului de solidaritate națio
nală, ale dorinței de unire a româ
nilor de pretutindeni intr-un stat 
național unitar.

în seria bogată a acțiunilor reali
zate de Astra. însuflețite de crezul 
unirii și consacrate acestuia, de cea 
mai mare insemnătate au fost adu
nările generale. Organizate și des
fășurate în fiecare an tot în altă 
localitate, adunările generale anu
ale ale Astrei au însemnat ade
vărate congrese naționale care 
au fortificat încrederea în triumful 
idealului național, mobilizind pe toți 
românii, sub stindardul acestuia, la 
lupta pentru înfăptuirea lui. Ele au 
constituit mari 
nale, momente 
cație patriotică, 
participat, de-a 
pe toți fruntașii 
științifice și 
toate ținuturile
Memorabile au rămas adunările ge
nerale de la Sibiu, din 1905, cu pri
lejul inaugurării palatului și Muzeu
lui Asociațiunii. și cea de la Blaj 
în 1911 la împlinirea a 50 de ani ai 
Astrei.

După înfăptuirea visului multise
cular prin Unirea cea Mare, idealul 
întăririi solidarității . naționale va 
continua să lumineze întreaga acti
vitate a Astrei, ca principală misiu
ne a acesteia.

Prin activitatea sa vastă și înde
lungată, pusă cu un devotament pa
triotic exemplar în slujba înfăptui
rilor idealului național, Astra a 
jucat un rol covîrșitor in viața na
țională și social-culturală a români
lor transilvăneni. ca și a tuturor 
românilor. De aceea 'îndreptățită ni 
se pare aprecierea lui Barițiu : „Di
nu ar
spre 
vieții 
le-ar 
pentru înființarea Asociațiunii11.

manifestații națio- 
înălțătoare de edu- 
națională la care au 
lungul anilor, aproa- 

vieții culturale, 
national-politico din 

locuite de români.

fi făcut njmic românii in 1860 
dezvoltarea și 
lor naționale, 

fi datoare eu

consolidarea 
posteritatea 

recunoștință

Br. Victor V. GRECU
Centrul de științe sociale Sibiu

Cinstea de a lansa în acest an che
marea la intrecere socialistă către 
toate unitățile de profil din țară i-a 
revenit întreprinderii cinematografi
ce a județului Argeș, fapt pe deplin 
justificat de rezultatele obținute în 
anul trecut, cind aici au pășit pragul 
sălilor 
lioane 
fiind, 
du-se.
a sălilor superior mediei pe țară cu 
10 la sută. Cum stau lucrurile in a- 
cest an ? După cum ne comunică to
varășul Corneliu 
Necula. directo
rul intreprinderii, 
se estimează că 
aici planul anual 
la încasări va fi 
îndeplinit încă la 
1 decembrie, iar 
planul la numă
rul de spectatori 
va fi substanțial 
depășit, dat fiind 
că pînă la 1 oc
tombrie trecuse
ră pragul sălilor 
de cinematograf 
argeșene peste 
5,1 milioane oa
meni; cheltuielile 
la o mie de lei încasări pe primele 
trei trimestre ale anului sint mai mici 
cu 50 de lei decit cele planificate, be
neficiile fiind și ele depășite. Ceea ce 
este la fel de important — numărul 
acțiunilor cultural-educative organi
zate în lunile ianuarie-septembrie 
a.c. este cu 50 la sută mai mare de
cit cel al «acțiunilor de acest gen din 
intreg anul trecut, la asemenea ma
nifestări luînd parte în primele trei 
trimestre ale acestui an aproape 1,3 
milioane de oameni ai muncii. Care 
ar fi citeva dintre explicațiile aces
tor rezultate ?

Așa cum a reieșit din discuțiile 
purtate cu tovarășul director, ca și 
cu tovarășii Vasile Negoescu, șef de 
birou, șt Constantin Cirstoiu, redac
tor la întreprinderea cinematografică 
a județului, asemenea realizări au 
fost posibile, mai intîi. datorită rc- 
gindirii modalităților de realizare a 
spectacolului cinematografic. Adică, 
mereu mai mult proiecțiile de film 
sint însoțite de scurte manifestări 
cultural-educative menite să facă 
mai bine ințeles mesajul filmului pre
zentat — fie că acesta este artistic 
ori documentar : dezbateri și dialo-

de cinematograf peste 5.6 mi- 
spectatori, cifra planificată 

astfel, depășită. înregistrin- 
totodată, un indice de folosire

guri cu spectatorii, scurte evocări 
istorice, intilniri cu actori și regi
zori, recitaluri de muzică și poezie 
patriotică, revoluționară.

In al doilea rind, este vorba despre 
realizarea unor cicluri tematice de 
filme artistice ori documentare pri
lejuite, in principal, de aniversarea 
unor evenimente istorice. Interesante 
acțiuni cultural-educative au oma
giat. astfel, împlinirea a 65 de ani de 
glorioasă existentă a partidului nos
tru. 50 de ani de la procesul luptă
torilor comuniști și antifasciști des-

grafice nu-și mai îndreaptă preocu
pările doar spre a atrage publicul in 
sălile de cinematograf, ci vin ei în 
intîmpinarea unor cerințe ale unor 
intreprinderi și instituții, organizind 
la cluburile acestora manifestări cul
tural-educative complexe. De cîțiva 
ani. la întreprinderea de autoturisme. 
Combinatul petrochimic și Combina
tul de articole tehnice din cauciuc 
Pitești. Antrepriza de construcții hi
droenergetice Argeș. Trustul de fo- 
raj-extracție petrol Argeș. Avicola 
Băiculești, I.P.I.L.F. Topoloveni,

DIN PRACTICA MUNCII DE PROPAGANDĂ

Filmul mai eficient valorificat
în activitatea politico-educativă

însemnări din județul Argeș

fășurat la Brașov în mai-iunie 1936, 
21 de ani de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului. 42 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare socia- • 
lă și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, manifestări circumscrise 
programelor cultural-educative des
fășurate sub genericele : „Luna cul
turii cinematografice argeșene11 (a- 
flată la a V-a ediție), „Săptămina 
filmului istoric11, „Zilele filmului 
pentru pionieri și elevi11 etc.

Este apoi vorba despre faptul că. 
sub directa îndrumare a secției de 
propagandă a comitetului județean 
de partid, s-a asigurat strîngerea 
colaborării dintre întreprinderea ci
nematografică și o serie de alți fac
tori investiți cu atribuții educațio
nale, precum Asociația juriștilor. In
spectoratul școlar, Direcția sanitară, 
Muzeu! județean, filiala județeană a 
Arhivelor Statului. Această colabo
rare a dat posibilitatea să se asigure 
expunerilor, dezbaterilor și dialogu
lui eu spectatorii pe marginea unor 
filme o bogată substanță de idei si, 
prin aceasta, un puternic ecou in con
științe

Lucrătorii întreprinderii cinemato-

I.A.S. Leordeni, caravane cinemato
grafice prezintă filme de educație ju
ridică, științifică, tehnică, de protec
ția muncii, de educație sanitară. De 
cele mai multe ori caravanele sint 
însoțite de medici, juriști, cadre di
dactice, ingineri, economiști, care 
vorbesc, potrivit specialității lor, 
despre cerințele respectării legilor, 
despre prevenirea accidentelor de 
muncă, despre necesitatea ridicării 
necontenite a competenței profesio
nale. Semnificativ pentru această 
largă deschidere a întreprinderii ci
nematografice către locurile de mun
că ale oamenilor este faptul că ase
menea proiecții cinematografice au 
loc in schele petroliere, in exploa
tări forestiere, unde caravana cine
matografică nu pătrunsese pină 
acum. Totodată, întreprinderea cine
matografică își face simțită prezența 
în cadrul unor sărbători tradiționale, 
prezentind filme artistice ori docu
mentare adecvate la manifestări pre
cum „Sărbătoarea oierilor11 de la Ru- 
căr. „Sfatul oierilor11 de la Corbeni. 
„Sărbătoarea mărului11 de Ia, Tigveni, 
„Sărbătoarea narciselor" de la Ne-

grași, „Răvășitul oilor11 de Ia Valea 
Danului.

Un puternic ecou în conștiințe au 
avut acțiunile cultural-educative or
ganizate cu filme realizate do inspec
toratul județean de miliție, in care 
ău fost înfățișate aspecte ale încăl
cării legilor, ipostaze ale microclima
tului de tolerantă și indiferență care 
generează și favorizează actele anti
sociale. Prezentarea lor. însoțită de 
dezbateri despre rolul familiei, al 
școlii, al colectivelor de muncă in 
modelarea profilului etic al tinerilor, 

a constituit o ple
doarie pentru 
respectarea legii, 
pentru intronarea 
la toate locurile 
de muncă a unui 
spirit de înaltă 
exigentă comu
nistă.

Pe agenda pro
gramelor cultu
ral-educative sint 
înscrise și alte 
acțiuni de larg e- 
cou. între aces
tea. două con
cursuri cinemato
grafice — „Chipul 
utecistului în e- 

vocarea cinematografică11 (concurs 
pe bază de buletine) si. res
pectiv. „Sub flamuri de partid 
biruitoare" (concurs gen „cine știe 
răspunde11) — cercul „Prietenii fil
mului11, organizat in cadrul Univer
sității cultural-,științifice.

Așa cum au subliniat interlocutorii 
noștri, loc pentru mai bine este încă 
in activitatea unităților întreprinde
rii cinematografice argeșene. Se cu
vin făcute eforturi mai susținute 
pentru ca fiecare acțiune cultural-e- 
ducativă cu filmul să aibă un ridi
cat nivel calitativ, să penetreze adine 
în inima și mintea participanților. 
Este necesar, totodată, ca asemenea 
acțiuni să fie organizate la fiecare 
dintre unitățile cinematografice prin- 
tr-o mai bună colaborare a acesteia 
cu factorii educativi, pe plan local. 
Sint direcții de acțiune care, alături 
de o seamă de preocupări pentru a- 
sigurarea unei ambianțe civilizate in 
cinematografie, trebuie să rețină a- 
tenția lucrătorilor întreprinderii ci
nematografice.

S. ACHIM 
Gh. CÎRSTEA

t ••Echilibrul financiar al întreprinderii
20.00
20,20

Telejurnal
Pe drumul înfăptuirii noii revolu
ții agrare (color). Experiența 
fruntașilor s-o cunoaștem, s-o ge
neralizăm I
Copiii Jtomăniel doresc pacea (co
lor). Cintece și versuri pionierești 
Tribuna TV. Emisiune de dezbateri 
politico-ideologice. Faptele — ade
vărata măsură a spiritului munci
toresc revoluționar

21,00 Film serial (color): „Casă pentru 
copiii noștri" Premieră pe țară. 
Producție a televiziunii bulgare. 
Episodul 4

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)

20,35

20.45

Foto : S. CristianCasa de cultură a sindicatelor din Turnu Măgurele

La Satu Mare s-a des
fășurat recent faza _ jude
țeană a celei de-a Vl-a e- 
diții a concursului „Hermes 
’86“ — destinat formații
lor artistice de amatori ale 
sindicatelor din sectorul 
circulației mărfurilor. Prin 
conținutul și nivelul cali
tativ ridicat al multora din 
formațiile prezente, con
cursul s-a impus ca <> 
manifestare cu reale va
lențe educative. Ne vom 
opri în cele ce urrriează 
doar la unul din genurile 
de formalii prezente oe 
scenă, brigăzile artistice, 
dat fiind rolul lor recunos
cut de redutabile „forma
țiuni de luptă11 pe 
educației, 
rea. prin 
umorului. 
Irograd și 
firmarea largă a nouiui. i 
valorilor morale ale Socle 
tatii noastre.

Urmărind programele bri
găzilor din concurs, ne-am 
străduit să „cintărim" — 
in primul rind prin gra
dul de concretețe al com
bativității. prin critica 
neajunsurilor din propriile 
colective, ca și prin nive
lul calitativ al textelor și 
interpretării — forța de 
penetrație, rezonanta edu
cativă a demersului lor ar
tistic. Brigada cu cele mai 
multe adrese critice exac
te. nominalizate a fost cea 
a I.C.S. Mărfuri industria
le Satu Mare. sau. și mai 
corect spus, a magazinului 
universal ..Someșul'1. Din 
text reies limpede, atit 
neajunsurile din activitatea 
unor lucrători comerciali, 
cit și cei vinOvati de co
miterea sau persistenta lor, 
cu numele și prenumele lor 
reale, identificabile. In fe
lul acesta, aspectele incri
minate cum sint intirzie-

rile la programul unității, 
lipsa de politețe si de so
licitudine fată de cumpă
rători. dosirea unor mărfuri 
în scopul vinzării prefe
rențiale au .șanse muit mai 
mari de a dispărea sau de 
a se diminua din compor
tamentul celor arâtati „cu 
degetul" opiniei publice 
prin exponenții săi. care 
sint membrii brigăzii ar
tistice, și. in același timp.

terpretativ. nu a fost con
vingător din cauza unui 
text confuz, .care situează 
în prim-plan nu Hașurile 
existente in activitatea 
unor lucrători din unitate, 
ci o „intrigă" minoră pre
zentată la dimensiunile gro
tescului dezagreabil, cu un 
unchi țăran cu atitudine 
zis pozitivă, dar cu un 
comportament și o ținută 
„trâznite". complet depla-

vorba de o finalitate, de o 
eficiență educativă a tex
tului prezentat.

