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Sarcinile economice - realizate exemplar!
Producția fizică
și exportul-zi de zi la nivelul planului!
® Pretutindeni, în fiecare unitate, în fie
care ramură a economiei și județ SĂ SE IA
CELE MAI EFICIENTE MĂSURI PENTRU
ASIGURAREA TUTUROR CONDIȚIILOR NE
CESARE IN VEDEREA DESFĂȘURĂRII IN
RITM INTENS A PRODUCȚIEI.
® Fiecare din zilelje care au rămas pînă
la încheierea anului să fie transformate în
ZI! E ALE PRODUCȚIILOR RECORD.
© In toate întreprinderile să se asigure
o exemplară organizare a muncii, incepînd
de Ia recepția materiilor prime, buna apro
vizionare a secți'lor de fabricație și pînă la
livrarea produselor finite, astfel incit TOATE
CONTRACTELE ÎNCHEIATE SĂ FIE ONO
RATE LA TERMENELE STABILITE.
© In fiecare întreprindere, la fiecare loc
de muncă RESURSELE MATERIALE Șl
ENERGETICE SĂ FIE FOLOSITE RAȚIONAL,
IN STRINSĂ CORELAȚIE CU NORMELE

STABILITE Șl NIVELUL PRODUCȚIEI REALI
ZATE.
© TIMPUL DE LUCRU SĂ FIE UTILIZAT
INTEGRAL, CU MAXIMĂ EFICIENȚĂ pentru
realizarea ritmică, zi de zi, a sarcinilor de
plan.
© PRODUCȚIA PENTRU EXPORT SĂ FEE
LANSATĂ IN FABRICAȚIE CU PRIORITATE
în fiecare unitate economică.
© Munca să fie astfel organizată încît
TOATE CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU
PARTENERII DE PESTE HOTARE SĂ FIE
ONORATE LA TERMENELE PREVĂZUTE Șl
LA UN ÎNALT NIVEL CALITATIV.
© In toate ramurile și sectoarele de ac
tivitate, în toate județele și întreprinderile
SĂ SE SOLUȚIONEZE IN CEL MÂI SCURT
TIMP PROBLEMELE CARE PRIVESC PRE
GĂTIREA TEMEINICĂ A PRODUCȚIEI ANU
LUI VIITOR.

Rotoare pentru termocentralele țârii. Produse făurite de destoinicul colectiv de Ia I.M.G.B., intre care se numără
și oamenii muncii din fotografie — Gheorghe Stan, Gheorghiță Pătrașcu și Constantin Diaconescu
Foto : Sandu Cristian
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j din vetre de muncă și creație ale țării j

Marile răspunderi ale unei mari uzine
Prima zi a săptăminii —
luni — începe la Între
prinderea de mașini grele
București de... duminică.
Duminica
trecută,
de
exemplu, o comisie tehni
că de control, condusă de
inginerul Gheorghe Maer,
a bătut toate sectoarele de
muncă. Rostul acestor in
vestituri
ale
democra
ției muncitorești revolu
ționare 7 Să la pulsul pro
ducției, al ordinii și dis
ciplinei. Să vadă cum se
acționează pentru îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor de plan, a rigorilor
tehnologice. Ce obstacole se
mai observă, din ce pri
cină s-au ivit, ce căi de
înlăturare a lor se între
văd...

La „oglinda"
de luni...