Referindu-ne la forma
țiile I.C.S. Mărfuri alimen
tare Satu Mare, este mo
mentul să subliniem rolul 
de principal ferment al 
vieții cultural-artistice din 
această unitate pe care ii 
are. alături de comitetul 
sindicatului, directorul în
treprinderii. Iosif Cuibuș,

frontul 
pentru veșteji- 
arma satirei și 
a tot ce este re- 
vetust. pentru a- 

a

Cind brigăzile artistice critică 
...la adăpostul numelor fictive
de a-i opri și pe alții să 
le repete.

Deși mai timid (inclusiv 
în plan interpretativ), și 
brigada artistică a I.C.S. 
Mixt Cărei s-a străduit să 
abordeze concret unele as
pecte negative din activi
tatea unității : dezinteresul 
unor lucrători de la depo
zitul „fier-chimicale" pen
tru aprovizionarea ritmică 
a magazinelor, neglijente
le in repararea utilajelor 
comerciale dovedite de 
lucrătorii atelierului de în
treținere sau lungul inven
tar de motive „cusute cu 
ată albă" invocate de unii 
gestionari care închid 
frecvent magazinele in 
timpul orarului de lucru. 
Grupul satiric cu care s-a 
prezentat I.C.S.A.P. Satu 
Mare, deși alcătuit din 
membri cu real talent in

sate. în spectacol, venit la 
oraș să-și împiedice nepo
tul. un tinăr ospătar naiv, 
să alunece pe calea pier
zaniei printr-o preconizată 
insurătoare cu o tinără cu 
o ținută vestimentară ne
corespunzătoare si oe care 
o cheamă... Ilicita. De ce 
Ilicita? Autorii textului nu 
fac precizări in legătură 
cu sorgintea acestui perso
naj. nici nu ne sugerează 
dacă este sau nu repre
zentativ pentru o parte din 
personalul unității. Or. nu
mai asa. prin simpla lipi
re a unei etichete, a 'unui 
nume pe un personai care 
se vrea a avea o anume 
semnificație, fără a-1 „in- 

din mărturiile pro- 
fapte și fără inten- 
a dezvălui practici 
ale unor lucrători 

poate fi

cama11 
oriilor 
tia de 
ilicite
din comerț, nu

emulația de aici determi- 
ntnd un reviriment remar
cabil și la nivelul altor in
treprinderi comerciale săt
mărene. Brigada artistică 
de aici s-a prezentat la un 
nivel interpretativ ridicat, 
slujită fiind și de un text 
inspirat. îndrăzneț, remar
cabil chiar prin virulența 
cu care atacă diferite mo
ravuri și năravuri din co
merțul sâtmărean de acest 
profil. Cu toate acestea, 
este surprinzător că in po
fida promovării unui atit 
de sănătos și asanator spi
rit combativ critica sună, 
pe ici. pe colo, „în părțile 
esențiale", in... gol. Expli
cația acestei ciudate „sen
zații11 ne-a oferit-o sincer, 
deschis, o interpretă din 
brigadă. Veronica Erdei, 
care ne-a declarat că. in 
mare parte, numele pro-

nuntate și criticate pe sce
nă nu sint ale celor cu 
adevărat vinovați de nea
junsurile incriminate, ci 
sint... fictive. De ce ? Pen
tru ca să nu se supere ci
neva, 
dacă 
să nu 
nume 
re cu 
să-i facă pe cei vizați să 
înțeleagă că nu le vor mai 
fi tolerate apucăturile gre
șite — eficienta educativă 
a programului este mult 
diminuată, lipsurile criti
cate puțind persista in con
tinuare liniștite la adăpos
tul confortabil al numelor 
fictive.

In finalul acestor înseni
nări — o întrebare pentru 
comitetele sindicatelor si 
toti factorii cu răspunderi 
educaționale din alte uni
tăti din acest sector (de la 
I.C.R.A.. O.J.T., I.C.S.L.F. 
și cele din rețeaua coope
rației de producție, achizi
ție și desfacere a mărfuri
lor cu deosebire din muni
cipiul Satu Mare, orașele 
Cărei. Negrești, Tășnad și 
UJCOOP. care însumează 
sute de lucrători) : de ce 
nu au trimis formații oe 
scena concursului ..Her
mes" ? Nu știm ce motive 
de moment vor invoca. Un 
lucru este însă limpede de 
pe acum : în aceste unităti 
se înregistrează o neper- 
mis de îndelungată inacti
vitate pe tărimul vieții 
cultural-artistice. 
tie care impune 
că și exigentă 
mai ales măsuri 
care sâ determine schim
barea ei.

adică nimeni. Dar, 
brigada e concepută 
supere pe cineva a- 
— evident o supăra- 
rol constructiv, care

O situa- 
o grabni- 
analiză și 

concrete

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii

cate. Aceasta este schema — bine
înțeles substanțial simplificată — a 
fluxurilor bănești care insoțesc acti
vitatea normală a intreprinderii. Din 
moment ce fondurile proprii ale uni
tății sint. astfel dimensionate incit 
permit derularea neintreruptă a pro
cesului aprovizionare-productie-des- 
facere — cu un apel cel mult oca
zional la credit — persistența credi
tului „în stare cronică" arată că lan
țul funcționării 
derii prezintă 
,,fisuri".

Ținind seama 
rile bănești nu 
re a situației economice, prima 
ză trebuie căutată in producția 
priu-zisă. încadrarea in nivelul 
nificat ai costurilor reprezintă 
diția primordială pentru o stare de 
„sănătate11 financiară : este evident 
că o întreprindere oare înregistrează 
pierderi iși va diminua resursele bă
nești și va ajunge, mai devreme sau 
mai tirziu, in situația de a-și putea 
relua ciclul producției numai pe sea
ma creditului bancar; dar și „sim
pla" depășire a costurilor, care con
duce la diminuarea beneficiilor, an
trenează dificultăți de plăți legate dd 
repartizarea acestuia (cel puțin pe 
perioada dintre repartizarea conform 
planului și regularizarea in funcție 
de realizările efective, pentru a hu 
mai vorbi de celelalte consecințe aie 
nerealjzării integrale a beneficiului).

Nivelul calitativ al produselor ob
ținute constituie un alt element le
gat de producție care condiționează 
direct nivelul încasărilor întreprin
derii. deoarece una din principalele 
cauze ale refuzurilor de plată din 
partea beneficiarilor o constituie 
deficiențele calitative. Iată de ce 
preocuparea permanentă pentru 
ducerea costurilor, pentru respecta
rea calității produselor obținute re
prezintă căi de gospodărire mai bună 
a patrimoniului, care se regăsesc, 
mijlocit, in situația financiară a 
treprinderii. Ca revers, o stare 
nanciară 
prelungit 
constitui 
activități 
zătoare. neeficiente, în care caz re
dresarea trebuie să vizeze. în primul 
rind. fluxul tehnologic, 
propriu-zisâ.

SUPRASTOCAREA — O 
CA ANTIECONOMICA. O 
aparent paradoxală, dar întilnită, din 
păcate în practică o creează produc
ția fără desfacere asigurată : între
prinderea se încadrează în nivelul 
unitar normal al costurilor, obținerea 
acestor produse — corespunzătoare 
calitativ — reprezintă, contabili- 
cește. o utilizare „mai 
a capacității de producție 
forței de muncă, dar. în 
financiar, produsele respective nu 
aduc decit... greutăți. Paradox ? 
Cituși de puțin ! Recunoașterea 
cială a utilității unui produs 
dată de vinzare. de incasarea 
travalorii lui. Altminteri, el nu 
prezintă decit o risipă — de mate
riale, de energie, de forță de muncă 
— pe care societatea este îndreptă
țită să nu o accepte sub nici un 
pretext. Greutățile financiare la care 
ajunge o întreprindere din acest mo
tiv nu fac decit să dea măsura 
reală a rezultatului „producției de 
dragul producției".

Una din cele mai frecvente

normale a întreprin- 
una sau mai multe

de faptul că fluxu- 
sînt decit o reflecta-

cau- 
pr«- 
pla- 
con- această cauză 

lichidarea lor 
atit mai mult 
creditare

re-

ne- 
in- 
fi- 
și 

pot
precară, apelul repetat 

la credite bancare 
reflectarea valorică a unei 
de producție necorespun-

producția

PRACTI-
situație

bună" 
și a 
plan

so- 
este 
con-

re-

SIBIU. In unitățile culturale și 
în întreprinderile economice din 
județ continuă să aibă loc mani
festări culturale dedicate împlinirii 
a 2 500 de ani de la primele lupte 
ale geto-dacilor 
independență și 
urcarea pe tron 
Voievod. Dintre 
avut

pentru libertate și 
a 600 de ani de la 
a Marelui Mircea 
acțiunile care au 

loc zilele, acestea menționăm 
ciclurile de conferințe și de filme 
tematice, expunerile, simpozioa
nele și dezbaterile subsumate ge
nericelor „Eroi ai luptei poporului 
român pentru libertate și unitate", 
„Idealul de libertate și indepen
dență al poporului român oglindit 
in creația cinematografică11, pre
cum și expozițiile de artă plastică 
și carte istorică, medalioanele li
terare, recitalurile de poezie pa
triotică. (Ion Onuc Nemeș).

HUNEDOARA. In cadrul Festi
valului „Sarmis", la Deva s-a des
fășurat „Tirgul meșterilor popu
lari'1. la care au participat nu
meroși reprezentanți ' ai acestui 
străvechi meșteșug din diverse zone

și 
au 
cu 

excesiv

cauze ale insuficienței fonduri
lor bănești o constituie imobilizarea 
acestora in stocuri supranormative 
de materii prime, semifabricate, pro
duse neterminate etc. Situarea stocu
rilor la nivelul minim necesar re
luării neîntrerupte a procesului de 
producție constituie nu numai o cale 
de creștere a eficienței activității, de 
scădere a ciclului productie-marfă- 
bani, ci și un mijloc de asigurare a 
unei capacități de plată, permanen
te și stabile, de evitare a apelului 
la credite bancare. Trebuie remareat 
totuși faptul că existența stocurilor 
supranormative influențează in mică 
măsură — „neglijabilă11, după păre
rea unor conducători de unităti eco
nomice — costurile și beneficiile sau. 
mai exact, influența nu apare cu 
suficientă claritate datorită stocuri
lor excesive. Din 
eforturile pentru 
fost modeste, cu 
cit un sistem de
de flexibil a servit, o îndelungată 
perioadă de timp, la acoperirea go
lurilor bănești datorate imobili
zărilor. Pe drept cuvint sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că sis
temul de finanțare pe bază de cre
dite s-a dovedit necorespunzător, a 
devenit o frină în aplicarea noului 
mecanism economico-financiar și a 
dus la creșterea nejustificată a 
stocurilor materiale și a producției 
neterminate.

Au fost arătate aici citeva dintre 
cauzele care diminuează capacitatea 
de plată a întreprinderilor, mergind 
de la elemente de substanță, care tin 
de conținutul procesului productiv 
desfășurat, pină la probleme pe care 
le poate genera grija nerațională 
pentru o aprovizionare supraabun
dentă. Se poate constata că dacă 
unele din deficiențele arătate pot fi 
depășite prin analiza unor secțiuni 
ale planului întreprinderii (cheltuieli 
la 1000 lei producție. producția- 
marfă vindută și încasată etc.), al
tele sint puse în relief cu deosebită 
pregnanță de analiza evoluției înca
sărilor și plăților. De aceea, se poa
te aprecia cu deplin temei că situa
ția soldului contului curent al între
prinderii reprezintă un barometru 
fidel al gradului in care aceasta își 
îndeplinește funcția de gospodărire 
judicioasă a resurselor puse la dis
poziție de societate.

INCAPACITATEA DE PLATA ȘI 
EFECTUL SAU IN LANȚ. Unități
le economice sint părți componen
te ale mecanismului deosebit de 
complex al economiei naționale, a 
căror activitate se desfășoară într-o 
permanentă conexiune cu furnizorii 
și beneficiarii lor. In momentul 
care, datorită unor deficiențe
propriei activități, o unitate intră în 
incapacitate de plată, efectele aces
tui fapt se propagă la întreprinderile 
aflate in amonte cu o intensitate cu 
atit mai mare cu cit este mai ridicat 
gradul de prelucrare și de adîncire 
a specializării in cadrul ramurii (li
teratura de specialitate apreciază că 
factorul de multiplicare a sumelor 
neîncasate în termen sau a plăților 
restante este de 4 pînă la 5 ori). In 
această situație, unele întreprinderi 
care au greutăți in lichidarea obli
gațiilor aruncă întreaga vină asupra 
debitorilor lor. argumentind că su
mele pe care Ie au de încasat sint 
mai mari decit cele pe care le au 
de plătit. Ce este de făcut ? Nimic 
altceva decit ca fiecare unitate eco
nomică să ia măsuri energice pentru

în 
ale

lichidarea propriilor deficiente, pen
tru încadrarea în normele de stoc si 
normativele financiare

Implicații micro și 
mice ale gospodăririi raționale 
fondurilor. Sint binecunoscute ; 
tualele măsuri de diminuare 
stanțială a normelor și normativelor 
de stoc pentru materii prime și ma
teriale. producția neterminată și 
produse finite, concomitent cu re
ducerea corespunzătoare a apelului 
la credite bancare pe termen scurt ; 
este evident că noile condiții au a- 
gravat situația în care se găsesc ace
le intreprinderi care înregistrau 
imobilizări chiar raportate la vechi
le normative, dar acest fapt trebuie 
cu atit mai mult să pună in lumină 
implicațiile deosebit de favorabile 
pe care le are gospodărirea rațio
nală a fondurilor. încadrarea in nor
mele și normativele in vigoare.

La nivel microeconomic, așa cum 
s-a arătat, reducerea stocurilor ma
teriale înseamnă creșterea disponi
bilului in eoni, deci îmbunătățirea 
capacității de plată. Mai mult de
cit atit se reduc costurile de pro
ducție, fie și numai prin scăderea — 
dacă nu eliminarea totală — a plă
ților pentru dobînzi, în special cele 
penalizatoare, la creditele primite, 
pentru a nu mai vorbi de reducerea 
cheltuielilor de depozitare, de 
manipulare etc.

La nivel macroeconomic sc rela
xează simțitor balanțele materiale, 
se creează posibilitatea obținerii u- 
nui consuni final sporit — produc
tiv și neproductiv — pe scama ace
lorași resurse materiale avansate. 
Nu trebuie omis faptul că in eco
nomia națională sint suficiente si
tuații in care, pentru unul și același 
material, coexistă stocuri de prisos 
cu lipsuri acute, a căror rezolvare 
este dată de „simpla11 redistribuire 
în teritoriu. O mențiune specială : 
privită din acest punct de vedere, 
reducerea accesului la creditul ban
car stimulează in mod semnificativ 
unitățile in lichidarea cit mai rapidă 
a stocurilor lor supranormative, con
tribuind prin aceasta nu la blocarea 
plăților — cum se plîng unii condu
cători de unități aflate, momentan, 
în dificultate — ci. dimpotrivă, la 
îmbunătățirea funcționării mecanis
mului economiei naționale. Practica 
a demonstrat și în trecut că acele 
elemente ale mijloacelor circulante 
excluse de la ereditare concentrau 
atenția factorilor responsabili din 
întreprinderi ftentru lichidarea imo
bilizării ; actualele măsuri nu fac 
altceva decit să extindă această a- 
tenție la întregul circuit al mijloa
celor circulante materiale, corijînd 
de fapt Jarghețea excesivă manifes
tată pină de curind în finanțarea 
stocurilor, care, așa cum sublinia pe 
bună dreptate secretarul general al 
partidului, echivalează cu finanța
rea lipsei de eficientă.

Iată de ce se amplifică rolul care 
revine aparatului linanciar-contabil 
din intreprinderi, chemat să veghe
ze la gospodărirea cu maximum de 
scrupulozitate a fondurilor unității. 
Nu mai puțin importantă este acti
vitatea organelor de control finan- 
ciar-bancar, deoarece respectarea 
strictă a actualelor prevederi legale 
in domeniul normelor și normative
lor de stoc lare. așa cum s-a văzut, o 
semnificație majoră pentru continua
rea dezvoltării în ritm accelerat a 
economiei naționale.

in vigoare, 
macroecono- 

i a 
ac- 

sub-

CARNET CULTURAL

ale țării, majoritatea laureați ai 
Festivalului național „Cintarea 
României11. Constituind unul dintre 
numeroasele documente ale conti
nuității milenarei noastre arte 
populare, ceramica de Horezu, 
Obîrșa, Tomești. Baia de Criș (Hu
nedoara), Tîrnăvița Aradului, Hăl- 
magiu. Corund (Harghita), creația 
autentică a impresionat din nou 
numeroșii vizitatori prin originali
tatea. culoarea și bunul gust al 
obiectelor prezentate. (Sabin Cerbu).

BISTRIȚA-NASAUD. Sub egida 
Centrului de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă au fost prezentate, în Sala 
polivalentă a municipiului Bistriții, 
ca și pe scenele caselor orășenești 
de cultură din Năsăud și Sîngeorz 
Băi. spectacole folclorice la care 
au luat parte numeroși laureați ai

Festivalului 
României'1.

național „Cîntarea
(Gheorghe Crișan).

brAila.
național al . . . _______
„Cîntarea României11, la Șantierul 
naval din Brăila s-au desfășurat 
lucrările celei de-a IX-a ediții a 
simpozionului tehnico-științific 
„Ancbra de aur11. Cu un pronunțat 
caracter de schimb de experiență, 
dezbaterile din cadrul manifestării 
bt'ăilene au reliefat preocupările 
cercurilor inovatorilor 
troducerea tehnicii de 
meniul construcțiilor 
(Candiano Priceputul.

Sub egida Festivalului 
creației și hărniciei

pentru in- 
vîrf

de
in do- 

nave.

LaCARAȘ-SEVERIN. 
din Căransebeș a fost 
expoziția documentară „Orașul Ca
ransebeș ieri și azi11, la Galeria 
„Agora11 din Reșița a fost deschisă 
expoziția de artă plastică „Valori 
artistice în colecții particulare", 
cuprinzind lucrări de mare valoare 
aparținind unor pictori contempo
rani. iar la Moldova Nouă s-au 
desfășurat „Zilele culturii11. (Ion 
D. Cucu).

Muzeul 
vernisată

4
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COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI FRELIMO - 

REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC
MAPUTO

Am aflat cu profundă tristețe de accidentul tragic în urma căruia a 
încetat din viață'tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, conducător al luptei 
poporului mozambican împotriva colonialismului, pentru cucerirea indepen
denței naționale și dezvoltarea economico-socială a patriei sale, prieten 
apropiat al poporului român, care a acționat consecvent pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare româno-mozambicane, militant de seamă 
pentru cauza progresului social, libertății, a păcii și înțelegerii între 
popoare. '

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, adresez Partidului FRELIMO, guvernului și poporului mozambi
can cele mai sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Adunare festivă la împlinirea a 75 de ani de atestare 
documentară a întreprinderii de utilaj minier Satu Mare

Printr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de participant» la 
adunarea festivă prilejuită de îm
plinirea a 75 de ani de atestare do
cumentară a întreprinderii de utilaj 
minier Satu Mare se relevă că după 
anul 1965. de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conduce cu stră
lucire destinele României socialiste, 
întreprinderea a cunoscut o mare 
dezvoltare, realizînd acum în numai 
6 ore intreaga producție a anului 
1948. Politica înțeleaptă de reparti
zare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării, pro
movată de dumneavoastră, mult

iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. sg spune în tele
gramă, se reflectă pregnant și în 
dezvoltarea județului și a întreprin
derii noastre.

Răspunzind pilduitoarei dumnea
voastră activități revoluționare și 
patriotice. înaltei responsabilități 
față de viitorul României socialiste, 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că în cele 9 luni 
care au trecut din acest an am înde
plinit integral planul la producția- 
marfă — inclusiv sarcina suplimen
tară de 58,4 milioane lei — am rea
lizat principalele sortimente la pro
ducția fizică, iar exportul a fost 
realizat în proporție de 100,2 la sută, 
reprezentînd o depășire de două ori 
a exportului din aceeași perioadă a 
anului trecut.

Alteței Sale
ȘEIC ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în 
Statului Emiratele Arabe Unite vă transmit

ABU DHABI 
de președinte al 
felicitări și urări

înalta funcție 
_____ _____ ,_____  ___ .......................... cele mai calde 
de sănătate, fericire personală și succes în activitatea dumneavoastră con
sacrată progresului și prosperității poporului prieten al Emiratelor Arabe 
Unite.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Emiratele Arabe Unite vor cunoaște o amplă 
dezvoltare, atit pe plan bilateral, cît și în sfera relațiilor internațio
nale, in interesul popoarelor noastre, al pauzei păcii și înțelegerii in 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

DHAKA
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Republicii Populare Bangladesh, am plăcerea de a vă transmite calde feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes in 
activitatea dumneavoastră.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între 
Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh vor cunoaște 
o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, des
tinderii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Partidului Renovator Democratic din Portugalia

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Partidului 
Renovator Democratic îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale 
felicitări și urări de noi succese.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Renovator Democratic se vor dezvolta în continuare spre jbinele 
celor două țări și popoare, al cauzei

r aezvuiia in uuimnuuie upie >i 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea so

cialistă pe cele nouă luni care au trecut din acest an de către colec
tive fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
transporturi, circulația mărfurilor, din domeniul prestărilor de servi
cii, precum și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
se situează :

lunii septembrie pe primele locuri

ÎN TRANSPORTUL LOCAL

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava, cu 724,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 582,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 494,8 
puncte.

tură și industria alimentară Con
stanța — Ministerul Agriculturii, 
cu 989 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi șl utilaje pentru con
strucții Rovinari, județul Gorj — 
Ministerul Minelor. Petrolului 
Geologiei, cu 840,7 puncte.

Locul III : întreprinderea 
transporturi auto pentru produse

Locul I : întreprinderea județea
nă de transport local Timiș, cu 
1 364,9 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 353,5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 334,8 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE : 
INDUSTRIA MINIERA

și

de

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 728,3 puncte.

Locul II: Centrala sării 
taliferelor București, 
puncte.

și neme- 
cu 453,5

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE

INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Pacoste, wice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit. marți, pe tovarășul V. A. Din- 
kov. ministrul industriei petroliere al 
Uniunii Sovietice, aflat in țara noas
tră cu prilejul Tirgului Internațional 
București.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de colaborare 
economică româno-sovietică și au 
fost abordate probleme privind po
sibilitățile de dezvoltare în continua
re a acestora în domenii de interes 
reciproc, inclusiv petrolier.

A fost prezent E. M. Tiajeinikov, 
ambasadorul 
București.

INTERNAȚIONAL

ROMÂNIA ÎN ANUL i

*

*
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AL PĂCII

Uniunii Sovietice la

★

La cinematograful ..Studio" din Ca
pitală a început, marți. „Săptămîna 
filmului cubanez", organizată în ca
drul relațiilor de colaborare cultural- 
artistică existente intre cele două 
țări.

La spectacolul de gală au asistat 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe. Asociației cineaș
tilor, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

A fost prezent Rodney A. Lopez, 
ambasadorul
București.

promovarea dezarmării

Republicii’ Cuba la

★

apropiatei sărbătoriri aCu prilejul
Zilei naționale a Republicii Zambia, 
marți după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul căreia au fost prezentate 
aspecte din activitatea desfășurată 
de poporul zambian pentru dezvol
tarea economică și socială a patriei.

(Agerpres)

Prezențe românești de prestigiu
la Tîrgul Internațional București

Locul I : întreprinderea de foraj 
„Petromar" Constanța, cu 895,7 
puncte.

Locul II : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad, cu 432.4 puncte.

Locul III : Schela de foraj Comă- 
nești. județul Bacău, cu 125,5 
puncte.

petroliere „PECO“ București — 
Ministerul Petrochimiei, cu 719,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de alumi
nă Oradea, cu 608,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de a- 
luminiu Slatina, cu 325,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani, cu 535,9 puncte.

Locul II : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba Iulia, cu 525.1 puncte.

Locul III : întreprinderea 
articole de sticlărie București, 
383,9 puncte.

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Rîmnicu Vilcea, 
cu 411,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Bacău, cu 408,6 
puncte.