Centralele electrice

să funcționeze la capacitatea maximă!
înfăptuirea in cele mai bune condiții a programului
de dezvoltare economico-socială a tării, funcționarea
la întreaga capacitate a tuturor unităților productive
— sarcini fundamentale stabilite de partid, da
secretarul său general. 'tovarășul Nicolae-Ccaușescu —
impun, ca o cerință vitală, asigurarea continuă a
energiei electrice necesare. Menținerea in stare nor
mală de funcționare a sistemului energetic, realizarea
producției de energie electrică si termică la nivelul
planului și al programelor stabilite pentru acoperirea
integrală a necesităților de consum productiv ale
unităților economice și ale populației sînt sarcini de
maximă importantă, de stringentă actualitate.
După cum se cunoaște. Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., analizind, in recenta sa ședință,
situația din sectorul energetic, modul in care s-a
acționat pentru realizarea programului de reparații și
punere in funcțiune a capacităților energetice, a con
statat lipsuri grave în întregul sector, mai ales Ia
termocentralele de la Rovinari și Turceni. Cu acest
prilei. secretarul general ai partidului a cerut să se
ia... toate măsurile, in toate sectoarele, pentru ca
asemenea situații să nu se mai repete. S-a
subliniat, de asemenea, că în principalele sectoare de
care depinde asigurarea cu energie a economiei —'
este vorba mai ales de sectorul minier și petro’ier.
ca și do cele'alte sectoare economice — trebuie să se
combată cu fermitate orice atitudine sau manifestări
de iresponsabilitate fată de modul în care este gos
podărită avuția națională, fată de felul în care se
realizează planuri'e si programele stabilite.
Concret, care sînt sarcinile ce se pun în fata pro
ducătorilor de energie electrică, a celorlalte sectoare
implicate in realizarea programelor energetice ?

© Ministerul Energiei Electrice și comite
tele județene de partid, colectivele unităților
energetice să ia măsuri ferme ca TOATE TER
MOCENTRALELE ȘÂ FUNCȚIONEZE LA CAPA
CITATEA MAXIMĂ, astfel încît să se asigure
energia în conformitate cu prevederile pla
nului.
© în toate centralele electrice, minele de
cărbuni, unitățile de transport să se acționeze
în med hotărît PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII
FI DISC’PL’NEI, PENTRU FOLOS’REA INTEN
SIVĂ A MIJLOACELOR DIN DOTARE în vede
rea funcționării în bune condiții a sistemului
energetic național.
© Este necesar ca IN TOATE TERMOCEN
TRALELE (pe cărbuni sau
hidrocarburi)
MUNCA SA FIE ORGANIZATĂ IN SCHIM
BURI PRELUNGITE, ASTFEL INCIT LUCRĂRILE
DE REPARA7!! FI REVIZII SA FIE INTENSIFI
CATE LA MAXIMUM, IAR GRUPURILE ENER
GETICE SĂ FIE REPUSE ÎN FUNCȚIUNE LA
TERMENELE STABILITE.
® In toate SECTOARELE NEPRODUCTIVE
să fie luate măsuri ferme pentru gospodă
rirea și economisirea drastică a energiei.

Puternică mobilizare
pentru intensificarea tuturor lucrărilor!

RECOLTAREA
@ Pretutindeni să se ia măsuri energice, să se asigure o
amplă participare a tuturor forțelor, astfel încît in toate zonele
și în toate județele RECOLTAREA PORUMBULUI SĂ SE ÎN
CHEIE ÎN CEL MULT 10 ZILE.
® In vii, livezi și grădini trebuie concentrate forțele
umane și mijloacele mecanice necesare PENTRU A SE
URGENTA LA MAXIMUM STRÎNGEREA STRUGURILOR, FRUC
TELOR Șl A LEGUMELOR.
© Comitetele județene de partid, organele agricole ju
dețene, consiliile populare și conducerile unităților agricole au
datoria de a asigura MOBILIZAREA LARGĂ LA MUNCA IN
CÎMP A TUTUROR COOPERATORILOR Șl MECANIZATORI
LOR, A ÎNTREGII FORȚE APTE DE MUNCĂ DE LA SATE, pen
tru accelerarea puternică a culesului porumbului, soiei, carto
filor și a celorlalte lucrări.
© In fiecare zi din această perioadă, inclusiv duminicile,
activitatea din agricultură trebuie organizată exemplar și des
fășurată fără întrerupere.
© In fiecare unitate agricolă și în fiecare județ, prin urgen
tarea recoltării și eliminarea cu desăvîrșire a oricăror pierderi,
trebuie SĂ SE URMĂREASCĂ REALIZAREA CEL PUȚIN A PRO
DUCȚIILOR EVALUATE LA FIECARE CULTURĂ ÎN PARTE.