Locul III: întreprinderea de ali
mentație publică Iași, cu 392,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

de 
cu

Locul I : întreprinderea economi
că de odihnă Sinaia, cu 330,4 puncte.

Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Sovata, județul Mureș, 
cu 276,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
LÎNII, MĂTĂSII. INULUI 

ȘI CÎNEPII

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Libertatea" Sibiu, eu 576,9 puncte.

Locul II : întreprinderea „Țesă- 
toriile Reunite" București, cu 389,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de sto
fe „Postăvăria Română" Bucu
rești. cu 354,9 puncte.

1N DOMENIUL 
RECUPERĂRII 

ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI AUTO 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de trans
porturi specializate pentru agricul-

Locul I : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor relolosibile Ialomi
ța, cu 392 puncte ;

Locul II : întreprinderea județea
nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Mehedinți, 
cu 242 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Mara
mureș, cu 156 puncte.

Locul I : Centrul național _ al 
industriei aeronautice române 
București, cu 565,2 puncte.

INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială 
echipament special București, 
613,1 puncte.

Locul II : Centrala industrială 
electronică și tehnică de 
București, cu 355,2 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA

de 
cu

de • 
calcul

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru prelucrarea 
țițeiului și petrochimiei Ploiești, cu 
874,4 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I: Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 812 puncte.

INDUSTRIA UȘOARA

Locul I: Centrala industriei con
fecțiilor București, cu 196 puncte.

Locul II: Centrala industriei con
fecțiilor Sibiu, cu 179,8 puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrializării 
tutunului București, cu 867,2 puncte.

Locul II: Centrala industrială de 
morărit și panificație București, cu 
489 puncte.

Locul III: Centrala industriei za
hărului și produselor zaharoase 
București, cu 482,6 puncte.

TRANSPORTURI

I : Centrala mecanică de 
rulant București, cu 572,2

Locul
material 
puncte.

Locul II: Centrala industrială de 
reparații auto București, cu 525,2 
puncte.

INFORMAȚII SPORTIVE
Azi, meciuri în turul al doilea din cupele europene 

de fotbal

Mult succes celor trei echipe românești!
Așadar, a treia miercure europea

nă din această toamnă ne găsește 
cu trei formații în turul al doilea. 
La fel ca în anii 1964 (cind fotbalul 
nostru era prezent Ia aceeași fază, 
în ordinea competițiilor, cu Dinamo, 
Steaua și Petrolul), 1965 (Dinamo, 
Știința Cluj, Steagul Roșu Brașov) 
și 1970 (U.T.A.. Steaua, Dinamo). în 
aiți doi ani (1971 și 1979) am avut 
cite patru echipe calificate.

Steaua București — campioană eu
ropeană și campioană a României 
— va evolua, desigur, în competiția 
nr. 1 : C.C.E. Sorții au vrut să joace 
tot la Bruxelles și tot cu Ander
lecht — ca și în semifinalele edi
ției precedente. Din păcate, de data 
aceasta, sigur fără Ducadam, Bum- 
bescu, Bolbni și Lăcătuș. Meciul va 
începe la ora 21 (ora Bucureștiului). 
și va fi transmis în direct la radio, 
pe programul I.

Sportul studențesc București întil- 
nește, în „Cupa U.E.F.A.", tot o par
teneră din Belgia : pe K.A.A. Gent 
(sau Gând, în limba franceză ; sau 
La Gantoise, cum e alintată de su
porteri), una dintre cele mai vechi 
grupări fotbalistice din Europa (a 
apărut o dată cu acest secol). Me
ciul va începe Ia ora 15. pe stadionul 
din Regie, și va fi condus de o bri
gadă austriacă, avind la centru pe 
arbitrul Gerald Losert. în ciuda po
ziției inferioare pe care o ocupă • 
momentan în clasament, formația 
vizitatoare — ca reprezentantă a 
unui fotbal redutabil, bine cunoscut 
și bine apreciat — constituie pen
tru Sportul studențesc un „hop" care 
trebuie tratat și trecut cu toată gri
ja și seriozitatea, fără nici un gind 
că „va fi ușor". Antrenorii C. Arde-

leanu șl T. Dima vor putea alinia 
cel mai bun „uușprezece", așa că 
există condiții de succes. Partida va 
fi transmisă în direct la radio, pe 
programul I.

Universitatea Craiova — fără Lung 
în poartă — încearcă in Scoția să 
țină piept atacurilor în avalanșe ale 
fotbaliștilor de la Dundee United.

Va fi greu, va fi foarte greu, dar 
puterea de renaștere și de mobili
zare a fotbaliștilor din Bănie a de
venit proverbială. Această partidă, 
tot din cadrul „Cupei U.E.F.A.", va 
începe la ora 21,30 (ora Bucureștiu- 
lui).

Iubitorii fotbalului din întreaga 
țară, și nu numai ei, șînt alături de 
aceste trei „ambasadoare" ale fotba
lului românesc, și așteaptă încreză
tori de la ele rezultate... calificabile 
(in perspectiva manșei a doua, din 
5 noiembrie), dorindu-le din inimă 
SUCCES, MULT SUCCES !

Gheorqhe MITROI

Mare interes pentru meciul Steaua - Anderlecht
Corespondență

Interes foarte mare la Bruxelles 
in jurul meciului Steaua — Ander
lecht ; de astă-dată, Steaua sosește 
în capitala Belgiei nu ca o simplă 
competitoare, ci cu aureola de cîști- 
gătoare a „Cupei campionilor", trofeu 
dună care rîvnesc atîtea echipe re
numite. inclusiv cele locale. în holul 
hotelului „President", ' _ '
cazată echipa noastră, pe o tabelă 
electronică de afișaj stă scris cu 
litere mari : „Bun venit Stelei, cam
pioana Europei !“ O primire reve- 
rențioasă. însă și cam circumspectă, 
care se oglindește și în presa din 
capitala Belgiei. în ziarul „Les 
sports", antrenorul secund al Ander- 
lechtului, Martin Lippens, comen- 
tînd unele indisponibilități din for-* 
mația noastră, declară : „Poate că 
Steaua este acum mai puțin exube
rantă. dar rămine printre cele mai 
bune echipe din Europa. Chiar și 
jucătorii înlocuitori ai titularilor au 
o statură internațională. Dacă nu ii 
întrecem acum, nu-i vom mai întrece 
niciodată".

Van Tiggelen. noua vedetă a An- 
derlechtului. fundaș central titular 
în echipa Olandei, spune în ziarul 
„Le soir“ : „Trebuie să cîștigăm me-

din Bruxelles

unde a fost

ciul. dar se impune să nu primim 
gol. Să profităm că le lipsesc cîțiva 
jucători de bază". Credem că mai 
mult în scopuri publicitare se pune 
sub semnul îndoielii participarea lui 
Scifo și Demol. dar ziarul „Les 
sports", care pare mai bine informat, 
dă ca sigură prezenta acestora in 
formația Anderlecht.

în rindurile formației noastre do
mină de la plecare și aici, la Bru
xelles. o atmosferă serioasă, de con
centrare absolută asupra sarcinilqr 
fiecăruia. Anghel Iordănescu. antre
norul echipei. asistat de Emeric 
Jenei, devenit între timp antrenorul 
reprezentativei României, amănun
țesc posibilitățile și soluțiile tactice. 
Sint posibilități ca să fie utilizați 
Cireașă. Ivan și Bălan, după cum 
s-ar putea să-i vedem în roluri di
ferite de cele normale pe Balint și 
pe Bărbulescu. Să sperăm că munca 
minuțioasă de pregătire, seriozitatea 
și ambiția își vor da roadele pe te
renul de joc și să dorim încă o dată 
jucătorilor noștri realizări fotbalis
tice cît mai bune !

Valeria MIRONESCU

TEHNICA DE CALCUL Șl INFORMATICA 
controlul nedistructiv al produselor 
metalurgice.

O trăsătură caracteristică a ex- 
ponatelor~'prezentate, impusă, de 
altfel, de severele criterii de com
petitivitate din 'microelectronică și 
tehnica de calcul, este miniaturi
zarea componentelor, a echipamen
telor în ansamblu, funcționalitatea 
lor multiplă, designul, ceea ce re
levă înaltele performante tehnolo
gice și constructive atinse in acest 
domeniu.

De remarcat, de asemenea, fap
tul că Institutul de tehnică de 
calcul și informatică prezintă la 
actuala ediție a tirgului interna
țional atît echipamente de calcul, 
cit și produse-program înregistra
te pe suport magnetic (casetă, 
bandă, disc) și însoțite de docu
mentația corespunzătoare, produse 
informatice realizate „la scară in
dustrială" și livrate (circa 22 000 de 
livrări în 1985 
naționale.

Interesante 
dar șt pentru 
exemplele de 1 
rului în sisteme informatice pentru 
prelucrarea imaginilor preluate de 
la sateliți și întocmirea prognoze
lor meteohidrologice sau echipa
mentele folosite în complexe in
vestigații oftalmologice, stomatolo
gice, cardiologice, oncologice ș.a.

Pentru cei mai tineri vizitatori 
ai Tirgului Internațional București 
specialiștii domeniului au pregătit 
o surpriză cit se poate de plăcută-, 
accesul la calculatoarele personale 
HC-85, TIM-S, PRAE, la care pot 
fi rulate programe de instruire și 
rezolvare de probleme de matema
tică, fizică, biologie, chimie, pre
cum și numeroase jocuri ce solicită 
inteligenta, perspicacitatea, atenția 
distributivă, creativitatea copiilor.

încă din prima zi, standul tehni
cii de calcul și informaticii s-a 
bucurat de mare atenție, de apre
cieri deosebite din partea publicu
lui nostru, precum și a vizitatori
lor și specialiștilor din străinătate, 
aflați în aceste zile la București.

Sint muncitoare la secția sculărie 
a Întreprinderii mecanice de pe 
platforma industrială Bistrița-Vest, 
parte componentă a unei in
dustrii de virf, despre care ilus
trul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunea că e „o 
mindrie pentru întreaga tară".

Îmi este peste puteri să concep 
cum tot ceea ce am durat cu miini- 
le noastre ar putea fi pur si simplu 
spulberat intr-un timp mal scurt 
decît cel in care aștern aceste gîn- 
duri pe hirtie — de un cataclism 
nuclear. Tocmai din acest motiv mă 
alătur colegilor mei de muncă, tu
turor locuitorilor din județul Bis- 
trița-Năsăud, tuturor oamenilor 
cinstiți de pe această planetă, in a 
spune un răspicat NU neantului 
radioactiv, rachetelor de orice tip, 
armelor clasice și chimice, un NU 
categoric creșterii continue a sume
lor bănești investite in uriașul ar
senal al morții. aprobind din în
treaga mea ființă strădaniile neo
bosite ale pafriei mele, ale poporu
lui meu, ale eroului păcii care este 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
ca în Europa, în întreaga lume să 
triumfe glasul 
părat dreptul 
viată.

Reducerea cu 
mentelor și cheltuielilor 
așa cum propune România, este un 
pas, desigur, încă mic, dar un lucru 
palpabil, un început salutar, o tre
cere efectivă de la vorbe la fapte. 
Poporul nostru este chemat să-și 
spună părerea asupra adoptării, 
chiar și unilaterale, a acestei mă
suri Și cu siguranță că ea va în
truni adeziunea cea mai largă, cu 
putinfă. Dacă și celelalte națiuni 
ale lumii, indiferent de mărime,

rațiunii, să fie a- 
nostru suprem la

5 la sută a arma- 
militare.

vor urma un asemenea exemplu, 
dacă se va trece apoi treptat la re
duceri cu procente și mai mari, 
acesta va fi un cîștig imens pentru 
omenire.

Locuiesc pe o stradă cu nume 
de floare, împreună cu băiețelul și 
cu soțul meu, intr-o casă nouă, în 
bunăstare și armonie, iar ca mamă 
și comunistă nu pot și nu am drep
tul să nu sper, să nu cred că gin- 
dul bun, ca și cuvintul calm și în
țelept, voința de înțelegere și cola
borare nu vor triumfa, că drumul 
spre prăpastia nucleară nu va fi 
barat la timp. Aceste deziderate 
fundamentale ale umanității își gă
sesc expresie in inițiativele româ
nești in favoarea salvgardării păcii, 
inițiative izvorite din voința și ho- 
tărîrea întregului nostru popor de 
a face totul pentru triumful vieții 
pe întreaga planetă.

Curmarea cursei înarmărilor, re
tragerea rachetelor nucleare . din 
Europa, lichidarea in întregime a 
arsenalelor atomice, ca și a celor 
chimice, reducerea cît mai substan
țială a armelor convenționale, re
zolvarea numai prin tratative a 
diferendelor dintre state — iată 
programul însufletitor. tată propu
nerile concrete in numele cărora 
poporul nostru cheamă toate po
poarele lumii la acțiune. Dacă ele 
își vor uni eforturile, nimeni și 
nimic nu va putea sta in calea 
vrerii lor. Acesta este mesajul lu
minos lansat spre cele patru zărf 
ale lumii de pe pămintul dintre 
Dunăre și Carpați, acesta este te
meiul speranței și încrederii cu 
care privim viitorul,
Marinela OPREA
sculer-matrițer,
Întreprinderea mecanică - BistrițaLa actuala ediție a Tirgului In

ternațional București este bogat re
prezentat domeniul tehnicii de 
calcul și al informaticii. Dintre nu
meroasele exponate remarcăm, in 
primul rind, echipamentele din 
gama microcalculatoarelor, stațiile 
de lucru pentru proiectarea asis
tată de calculator, sistemele com
plexe (calculatoare și produse-pro- 
gram) pentru conducerea nemijlo
cită a proceselor de producție sau 
cele pentru prelucrarea datelor 
meteorologice.

Astfel, o stație de lucru pentru 
proiectare asistată de calculator — 
creație a specialiștilor din Institu
tul de tehnică de calcul și infor
matică. întreprinderea de calcula
toare electronice și cea de echipa
mente periferice — asigură cule
gerea, prelucrarea și transmiterea 
informațiilor și a imaginilor, prin 
urmare, construirea și alegerea va
riantei optime de proiect, intr-un 
timp record. De pildă, pentru pro
iectarea sau modificarea scheme
lor de Circuite imprimate sau piese 
mecanice timpul de răspuns al cal
culatorului este de zeci de ori mai 
redus decît în orice tehnologie 
convențională, calitatea și eficiența 
economică a procesului de proiec
tare fiind net superioare.

Urmărind produsele expuse, se 
pot constata progresele înregistra
te in domeniul prelucrării distri
buite a informației, concretizate în 
rețele de calculatoare personale, 
microcalculatoare și sisteme de 
teleprelucrare. Rețelele de calcu
latoare, cu ajutorul cărora se rea
lizează o prelucrare complexă a in
formației la scară micro șt macro
economică, sint deja aplicate in 
transporturi, energetică, în mari 
platforme ale construcției de ma
șini. chimiei, metalurgiei, agricul
turii, industriei ușoare.

De virtuțile tehnicii de calcul 
beneficiază, de asemenea, și con
trolul calității produselor și mate
rialelor, inclusiv prin metode con
siderate de virf pe plan mondial, 
cum ar fi utilizarea sistemelor- 
expert. O realizare de ultimă oră 
o reprezintă echipamentul pentru

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 22 octombrie (ora 20) — 25 
octombrie (ora 20). In țară: Vremea va 
fi în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea ploi temporare, care 
pe alocuri vor avea și caracter de aver
să, in cea mai mare parte a țării. Izo
lat, cantitățile de apă pot depăși 15 li
tri pe metru pătrat în 24 de ore. La 
munte, la peste 1 500 metri altitudine,

(Urmare din pag. I)
— Da, Stipocule ! Zi, 

Costică...
— E unul aici, Savcen

cu, zice că nu se mai înțe
lege cu mașina...

Uimit, Azsaloș rămîne o 
clipă interzis.

— Ce-i aia ?
— Nu știu, e un limbaj 

al lui, zice că nu se mai 
înțelege cu mașina și vrea 
să plece.

— Savcencu... Asta-i 
vechi la noi. 
plece ? Vedeți 
ce-i cu el și 
știre....

Către mine :
— Auziți, nu se mai în

țelege cu mașina !
Ridic din umeri, zîm- 

besc. Ce minunați oameni 
trebuie să fie aceia care, 
sufletește, conferă mașini
lor lor atribute 
— o relație tandră... 
fi mașina aceea ? Un 
dozer ? O dragiină ? 
graifer ? Pînă acum 
înțeles. Si, deodată, a 
rut neînțelegerea... Hm !

între timp, alte discuții, 
cu alții, din alte 
țări...

— Dar ai acolo

om 
Cum o să 
mai exact 
dați-mi de

omenești 
Ce-o 
bul- 

Un 
s-au 
apă-

depăr-

o maca
ra... Ai acum 14 nave la 
matale... Ia fă bine și mai 
eliberează-le !

— Asta zic și eu : vreau 
macara.

Se simte în vocea celui 
de acolo o vibrație, o ten
siune. Aș vrea să fiu aco-

și 1986)

pentru 
publicul 

folosire a

economiei

specialiști, 
larg, sînt 
calculato-

Valeria ICHIM

trecător, se vor semnala precipitații șl 
sub formă de lanoviță și ninsoare. Vîn- 
tul va sufla slab pînă ’ 
Unele intensificări în 
Temperaturile minime 
intre zero și 10 grade, 
zute în depresiuni, iar
8 și 18 grade, local mal ridicate în su
dul țării. Pe alocuri se va semnala cea
ță. In București: Vremea va fi în gene
ral umedă, cu cerul mai mult noros. 
Temporar va ploua. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 5 șl 8 grade, 
iar maximele între 15 și 18 grade. în 
cursul dimineților se va produce ceață.

la moderat, cu 
zona de munte, 
vor fi cuprinse 
izolat mal scă- 
maximele între

Io, să-i înțeleg necazul. 
Dar e departe. Discuția se 
încheie. încep îndată alte
le, cu alte și alte voci, în- 
tr-un ritm precipitat.

...Despre o barjă venită 
de la Tulcea și a cărei în
cărcătură nu se știe a cui 
e și unde trebuie descăr
cată...

...Despre dificultatea 
montării unor tuburi pre- 
mo la o subtraversare.

„Tuburile nu se mufea- 
ză !“ Discuția durează, se 
caută soluția tehnică. Și se 
găsește în cele din urmă.

...Despre faptul că ingi- 
nerul-șef cu silvicultura a 
auzit cum că Azsaloș vrea 
să taie cîțiva plopi. Și nu e 
de acord, el ține la fiecare 
copac. „Dar așa e în pro
iect"... De dincolo se aude 
foșnetul hîrtiei, se desface 
o hartă... Treaba e com
plicată... „Cum salvăm, to
tuși, plopii ?“

în sfîrșit, s-a lămurit 
ce-i cu neînțelegerea din
tre acel Savcencu și mași
na lui... Mașina a fost în 
reparație. El n-o mai re
cunoaște, nu-i mulțumit de 
ea (sau de reparație ?) și... 
nu că vrea alta, dar vrea... 
Discuție lungă și asta ; e

Cu forte unite pentru salvgardarea păcii
în viata noastră de fiecare zt, 

în care se îmbină satisfacția mun
cii în uzină cu bucuriile ce ni Ie 
oferă timpul petrecut in familie, 
eu și colegii mei sîntem profund în-ț 
grijorați de menținerea si extinde
rea pericolelor care amenință pa
cea. în timp ce cursa înarmărilor 
nu cunoaște nici o limită, discuțiile 
și negocierile de dezarmare nu au 
înregistrat rezultate concrete. Mun
ca noastră pașnică, a tuturor oame
nilor de bine din lume este umbri
tă de pericolele izbucnirii unul 
conflict nuclear distrugător.

Pe bună dreptate sublinia recent 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că fiecare țară, toate popoarele pot 
să-și realizeze programele lor de 
dezvoltare economico-socialâ numai 
în condiții de pace.

Calea pe care ne-o Indică cu 
înțelepciune președintele țării pen
tru atingerea acestui obiectiv este 
intensificarea luptei popoarelor eu
ropene, a tuturor popoarelor, a ac
tivității maselor populare în direc
ția dezarmării șl păcii. Din întrea
ga noastră experiență de viață, noi. 
muncitorii, știm că unirea face pu
terea. Iată de ce chemarea rațio
nală. lucidă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la acțiunea unită 
a popoarelor se bucură de deplina 
noastră adeziune, ea dînd glas preo
cupărilor noastre celor mai profun
de. Și pentru că partidul nostru in-

soțește în permanență vorba cu 
fapta, România este hotărîtă de a 
trece la reducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare. Este o hotărire în
țeleaptă pe care eu și tovarășii mei 
de muncă, alături de întregul nostru 
popor, o sprijinim cu însuflețire. 
Noi, oamenii muncii, spunem că 
exemplul bun trebuie urmat. Și 
într-adevăr ce bine ar fi dacă și 
alte țări ar trece la o reducere a 
înarmărilor, ce influentă binefăcă
toare ar avea o asemenea măsură 
asupra propriilor popoare și asupra 
relațiilor dintre state.

Lucrez în mijlocul celui mai pu
ternic detașament muncitoresc din 
județul Vilcea, cel al chimiștilor. 
iar produsele pe care le realizăm 
noi pornesc pe multe meridiane ale 
lumii? Combinatul nostru are legă
turi comerciale cu parteneri din 
peste 40 de țări ale lumii. Efortu
rile și preocupările noastre sînt 
deci direcționate spre traducerea 
exemplară în fapte a politicii parti
dului și statului nostru, de colabo
rare cu toate țările planetei, con
tribuind, astfel, la întărirea și ex
tinderea relațiilor economice, la in
staurarea climatului de pace si în
țelegere — idealul suprem al po
porului român, al tuturor popoare
lor.
Ion BADESCU 
lăcătuș mecanic, 
Combinatul chimic Rîmnicu Vilcea

„Decada cărții românești"
Manifestare Intrată în tradiția vie

ții noastre culturale. „Decada cărții 
românești"' se desfășoară anul acesta 
între 21 și 30 octombrie. Programul 
decadei cuprinde prezentarea unor 
volume semnificative pentru produc
ția noastră editorială,, simpozioane, 
mese rotunde. întîlniri ale cititorilor 
cu scriitori si editori, menite să con
tribuie la o largă popularizare a nou
tăților editoriale ale anului, la stimu
larea activității de cunoaștere și răs- 
pindire a cărții social-politice. știin
țifice. tehnice, beletristice, de artă si 
sport-turism.

Deschiderea festivă a „Decadei căr
ții românești" a avut loc. marți, la 
clubul muncitoresc 
„Electromagnetica" 
expunerea „Opera 
Nicolae Ceaușescu, 
de gîndire creatoare, de patriotism

grea refacerea relațiilor 
dintre un om șl o mașină 
care ani și ani „s-au înțe
les" de minune, au săpat 
împreună mii și mii de me
tri cubi din pămintul ră- 
dăcinos al acestor întin
deri...

Azsaloș a obosit, a trans
pirat, iar prin difuzorul 
stației vocile continuă să-l 
caute, să-l asalteze. La un 
moment dat, îl cheamă pe

T

adjunctul său, un foarte 
tinăr inginer, și îl plantea
ză in fața stației. Apoi ie
șim. Soarele e de-acum 
sus.

— Hai să mergem pe te
ren !

Ne urcăm în șalupă 
pornim. Spre Babina.

Babina și Cernovca 
practic, două insule 
prinse de brațele cu
leași nume și brațul prin
cipal — Chilia — între 
localitățile Chilia Veche și 
Periprava. Teritorii care 
vor deveni amenajări com
plexe pentru agricultură 
(orezării), piscicultura și 
creșterea animalelor.

Un ponton. Nu, nu

Și

sint, 
cu- 

ace-

e 
pentru locuit. înăuntru e 
atelier. Cu strung, cu tot 
ce e nevoie. Țărmul pare

al întreprinderii 
din București, cu 
tovarășului 

strălucit exemplu

revoluționar, de luptă pentru pace 
și progres". Cu acest prilej au fost 
reliefate excepționala însemnătate a 
operei tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
contribuția sa inestimabilă la funda
mentarea teoriei și practicii con
strucției socialiste în patria nopstră. 
la cauza progresului si păcii în lume. 
In continuare, a avut loc dezbaterea 
cu tema : „Rolul cărții de istorie in 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, în educarea 
revoluționar-patriotică a oamenilor 
muncii", precum și prezentarea lu
crărilor „Istoria militară a poporu
lui român", vol. II. „Independența 
poporului român — obiectiv funda
mental al politicii P.C.R." șl „De din 
vale de Rovine".

Acțiuni similare au avut loc în ju
dețele Teleorman si Vaslui.

(Agerpres)

un teritoriu pustiu. Dar nu 
e. Printre sălcii, spre în
tinderea de stufărișuri, se 
zăresc brațele unei drăgi și, 
mai încolo, ale unui grai- 
fer. în jurul lor, munți de 
pămînt excavat....

Stăm puțin de vorbă cu 
Ștefan Ciobanu, „căpitan" 
de dragă, 
noastre.
corn...