® Tuturor unităților agricole le revine îndatorirea de înaltă
răspundere DE A LIVRA, IN ACELAȘI RITM CU RECOLTAREA,
TOATE CANTITĂȚILE DE PRODUSE CONTRACTATE LA FON
DUL DE STAT, organele agricole de specialitate avînd sarcina
de a lua în evidență întreaga recoltă și de a asigura depozi
tarea acesteia în ceie mai bune condiții.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
© In județele din zona colinară, din centrul și nordul țării
este nevoie de o puternică concentrare a mijloacelor mecanice
la arat, pregătirea terenului și semănat, astfel încît INSĂMINȚAREA GRIULUI SĂ SE ÎNCHEIE ÎN CEL MULT 4-5 ZILE.
© In restul județelor, ÎNSÂMÎNȚAREA GRIULUI TREBUIE
SĂ SE TERMINE PÎNĂ CEL TiRZIU PE 10 OCTOMBRIE.
© Pentru încheierea semănatului la termenele prevăzute,
este absolut obligatoriu ca peste tot ARĂTURILE PENTRU INSAMÎNȚARI SĂ SE EXECUTE INTEGRAL, PE TOATE TERENU
RILE CE AU MAI RĂMAS, PÎNĂ PE 4 OCTOMBRIE.
© Realizarea unor viteze de lucru mult sporite la arat și
semănat impune pretutindeni organizarea și desfășurarea
întregii activități intr-un climat de ordine și disciplină ferme.

Și după duminică a ve
nit luni.,. Luni, ora 7,
cind factorii de decizie ai
uzinei fac ..oglinda" activi
tății săptăminii încheia'e.
reamintesc
preocupările
săptăminii care a început.
Mai înainte insă, se ascul
tă raportul la obiect
al controlului de duminică.
Abia apoi se „încrucișea
ză spadele".
— Cum au decurs lucru
rile in dimineața acestui
început de săptămină ? il
întrebăm pe Ioniță Năstase, secretarul comitetului
de partid și președinte al

C.O.M., abia ieșit din sala
de... dialog.
— Ca de fiecare dată :
cu analiza exigentă a ac
tivității diferitelor com
partimente. Este o metodă
pe care, sore a se implica

crărilor la o comandă pen
tru un mare obiectiv ener
getic. Dar a sugerat și so
luții pentru o mai deplină
angajare. Sau : la sculărie
s-a constatat o rămînere
în urmă a pregătirilor pen->

— Vorbiți-ne despre cîștigul acestor întrebări din
dimineața zilei de luni.
— în primul rind se sta
bilesc pe loc modalități și
termene de rezolvare a
.problemelor ivite. Nimic
nu se poate tărăgăna pen
tru că peste numai șase
zile e din nou... duminică.
Duminica controlului ur
mată de... lunea întrebări
lor. în al doilea rind se în
tărește spiritul de răspun
dere și angajare al fiecă
ruia,. fiecare înțelege mai
lesne că uzina e un meca
nism a cărui funcționare
nu trebuie s-o tulbure ab
solut nici o dereglare. Cum
Cum acționează comuniștii, oamenii se desprinde lesne din
dialoguri, întâlnirile
muncii de la întreprinderea de mașini aceste
de luni
— de cele mai
multe ori aspre, exigente
grele București pentru livrarea cu —
sînt și o școală în me
seria, știința conducerii,
promptitudine a utilajelor necesare dar
și una de dobîndire a
economiei naționale
calităților morale absolut
necesare oamenilor înves
tiți cu răspunderi mai mari
ori mai mici...
mai adine in activitatea tru iarnă. La „oglindă",
economică, spre a detetrni- inginerul Marin Manea, Comenzile urgente
na decizii economice si po de la mpcanic-șef, a fost
litice cit mai eficiente, me întrebat ce vor face pen — realizate urgent
nite să asigure angajarea tru încadrarea în graficul
mai puternică a comuniști pregătirilor. După cum
Mergem pe urmele co
lor. a tuturor oamenilor șeful sectorului de investi menzii urgente pentru
Gheorghe
Retezan.
a
ții,
muncii la îndeplinirea sar
obiectivul energetic. Este
cinilor de nroductie. comi fost, de asemenea „inter vorba despre un recipient
tetul de partid și condu pelat" concret : „Cum v-ațl — de fapt sînt două — in
cerea întreprinderii o prac gîndit să grăbiți lucrările care intră abuțul din ca
îa extinderea' anexei' de la zan. ' Recipiente care au
tică cu bune rezultate.
— Ati vrea să exem mecanosudură in vederea
montării
calculatorului de
Hie TANASACHE
plificați ?
— Controlul de duminică proces pentru debitarea
(Continuare în pag. a V-a)
a relevat accelerarea lu automată ?“.

COMĂNEȘTI : Preocupări
pentru sporirea producției
de cărbune
în exploatările miniere din ba
zinul carbonifer Comănești ăe- des
fășoară o susținută activitate pen
tru sporirea producției de cărbune
energetic, astfel ca. paralel cu ali
mentarea ritmică a termocentrale
lor, să fie create din timp și
stocurile necesare sezonului de
iarnă. In acest scop, in sectoarele
Asău. Leorda. Vâslești și Dărmănești au fost executate lucrări geo
logice. galerii si planuri înclinate
care au pus in valoare o rezervă
de circa 80 000 tone cărbune, cu o
putere calorifică superioară. Pen
tru exploatarea acestei cantități
se execută abataje frontale și se
experimentează o combină do
mare productivitate. Pentru ușu
rarea efortului fizic și creșterea
productivității in transporturi, in
sectorul Lumina a fost pusă în
funcțiune o nouă instalație, iar în
sectoarele Vermești și Leorda se
lucrează la sistematizarea si me
canizarea transportului in subte
ran. Aplicarea unui complex de
măsuri tehnioe si organizatorice în
toate sectoarele de exploatare a
condus la creșterea randamentului
în abataje cu 10—15 Ia sută și. ca
urmare, la sporirea producției de
cărbune. (Gheorghe Baltă).

VASLUI : Livrări
suplimentare la export
Puternic mobilizate de orientă
rile și indicațiile tovarășului
Nicolay Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, privind reali
zarea producției pentru export, co
lectivele întreprinderilor
indus
triale ale județului Vaslui fac din
aceasta obiectivul prioritar al În
tregii lor activități. Ca urmare a
înnoirii, modernizării și sporirii
nivelului calitativ al producției,
adaptării operative la cerințele
partenerilor de peste hotare și ur
măririi zilnice a formării si expe
dierii loturilor. 12 colective munci
torești vasluiene și-au onorat îna
inte de termen sarcinile contrac
tuale pe trei trimestre din acest
an către firmele din 75 de țări ale
lumii, livrind suplimentar produse
in valoare de 34 milioane lei. Cele
mai bune rezultate au obținut în
treprinderea de rulmenți Birlad,
Combinatul de
fire sintetice
„Moldosin" și întreprinderea de
materiale izolatoare Vaslui. (Petru
Necula).

PAȘCANI : O nouă
capacitate de producție
La activitatea de bază de țesături
subțiri din in a întreprinderii ..In
tegrata" din Pașcani s-a adăugat o
nouă capacitate de producție. Este
vorba de secția de confecții, care
s-a organizat în aceleași spatii
construite, ca urmare a aplicării
măsurilor de modernizare a pro
ducției. Inginerul Dumitru Bejenaru. directorul întreprinderii.
ne
precizează că în noua secție se
realizează acum peste 120 de mo
dele de confecții oentru copii, fe
mei și bărbați. (Manole Corcaci).