Păi... e

La întrebările 
răspunde mol-

de 36 de ani în

aceeași întreprindere (în
treprinderea și-a schimbat 
între timp de multe ori 
numele și apartenența... 
ministerială) și pe același 
utilaj. Da, chiar aceeași 
dragă. Pe care o cunoaște 
mai bine decît pe proprii
le buzunare. El și numai 
el îl știe rostul, singur a 
tot dres-o și a modificat-o, 
îi toarnă singur lagăre, îi 
construiește piese de 
schimb...

— Am săpat 
sute de kilometri 
nale...

(Amîndol, el și
Altul care... se înțelege de 
minune cu mașina).

— Da, am fost cu dra
ga mea și la Mehedinți. Și 
la Greaca am lucrat. Aco
lo am cîștigat un butoiaș

amindoi 
de ca

mașina...

cu bere... Da, am pus pariu 
cu alt draglinist. El zicea 
că nu se poate săpa la 
cinci metri adîncime. Am 
umblat eu puțin la mași- 
nuța mea („mașinuța" lui 
e cit o casă, ba chiar mai 
mare) 
că se 
aducă 
Și l-a

Tace cîteva secunde, 
reia :

— Greu mi-o fi să 
despart de ea, că mai 
doar cîțiva ani pînă

și i-am demonstrat 
poate, l-am cerut să 
butoiașul pe punte, 
adus...

Si

mă 
am 

la 
pensie. Aici, pe draga asta, 
mi-am crescut și băiatul, 
că avem aici, pe dragă, și 
un fel de apartament. Lo
cuiam aici cu nevasta. A- 
cuma băiatul e student.

Pe dragă mai lucrează și 
alții. Echipaj pentru două 
schimburi. Pe graifer la 
fel... S-au adtmat cu toții, 
e pauza de masă. Azi- 
noapte au prins un somn. 
Acum se ospătează... Și-1 
tachinează pe pescar care 
e, de fapt, șeful de 
graifer, Ion Timofte. Are 
cinci fete. Și așteaptă acum 
al șaselea copil...

— Și ce te faci dacă o fi 
iar fată ?

...Oameni. Oameni care 
în inima deltei sau în mar
ginile ei, trăind și mun
cind prin locuri neumblate, 
iubindu-și copiii, familiile 
și... ințelegîndu-se de mi
nune cu mașinile lor, dau 
acestor ținuturi configu
rații și rosturi noi.

pe
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ÎNALTAPREȚUIRE GÎNDIRII Șl ACTIVITĂȚII PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI^

în R. P. Angola a apârut volumul:

Convorbiri la nivel inalt 
între R. P. Chineză 
și R. D. Germană

„NICOLAE CEAUȘESCU - Pagini alese"
LUANDA (Agerpres). La Luanda a fost publicat volumul 

„NICOLAE CEAUȘESCU - Pagini alese", o noua și elocventă măr- 
; turie a înaltei prețuiri de care se bucură activitatea secretarului 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, opera sa teoretică și practică.

Editat în condiții grafice deose
bite. volumul se deschide cu o 
amplă prezentare a personalității 
conducătorului statului român, a 
vieții sale de militant revoluționar, 
consacrată progresului multilateral 
al patriei. împlinirii idealurilor de 
pace, colaborare și înțelegere in
ternațională a poporului nostru.

Publicarea volumului — se arată 
in prefață — reflectă raporturile 
de prietenie dintre Angola și 
România, dintre M.P.L.A. — Parti
dul Muncii și Partidul Comunist 
Român și. exprimă 
prezenta gindirea 
Nicolae Ceaușescu. 
nulitate a timpului 
a asimila ideile teoretice ale emi
nentului om de stat cu privire la 
problemele contemporane care 
preocupă intreaga omenire.

Evidențiind 
laterală .__ __ _
Nicolae Ceaușescu, editorul 
zintă 
cute _____

în conducerea 
stalului — relevă 
Nicolae Ceaușescu 
politică vizînd accelerarea progre
sului economic și social al Româ
niei, dezvoltarea și modernizarea 
intr-un ritm ridicat a tortelor de 
pioducțic. înflorirea științei, invă- 
tămintului si culturii. perfecțio
narea continuă a relațiilor de pro
ducție. a organizării și conducerii 
societății, dezvoltarea democrației 
socialiste, aplicarea in viață a prin
cipiilor eticii si echității socialiste, 
creșterea continuă a nivelului de 
viată materială și spirituală a în
tregului popor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
imprimat un puternic dinamism 
politicii externe a României, pusă 
în slujba păcii și a bunei înțelegeri 
între popoare, a promovării con
secvente a principiilor independen
tei și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc. dezvoltării prieteniei și 
cooperării cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de 
extinderii relațiilor i 
state, fără deosebire 
lor politic. întăririi 
militante cu partidele comuniste si 
cu toate forțele progresiste, antiim- 
perialiste din intreaga lume — se 
subliniază in continuare:

Prezentarea relevă că 
tele. cuvîntările, articolele 
interviurile 
Nicolae Ceaușescu. 
în România, au' apărut 
nătate în numeroase 
culegeri de texte și 
consacrate activității 
personalității preș 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— se subliniază in prefață,— pro
movează o cooperare multilaterală 
cu toate țările lumii, acționează in 
mod ferm și consecvent pentru in
staurarea unui climat de pace și 
înțelegere intre popoare. Se citea
ză aprecierea conducătorului parti
dului și statului nostru în care se 
arată că omenirea cunoaște un 
moment hotărîtor pentru soarta 
sa, pentru însăși existența plane
tei, ceea ce face necesar, pină cînd 
nu este prea tîrziu, să se acțio
neze pentru a salva umanitatea ele 
la o catastrofă nucleară, de la dis
trugere, să fie apărat dreptul su-

prem al națiunilor, 
existență, libertate 
ță, la viață și. la

Prezentarea 
activității 
Nicolae Ceaușescu poartă

a! oamenilor la 
și independen- 
pace.

personalității și 
președintelui 

semnă-

dorinta de a 
președintelui 

ilustră perso- 
nostru. pentru

activitatea. multi- 
tovarășului 

pre- 
semnificația selecției tă
ia alcătuirea lucrării, 

partidului și a 
prezentarea — 
promovează o

a

■ dezvoltare, 
cu celelalte 

de sistemul 
solidarității

relevă că rapoar- 
cuvintările. articolele și 

tovarășului 
editate amplu 

în străi- 
volume. în 

alte lucrări 
politice , si 

e d i n t e 1 u i

tura Departamentului de Informații 
și Propagandă al Comitetului Cen
tral al M.P.L.A. — Partidul Muncii.

Cele peste 200 de pagini ale lu
crării cuprind texte grupate tema
tic în cinci capitole ce înfățișează 
dezvoltarea României in anii 
cialismului, 
externe 
structivă 
instaurarea 
mice internaționale, 
statele africane și cu 
nealiniere, un capitol 
consacrat solidarității 
goleze.

Astfel, cititorului Ii 
șat trecutul de luptă îndelungată a 
poporului nostru pentru libertate 
și independență națională, fiind 
prezentate apoi un bogat bilanț al 
celor peste patru decenii de con
strucție a socialismului in Româ
nia. cifre ilustratiye privind rea
lizările de prestigiu obținute în in
dustrie și agricultură, in dezvolta
rea economico-socială, învățămint 
și știință. în alte ramuri. Sint re
levate succesele deosebite obținute 
in propășirea țării in perioada de 
după 
dului 
vele 
de-al 
dului. hotărîrile 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei in cursul celui de-al optu
lea plan cincinal și in perspectivă, 
pînă în anul 2000.

In același context este prezentat 
sistemul democrației muncitorești

revoluționare din tara noastră, care 
situează in. prim plan dreptatea și 
echitatea socială, omul și exigen
țele sale de viață materială și 
spirituală, afirmarea multilaterală 
a personalității umane. Sint Înfă
țișate. de asemenea, conceptul da 
autoconducere muncitorească, te
zele secretarului general al parti
dului cu privire la calitatea de 
proprietar, producător și beneficiar 
a oamenilor muncii, ideile de o 
deosebită valoare teoretică și prac

tică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
referitoare la sta
diul și etapa ac
tuală de edificare 
a socialismului în 
țara noastră, la lo
cul și rolul parti
dului. națiunii, sta
tului, ale organiza
țiilor de masă în 
societatea socia
listă.

Este reliefată, de 
asemenea, impor
tanta sarcină refe
ritoare la educarea 
tinerei, generații în 
spiritul 
bile, de 
greș, la 
rea sa 
responsabilă la În
treaga viață politi
că și social-econo- 
mică a țării. Este 
evidențiată, în a- 
celași timp, sem
nificația deosebi
tă pe care o a- 
cordă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
muncii 
formare a 
inței 
maselor

Amplul 
consacrat 
externe 
prezintă 
lele direcții 
acțiuni ale 

acest domeniu, aprecie- 
inițiativele 

privind

ideilor no- 
pace și pro- 

participa- 
activă și

politice de 
conști- 

socialiste a 
populare, 

capitol 
politicii 

românești 
principa- 

Și 
tării

so- 
coordonatele politicii 

românești, poziția con- 
a țârii noastre privind 

unei noi ordini econo- 
relațiile cu 
mișcarea de 
aparte fiind 
româno-an-

este Infăți-

Congresul 
Comunist 
luminoase 
XlII-lea

al IX-lea al Parti- 
Român. perspecti- 
deschise de cel 

Congres al parti- 
sale istorice vizînd

noastre în 
rile și inițiativele președintelui 
României privind marile pro
bleme ale contemporaneității. Sint 
expuse și susținute cu exem
ple convingătoare tezele și apre
cierile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
căile trecerii la socialism și ale 
construirii societății socialiste., la 
necesitatea raportării la specificul 
•național și la realitățile din fie
care tară. Ia rolul și locul teoriei 
marxiste in edificarea noii orîn- 
duiri.

Un spațiu larg este consacrat tn 
cuprinsul volumului problemelor 
referitoare la încetarea cursei înar
mărilor. necesitatea soluționării 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive a tuturor stărilor de încordare 
și conflict, evidențiindu-se că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie înfăptuirea dezar
mării. in primul rind a dezarmării 
nucleare, asigurarea păcii si secu
rității popoarelor. Se evidențiază 
că România se pronunță pentru 
edificarea in Balcani a unei re
giuni fără arme nucleare și baze 
străine, pentru o Europă unită, 
pentru o 
avantajoasă 
tinentului.
relief concepția 
Nicolae Ceaușescu 
necesitatea opririi cursei înarmă
rilor și transferarea sumelor astfel 
obținute în favoarea dezvoltării 
tuturor statelor.

colaborare reciproc 
Intre statele con- 

Volumul scoate in 
tovarășului 

cu privire la

România — se arată în lucrare — 
a prezentat o serie de propuneri, 
adresate direct atit celor două mari 
puteri nucleare, cit și țârilor pe 
teritoriul cărora există sau ur
mează să fie amplasate rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
altor state din Europa pentru a ac
ționa unite în scopul încetării înar
mărilor nucleare, pentru garanta
rea dreptului suprem al popoare
lor, al oamenilor la existentă, la 
viată, la libertate. România — re
levă volumul — se pronunță ferm 
pentru desființarea celor două 
blocuri militare opuse — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia.

în cuprinsul capitolului referitor 
la politica externă românească, un 
Ioc aparte îl ocupă poziția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
problemele relațiilor economice in
ternaționale. in favoarea intensifi
cării cooperării pe baze egale, în 
avantajul reciproc, pentru găsirea 
de forme noi in acest domeniu.

Ca o concluzie la amplul capitol 
consacrat politicii externe româ
nești și relațiilor internaționale este 
prezentată poziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu referitor la ne
cesitatea c» toat» țările — mari, 
mici și mijlocii — să participe ac
tiv, pe baza deplinei egalități, la 
soluționarea problemelor umanită
ții. Este reliefată importanta P« 
care o acordă țara noastră crește
rii rolulu: Organizației Națiunilor 
Unite in vederea reducerii tensiu
nii și a pericolului de război, pen
tru rezolvarea negociată a proble
melor litigioase.

Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea eliminării subdezvoltării, a 
edificării unei noi ordini economi
ce internaționale, echitabile și so
luționării problemelor cu care se 
confruntă statele in curs de dez
voltare. pentru realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, ba
zată pe egalitate si respect între 
-națiuni, face obiectul unui alt ca
pitol al lucrării.

Volumul se încheie cu aprecieri 
și date concrete referitoare la 
atenția pe care o acordă tara noas
tră relațiilor cu statele africane și 
cu mișcarea de nealiniere și. în 
acesț cadru, cu Republica Populară 
Angola. întîlnirilor și convorbirilor 
la nivel inalt. contribuției lor la 
cauza păcii, socialismului, indepen
denței naționale și cooperării în 
întreaga lume.