Din noua arhitectură a municipiului Oradea

Tradiția ia puterea prezentului
Numai la gîndul că
într-o dimineață a
acestei toamne de aur
voi ajunge la Fălti
ceni,
memoria
a
început să lucreze cu
febrilitate : .....te roa
nu uita — îmi spuneam — de Nicu
Gane, Eugen Lovinescu. Artur Gorovei,
Birlic. Cazaban. de'
Sadoveanu, a cărui
1 umbră plutește peste
oraș în toate ceasurile
zilei si nopții...".
Am socotit mai întli că e necesar a ve
dea totul. Surprizele
au
venit
imediat.
Chiar intrarea in Făl
ticeni. a cărei imagine
îmi stăruia in memo
rie, mi s-a părut acum,
o minusculă pădure
ecuatorială, multă ver
deață peste care soa
rele incă nu răsărise,
nu-si aruncase privi
rile puternice.
Normal, statuia lui
Mihail Sadoveanu lo
cuiește impozantă in
marea de verdeață, se
simte la ea acasă, priveste atent către orăsenii ce-i trec pe
dinainte... Chiar mi
s-a părut că nici un
orisean sau țăran din
jurul tirgului nu trece
pe lingă venerabilul
concetățean fără să-i
arunce o privire, să-l
salute cu respect si
piosen'e. cu prietenie
Si prețuire.
Dar cum respectul
pentru trecut e la el
acasă în acest blind
l
oraș. înt’lnim. ne mi
sură ce înaintăm ne
străzile sale, douăI statui, două grupuri statuare ridicate imediat
dună primul război
mondial. semne de
^prețuire pe care locui-

torii orașului le-au
ridicat spre omagierea
trecutului glorios ele
luptă al poporului
nostru.
Îmi dau seama că
urmele acestei prețuiri a eroilor
___ neamului românesc vin de
tare departe; la Putna
văzusem doar cu o
zi înainte portretul
viu al lui Ștefan cel
Mare, românii si străi
nii ce vin pentru o
clipă eroică de îmbăr
bătare. pentru un ceas

de taină cu marele
domnitor...
Primarul
orașului,
om dutce la vorbi, asa
cum sînt majoritatea
bucovinenilor, are un
fel deosebit de a îm
bina in vorbire faptele
de ieri cu cele de azi,
poți să-l asculți zile
întregi.
Aflu. că primarul,
care are un nume ti
pic moldovenesc —
Costică Arteni, e de
loc din Bogdan 'Vodă,
de unde a plecat la
vlrsta de 16 ani incă
nelmpliniți. că in no
iembrie anul acesta se
fac pe muchie 11 ani
de cind e primar la
Fălticeni, că de mese
rie e forestier, că a
fost activist in proble
me de minerit si acum
e primar peste 30 000
de locuitori, care sînt
ca si frații, părinții și
copiii săi... Inregistrăm apoi cîteva cifre
ce devin revelatorii
pentru un ochi atent,
pentru un om ce
_ știe
legile dezvoltării, legile creșterii unei so-

cietăți. ale unei așe
zări dominate de isto
rie.
Comparată cu anul
1976, producția-marfă
realizată si încasată a
crescut de la 620 mili
oane la peste 3 mili
arde lei, iar spațiile
comerciale ale tirgului
din 1976 (12 000 metri
pătrațif au crescut la
peste 30 000 metri pătrați... Ni se specifică
în cîteva cuvinte că e
vorba de spații noi,
construite sau moder
nizate din temelie,
spații în care cumpă
rătorul intră cu plăcere și pleacă satlsfăcut de mărfurile pe
care le cumpără. [_de
felul cum e servit, de
nivelul civilizat al co
merțului socialist...
Interlocutorul meu
are darul de a pre- .
zenta cu o exactitate
demnă de invidiat
creșterea așezării, in
dustrializarea ei. apariția unor unităti
chimice care produc
detergenti si produse
a
macromoleculare,
unei fabrici de sticlă,
alta de amidon si glu
coza. a unei fabrici de
lapte praf, de mobilă
o țesătorie de in si
cinepă ; dublarea producțlei filaturii prin
construirea unor noi
! spații de muncă, con
struirea unei secții de
confecții si trl-o^aje. la
care se adaugă nu
meroase modernizări,
dezvoltări si extinderi
ale spațiilor deja exis
tente.