Volumul „NICOLAE CEAUȘESCU 
— PAGINI ALESE" a fost prezen
tat publicului la Luanda. în cadrul 
unei manifestări la care au fost 
prezenți membri ai conducerii 
M.PJj.A. — Partidul Muncii, re
prezentanți ai guvernului angolez, 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de cultură, ziariști, un nu
meros public.

Interesul deosebit manifestat |n 
Angola față de personalitatea pre
ședintelui României socialiste, față 
de opera sa teoretică și practică, 
de realitățile românești înfățișate 
in lucrarea ilustrînd gindirea con; 
ducătorului partidului și stalului 
nostru a fost reflectat pe larg de 
presa angoleză, de posturile națio
nale de radio și televiziune, care 
au înfățișat conținutul volumului 
și au prezentat festivitatea consa
crată evenimentului editorial.
Apariția lucrării 

„NICOLAE CEAUȘESCU — PA
GINI ALESE" este apreciată în 
Angola ca o contribuție deosebit 
de importantă la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la întărirea colabo
rării dintre cele două partide, țări

BEIJING 21 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane. Erich Honecker, a sosit, 
marți, intr-o vizită oficială de priete
nie la Beijing, la invitația secretaru
lui general ai C.C. al P.C. Chinez. Hu 
Vaobang. și a președintelui R. P. 
Chineze. Li Xiannian.

Președintele R. P-. Chineze s-a in- 
tilnit. in aceeași zi. cu Erich Honec
ker. In cadrul convorbirilor au fost 
subliniate bunele relații existente in
tre cele două țări și s-au stabilit noi 
căi de dezvoltare și diversificare a 
lor. în același timp, au fost abordate 
probleme actuale ale situației politi
ce internaționale de interes comun.

Pentru un climat 
de înțelegere și colaborare

in Balcani
ANKARA 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Turciei. Kenan Evren. si-a 
exprimat convingerea că in Balcani 
trebuie instaurat un climat de înțe
legere si colaborare, adăugind că tara 
este gata să facă tot ce este necesar 
în acest sens. Intr-un interviu acor
dat unui grup de ziariști iugoslavi, 
șeful statului turc a subliniat că- so
luționarea problemelor bilaterale 
existente în relațiile dintre țările bal
canice Va crea o atmosferă de înțele
gere si încredere în regiune și va ne
tezi calea pentru trecerea la proiecta 
d« colaborare mai complexe si pe 
termen lung. relatează agenția 
Taniug.

ORIENTUL MIJLOCIU
KHARTUM 21 (Agerpres). — în 

cursul unei conferințe de presă care 
a avut loc la Khartum. Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a condamnat bom
bardarea taberelor de refugiați pa
lestinieni din sudul Libanului de 
către aviația israeliană. El a subli
niat că O.E.P. se pronunță pentru 
unitatea statelor arabe, relevă agen
ția China Nouă.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Po
liția israeliană a arestat peste 150 de 
studenți palestinieni în cursul unor 
demonstrații care au avut loc in 
ultimele două zile în Ghaza. teritoriu 
aflat sub ocupația Israelului. Potri
vit agenției Reuter, acțiuni de pro
test ale studenților palestinieni au 
mai avut loc și la Rafah, localitate 
situată în apropierea graniței cu 
Egiptul.

ÎN IEGÂTURÂ CU ÎNCETAREA DIN VIATĂ A PREȘEDINTELUI
TRETINO Șl AL R.P. MOZAMBIC, SANORĂ NACHEl

Decretarea doliului național în R.P. Mozambic
MAPUTO 21 (Agerpres). — în le

gătură cu încetarea din viață a lui 
Samora Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO. președintele 
Republicii Populare Mozambic, la 
Maputo a fost decretat doliu na
țional pe o perioadă de 60 de zile.

Comunicatul Biroului Politic al C.C. 
al Partidului FRELIMO. Comisiei 
permanente a Adunării Populare 
și Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mozambic cheamă pe toți cetă
țenii țării să se unească in jurul 
conducerii partidului .și guvernului 
pentru apărarea integrității terito
riale a patriei, a cuceririlor revo
luționare ale poporului, să dea 
riposta cuvenită dușmanilor unității 
naționale.

Șefi de state și guverne din nu
meroase țări ale lumii. Organizația 
Unității Africane, secretarul general 
al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar,

au adresat Comitetului Central , al 
Partidului FRELIMO. Guvernului 
Republicii Populare Mozambic. între
gului popor mozambican mesaje de 
condoleanțe, în care se exprimă 
profundul regret pentru încetarea din 
viată a lui Samora Moises Machel, 
încercat conducător de partid si ds 
stat, fiu devotat al poporului său. mi
litant activ împotriva colonialismului, 
pentru cucerirea independentei tării 
sale si Înscrierea ei pe făgașul pro
gresului economic și social, pentru 
afirmarea liberă și suverană a po
poarelor Africii, a tuturor popoare
lor lumii, pentru pace și înțelegere 
internațională.

In memoria președintelui Samora 
Moises Machel. delegațiile la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. au păstrat, înaintea începerii 
lucrărilor din plenară, un moment 
de reculegere.

Necesitatea unor măsuri urgente pentru rezolvarea 
globală a problemei datoriilor externe

— subliniată în dezbaterile de la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— N. Chilie transmite : Comitetul 
pentru probleme economice și finan
ciare. a) Adunării Generale a O.N.U. 
examinează punctul de pe ordinea de 
zi s actualei sesiuni intitulat ..Criza 
datoriei externe și dezvoltarea". 
Această problemă figurează pentru 
prima dată ca punct distinct pe 
agenda sesiunii Adunării Generale, 
fiind inscrisă la cererea Grupului 
celor 77.

Raportul alcătuit de secretarul ge
neral al O.N.U. relevă. între altele, 
că. „la patru ani de la izbucnirea 
crizei datoriilor externe. în 1982, 
această problemă continuă să arunce 
o umbră amenințătoare de incerti
tudine asupra viitorului unui număr 
prea mare de țări. De la sfîrșitul 
anului 1982. pînă la jumătatea anu
lui 1985. peste 60 de țări in curs de 
dezvoltare, adică una din două, au 
ajuns să aibă restanțe în achitarea 
datoriilor lor externe, fiind nevoite 
să-și reeșaloneze plata ratelor sca
dente". Raportul arată că procesul 
de ajustări structurale din țările în 
curs de dezvoltare a avut serioase 
consecințe economice, sociale și po
litice pentru popoarele acestor țări, 
în ciuda sacrificiilor făcute — se 
relevă in raport — datoria externă 
totală a țărilor în curs de dezvol
tare se așteaptă să depășească, la 
sfîrșitul acestui an. suma uriașă de 
1 000 miliarde dolari, respectiv, de 
peste două ori valoarea exporturilor 
totale de bunuri și servicii ale aces
tor state.

în cuvintul său. reprezentantul 
român a inîățișat poziția tării noas
tre privind cauzele profunde care au 
generat datoria externă împovără
toare a statelor în curs de dezvol
tare. precum și propunerile realiste, 
concrete ale României privind solu
tionarea echitabilă a acestei pro
bleme.

România — a declarat vorbitorul 
— se pronunță pentru o abordare 
globală, sub toate aspectele, a pro
blemei datoriei externe, cu partici
parea tuturor părților interesate care 
să determine o soluție cuprinzătoare 
pe calea anulării datoriilor țărilor 
celor mai sărace, reducerii substan
țiale a datoriei celorlalte țări în 
curs de dezvoltare, reeșalonării pe 
termen lung și cu dobîndă scăzută 
a restului datoriilor externe ale 
acestor state, stabilirii unui plafon 
maxim pentru plățile anuale în con
tul serviciului datoriei externe, care 
să nu depășească o anumită limită 
din încasările lor din exporturi, 
fixării unui nivel maxim al ratei 
dobinzilor și acordării de noi credite 
in condiții avantajoase pentru țările 
în curs de dezvoltare. La acordarea 
de noi credite — a arătat el — ar 
trebui să se tină seama de progra
mele de dezvoltare economică și so
cială ale tarilor în curs de dezvol
tare. de prioritățile în domeniul va
lorificării resurselor lor naturale, 
intre care un loc de frunte ar trebui 
să-l ocupe agricultura.

DECLARAȚIE. Grupul, de oa- 
I meni de cultură care a participat 

la o reuniune internațională neofi
cială consacrată dezbaterii unor 

. probleme actuale privind soarta 
păcii, a civilizației și a culturii a 

I fost primit de Mihail Gorbaeiov. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S. 
După cum relatează agenția 

j T.A.S.S., Mihail Gorbaeiov a re
afirmat necesitatea abordării pro- 

| blemelor internaționale intr-un 
mod nou. conform cu realitățile 
secolului nuclear. El a relevat că 
um asemenea mod nou de gindire 
este o condiție obligatorie pentru 

I găsirea de soluții în situații criti
ce. arâtind că programul prezentat

ILE DE PRESA
e scurt

de U.R.S.S. la Reykjavik nu închi
de. ci deschide calea spre găsirea 
unor soluții reciproc acceptabile.

PRIMIRE. Ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.. Eduard Șe- 
vardnadze. l-a primit pe ambasa
dorul tării noastre in Uniunea So
vietică. Traian Dudaș. în legătură 
cu încheierea misiunii sale in 
această tară. în cursul convorbirii, 
a fost exprimată satisfacția fată 
de dezvoltarea consecventă a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre U.R.S.S. si Re
publica Socialistă România. Cu 
acest prilej, Eduard Șevardnadze a 
oferit un dejun.

LA BEIJING a început, marți, 
cea de-a treia rundă de convorbiri I 
dintre China și Portugalia referi- | 
(oare la reglementarea problemei 
teritoriului Macao. ■

ÎN CADRUL CONVORBIRILOR I 
SOVIETO-AMERICANE cu privire 
la armele nucleare si cosmice, la I 
Geneva a avut loc. mărfi, ședința | 
grupului de lucru insărcinat cu 
examinarea armelor cosmice. ■

TN CUBA au avut loc duminică • 
alegdri pentru desemnarea repre
zentanților în adunările municipa
le ale puterii populare, participa- I 
rea la vot fiind de 97.7 la sută — 
informează agenția Prensa Latina. | 
Din totalul de 13 256 de candidați 
au fost aleși 12 574, dintre care 1 
22.4 la sută sint tineri. 21.4 la sută 
— femei si 22.8 la sută — munci
tori. în peste 600 de circumscripții I 
unde candidatii nu au întrunit ma
joritatea simplă va fi organizat | 
duminică un al doilea tur de scru
tin — precizează agenția.

Popoarele - forța hotăritoare in înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii
Avem ferma convingere că problemele complexe ale vieții 

mondiale pot fi soluționate intr-un mod nou, că popoarele dispun 
de forța necesară și vor putea determina, acționînd unite, schim
barea cursului evenimentelor, realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, fără arme, fără războaie, a dreptății, a libertății și inde
pendenței naționale!

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la marea adunare populară din municipiul 
Slatina, cu prilejul „Zilei recoltei'').

Omenirea se află, la acest sfirșit 
de mileniu, intr-un moment de răs- 
pintie al destinelor sale. Geniul uman 
a dus. intr-un răstimp istoric din 
cele mai scurte, la un sail fără pre
cedent. înainte în domeniul cunoaș
terii. omul a pătruns adine in taine
le infinitului mic. a cutezat și izbu
tit să-și trimită mesageri spre in- 
tinderile de necuprins ale Cosmosu
lui. a - realizat străpungeri uimitoa
re in atitea si atitea alte sfere ale 
activității, toate acestea deschizind 
civilizației perspective de progres 
nicicind bănuite. Si in același timp, 
planeta noastră s-a transformat in
tr-un uriaș depozit de mijloace de 
ucidere, ceea ce face ca asupra u- 
manității să planeze primejdia cum
plită a propriei anihilări, a dispa- 

. riției inseși condițiilor de menținere 
a vieții.

’ Relațiile internaționale cunosc o 
perioadă de accentuată încordare și 
nesiguranță, fiind puternic mar
cate de continuarea cursei înar
mărilor, de amplasarea de noi ra
chete cu rază medie de acțiune in 
Europa, de efectuarea unor noi ex
periențe nucleare in deșertul Nevada 
și in zona Pacificului de sud. de pro
iectele de militarizare a spațiului 
cosmic, de sterilitatea negocierilor 
din diverse foruri de dezarmare e- 
xistente. de un șir de acțiuni de 
forță împotriva unor state indepen
dente. Acestea sint împrejurările in 
care, la sfîrșitul săptăminii trecute, a 
avut loc intilnirea la nivel inalt so- 
vieto-americanâ din Islanda. întilni- 
re care, cum se știe, s-a încheiat fără 
rezultatele concrete așteptate si do
rite de opinia publică internațională 
In direcția rezolvării gravelor pro
bleme acumulate. Trebuie oare ca 

acest insucces, in general lipsa de 
progrese pe calea dezarmării și pă
cii, să ducă la o atitudine de pasi
vitate. de demobilizare, la ideea că 
nu mai e nimic de făcut 7 Dimpo
trivă, așa cum a subliniat cu toată 
tăria in aceste zile tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. concluzia care se 
impune este că fără o participare 
activă a tuturor statelor, a tuturor 
popoarelor nu se vor putea soluționa 
problemele dezarmării și păcii, că 
trebuie in consecință intensificată 
activitatea maselor populare, a po
poarelor de pretutindeni pentru rea
lizarea de pași efectivi înainte spre 
soluții constructive.

Glasul României socia
liste, glasul rațiunii. ExPresie 
a profundei responsabilități fată de 
soarta umanității, glasul Româ
niei socialiste s-a ridicat si se ri
dică cu neslăbită vigoare, punind in 
evidentă, așa cum a făcut din nou 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vintările roslite cu prilejul primirii 
miniștrilor de externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, ca și cu prilejul sărbătoririi 
..Zilei recoltei’, rolul hotărîtor tare 
revine popoarelor, maselor populare, 
adevăratele făuritoare ale istoriei, in 
oprirea cursei nefaste a înarmărilor, 
in trecerea la dezarmare, in apărarea 
păcii — problemele fundamentale ale 
vremurilor noastre. Oricit de mari 
ar fi răspunderile, potențialul și in; 
fluența unui stat sau altuia sau unui 
grup de state, aceste probleme nu 
își pot afla rezolvarea declt cu apor
tul nemijlocit al tuturor popoarelor. 
Astăzi, cind pe cerul vieții interna

ționale s-au adunat atiția nori de 
furtună, cind printr-o simplă apăsa
re pe trăgaciul atomic Pâmîntul se 
poate transforma intr-un deșert de 
cenușă radioactivă, \sint mai nece
sare ca oricind acțiunea tot mai e- 
nergică și combativă a fiecăruia din 
popoarele lumii, colaborarea și so
lidaritatea lor tot mai strinse. ca o 
cerință esențială a frînării drumului 
spre prăpastie, a salvgardării drep
tului suprem al oamenilor și na
țiunilor. la pace, la viată, la exis
tență liberă și demnă. Opțiunile po
poarelor în favoarea dezarmării 
și păcii iși găsesc expresia in
tr-o mare varietate de forme : 
marșuri, caravane, tabere și curse ale 
păcii ; „lanțuri umane" de zeci și 
chiar sute de kilometri in jurul ba
zelor nucleare : acțiuni de blocare 
împotriva a diferitelor altor obiec
tive cu caracter militar ; mitinguri, 
congrese, simpozioane, campanii de 
stringere de semnături pe apeluri ale 
păcii ; demonstrații de masă : pro
clamarea unor orașe și regiuni în
tregi zone denuclearizate. Miș
carea mondială pentru pace iși lăr
gește continuu rindurile. capătă un 
caracter tot mai reprezentativ, prin 
cuprinderea de noi și noi sectoare 
ale opiniei publice, a noi si noi .ca
tegorii profesionale, prin angajarea 
unui număr tot mai mare de perso
nalități ale vieții politice și sociale, 
care cer să se treacă Ia o politică 
nouă, de destindere. înțelegere, secu
ritate.

O datorie și o răspunde
re istorică ® asemenea necesita
te este cu atit mai imperioasă cu cit 
pe parcursul convorbirilor la nivel 

înalt ’ sovieto-americane s-au des
prins o serie.de puncte de vedere 
comune, dovedindu.-se. astfel, că este 
posibil să se găsească o cale a în
țelegerii. Așa cum a subliniat con
ducătorul partjduiui și statului nos
tru, aceasta reclamă, paralel cu con
tinuarea contactelor și dialogului 
dintre factorii de răspundere ai ce
lor două state, contribuția efectivă a 
celorlalte țări aie lumii, eforturile 
tenace și acțiunile unite ale popoa
relor, ale opiniei publice mondiale, 
pentru a determina ca pozițiile apro
piate conturate, înțelegerile de prin
cipiu la care s-a ajuns să se trans
forme in acorduri reale.

Popoarele lumii, forțele înaintate 
de pretutindeni sint chemate, in ac
tualele condiții. să-și intensifice 
lupta pentru a impune renunțarea 
definitivă la experiențele nucleare, 
scoaterea în afara legii a armamen
tului nuclear, a tuturor mijloacelor 
de distrugere in masă, să acționeze 
energic pentru a se sista încercările 
de transferare și in Cosmos a cursei 
înarmărilor de pe Pămînt. așa cum 
se urmărește prin proiectul ameri
can ..războiul stelelor", ca tot atitea 
grave amenințări la adresa păcii. 
Popoarele, forțele înaintate de pe 
toate meridianele au datoria și răs
punderea istorică de a acționa cu 
toată fermitatea, pînă nu este prea 
tirziu. pentru înlăturarea primejdiei 
unui holocaust nuclear, pentru a asi
gura viitorul pașnic al planetei.

Tntiietate problemelor Eu
ropei ! 1° mod deosebit — secre
tarul general al partidului nostru a 
arătat cu toată limpezimea acest 
lucru — se cuvine acordată o aten
ție prioritară problemelor Europei, 
continent unde s-au acumulat cele 
mai mari cantităti de arme nu
cleare. inclusiv cu rază medie de ac
țiune. ca și de arme clasice și chi
mice. Or. la intilnirea la nivel inalt 
sovieto-americană s-a ajuns, potrivit 
relatărilor și de o parte și de alta, la 
o mare apropiere a pozițiilor in 
ceea ce privește eliminarea totală a 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
— măsură care să fie urmată de în
ceperea de tratative pentru . elimi
narea tuturor armelor nucleare de 
pe continentul nostru — și tocmai in 

această direcție trebuie in,dreptate 
eforturile statelor șl popoarelor eu
ropene. ele fiind cele mai direct in
teresate pentru a determina și a con
tribui la încheierea unui acord co
respunzător. Fără Îndoială, realizarea 
unui asemenea acord. Ia care se 
poate ajunge independent, fără a-1 
lega de soluționarea altor aspecte, ar 
avea o mare importantă politică, ar 
deschide calea rezolvării și altor 
probleme existente și aceasta tre
buie să constituie un indemn pentru 
forțele cele mai largi ale continen
tului de a-și înteți strădaniile pen
tru ca posibilitățile existente să se 
transforme in realitate.

Pe continentul nostru s-au acumu
lat mari cantități nu numai de arme 
nucleare, ci și convenționale, ceea ce 
contribuie la menținerea unei atmos
fere de neîncredere și suspiciuni. 
Desigur, operarea unor reduceri a 
armamentelor conventionale ar avea 
o certă înriurire pozitivă asupra cli
matului general european, ar pro
mova încrederea, ar constitui o do
vadă concretă a voinței de a se ac
ționa pentru dezarmare și pace. Toc
mai in acest sens, ca urmare a ini
țiativei secretarului general al parti
dului. (ara noastră a holărit să trea
că Ia reducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, electivelor și cheltuie
lilor militare, hotărire ce va fi supu
să. chiar in aceste zile. Marii Adu
nări Naționale și va forma. în cursul 
lunii viitoare, obiectul unui referen
dum. pentru a primi aprobarea în
tregului nostru popor. Este un strălu
cit act de conștiință, o exemplară 
ilustrare a concordanței dintre vorba 
si faptă, ca trăsătură permanentă a 
întregii politici externe românești. 
România, poporul nostru au adresat 
din nou in aceste zile, prin cuvintul 
președintelui tării, celorlalte state și 
popoare europene, inclusiv socialiste, 
chemarea să treacă Ia reduceri simi
lare ale înarmărilor conventionale, 
ceea.ce. fără a diminua cu nimic 
securitatea statelor respective, ar 
avea o inriurire binefăcătoare in an
samblul eforturilor pentru dezarma
re. destindere, securitate.

Unitatea de acțiune, ce
rință esențială. A devenit 
astăzi o axiomă că nici o problemă 
care interesează un popor sau altul, 
și cu atit mai mult ansamblul popoa

relor. nu-și poate afla rezolvarea 
doar la nivelul reprezentanților sta
telor. că pentru a fi viabile și trai
nice deciziile trebuie să fie adoptate 
cu. participarea directă și cu știinta 
opiniei publice, a popoarelor, ținin- 
du-se seama de voința lor. în virtu
tea acestui adevăr, popoarele au 
dreptul să fie informate, să ceară 
dinamizarea lucrărilor in diferitele 
foruri unde se negociază problemele 
dezarmării, astfel ca ele să ducă la 
cristalizarea unor înțelegeri reale. în 
acest sens, in opinia României expri
mată cu claritate in ultimele cuvin- 
tări ale șefului statului român, o im
portanță evidentă ar avea încheierea 
cu succes, încă in acest an, a reu
niunii de la Viena pentru reduceFea 
trupelor in Europa centrală, prin- 
tr-un compromis asemănător celui 
realizat la Stockholm. Popoarele lu
mii și în primul rînd popoarele Eu
ropei trebuie, de asemenea, să-și spu
nă holărit cuvintul și să determine 
desfășurarea în condiții si rezultate 
cit mai bune a apropiatei Conferințe 
de la Viena pentru securitate și coo
perare in Europa, astfel ca aceasta 
să contribuie la realizarea de pro
grese pe linia destinderii. înțelegerii 
și cooperării intre toate statele conti
nentului.

Acestea sî.nt telurile însuflețitoare 
în numele cărora, dincolo de orice 
îngustimi ori limitări, de orice pre
judecăți ori interese înguste, forțele 
realiste, democratice de pretutindeni 
sint chemate mai mult ca oricind. in 
acest An Internațional al Păcii, să-și 
unească eforturile pentru a determi
na o cotitură radicală in politica sta
telor. pentru a impune trecerea la un 
proces autentic de dezarmare și a 
salvgarda pacea. în numele acestor 
teluri, poporul român este ferm ho- 
tărit, așa cum a reafirmat în aceste 
zile președintele tării, să nu precu
pețească nimic, să conlucreze activ si 
solidar cu popoarele țărilor socialiste, 
cu celelaite ’ popoare ale lumii, cu 
forțele înaintate de pe tot globul, 
pentru a se înlătura amenințarea 
unui conflict nimicitor, pentru a se 
asigura viata, existenta tuturor na
țiunilor, instaurarea unei păci trai
nice pe întreaga planetă.

Romulus CAPEESCU

Amplă mișcare grevistă 
în Franța

, PARIS 21 (Agerpres). — Marti, in 
Franța, peste 6 milioane de angajați 
din serviciile publice au participat 
Ia o grevă, una dintre cele mai 
mari din această tară in ultimii 
nouă ani. Greviștii au cerut asigu
rarea locurilor de muncă, acordarea 
de compensații pentru a contracara 
scăderea puterii de cumpărare. îm
bunătățirea condițiilor de viată. Tot
odată. ei au protestat in legătură cu 
intențiile oficialităților de a supri
ma alte 17 000 locuri de muncă in 
anul financiar 1987.

La grevă au luat parte lucrători 
din transporturile aeriene si ferovia
re. poștă și telecomunicații. învătă- 
mînt. radio si televiziune, servicii 
bancare, asistentă sanitară. La Paris 
a fost organizat un marș a! partici- 
pantilor la grevă.

SEUL

Măsuri represive împotriva 
organizațiilor studențești

SEUL 21 (Agerpres). — Autorită
țile de la Seul au inițiat o vastă 
acțiune represivă în mediile univer
sitare avind drept scop înlăturarea 
elementelor de stingă din rindurile 
studenților, transmite agenția France 
Presse. în cadrul acesteia urmează 
să fie anchetate în total peste 
10 000 de persoane, acțiunea cuprin- 
zînd apoi toate organizațiile de stu
dent! și cele ce militează pentru 
unificarea țârii și care organizează 
manifestații împotriva regimului dic
tatorial.

O oficialitate sud-coreeană, citată 
de A.F.P., nu exclude posibilitatea 
extinderii acestei practici abuzive 
asupra organizațiilor sindicale sau 
confesionale.

Autoritățile de la Seul se tem că, 
în actuala situație politică din țară, 
există posibilitatea izbucnirii unor 
noi și ample demonstrații de pro
test, asemănătoare celor din 1960, 
care au dus la răsturnarea de la 
putere a fostului dictator Pak Cijan 
Hi. scrie A.F.P.
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