Valeria BARGAU
(Continuare în pag.
a V-a)
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ZILE DECISIVE PENTRU RECOLTĂ!
SEMĂNATUL
La termenele prevăzute,
la înalt nivel calitativ!

Cu toate forțele, in flux neîntrerupt
RECOLTAREA PORUMBULUI
••

Câteva măsuri absolut necesare în vederea urgentării lucrărilor

*

Ploile, însoțite de tempera
turi scăzute — în unele zone
ale țării a căzut brumă — con
stituie un avertisment pentru
oamenii muncii din agricultu
ră. pentru organele de specia
litate că trebuie să grăbească
mu.t ritmul recoltării porumbu
lui și al celorlalte culturi de
toamnă. Or. la efectuarea aces
tor lucrări se constată serioase
rămîneri în urmă. Astfel, pină
în seara zilei de 30 septembrie
porumbul a fost strîns doar de
pe 1 019 860 HECTARE, reprezentind 49 LA SUTA din supra
fața cultivată. De asemenea, au
mai rămas de recoltat 20 LA
SUTA din suprafețele ocupate
cu soia și 14 LA SUTA din cele
cu cartofi. Dacă ne referim la
porumb, se constată, așa cum
rezultă din cifrele înscrise pe
harta alăturată, că există dife
rențe mari la cules între județe
situate in aceeași zonă. Astfel,
în prima zonă agricolă, dacă
în județul Olt porumbul a
în
proporție
reco'tat
fost
______
de 69 LA SUTA. în județul Teleorman această lucrare a
fost efectuată pe numai 51 la
SUTA din suprafețe ; în județul
Arad — 65 LA SUTA, iar in județu’ Timiș — doar 50 LA
SUTA. In zona a doua. în jude
țul Argeș s-a strâns recolta de
pe 73 LA SUTA din suprafețe,
iar în județul Dîmbovița — 50
LA SUTA. Asemenea compara
ții pot fi făcute at't între jude
țe, cit și între unitățile agricole
din c’drul acglu'ași județ.
Se despri"de așadar, necesita
tea intensificării culesului nrin
participarea la muncă a tutu
ror locuitorilor de la sate, ast
fel îneît această lucrare să se
încheie plnă la 10 OCTOMBR’E.
Lucrîndu-se organizat, ne echi
pe. asigurîndu-se numărul ne-

*
*
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente, pe Județe, in seara zilei de 30 septembrie. (Date
comunicate de Ministerul Agriculturii)

cesar de oameni la încărcarea
mijloacelor de transport, acest
termen poate fi respectat. In ,.această perioadă, prin buna fo
losire a utilajelor și a forței de

muncă, trebuie să se încheie re
coltarea soiei și cartofilor, iar
la sfecla de zahăr să fie respec
tate graficele întocmite cu fa
bricile de prelucrare. De ase-

menea, printr-o organizare temeinică a muncii trebuie să fie
strinse și livrate, in termene
scurte, legumele, fructele și
strugurii.

CUM S-A MUNCIT IERI LA STRiNSUL ROADELOR TOAMNEI ?
nea știuleți. La C.A.P. Andrid. stiuletii sînt așezați in „tunele" desco
perite construite din baloti de paie
prevăzute cu unele canale de aeri
sire.
Există însă si unități agricole în
care recoltarea porumbului se des
fășoară anevoios, cu oscilații nejustificate în ce privește- ritmul de la
— Am dori să vă referiți totuși la o zi la alta. In această situație sint
particularitățile acestei campanii de cooperativele agricole Moftinu Mare.
Moftinu Mic. Hrip. Boghiș. Hodod.
recoltare.
— N-am să mă mai refer decît în Șantău, în care realizările la culesul
parte Ia dificultățile acestui an. Cu porumbului se situează, procentual,
toată lipsa de precipitații, s-au obți sub media consiliilor agroindustriale
nut recolte bune si chiar foarte bune din care fac parte. In unele cazuri
de tomate, ardei și vinete, cane dețin
ponderea în structura de plan. Acum, în perioada de virf a pro
ducției. acestea se cer adunate și va MEHEDINȚI
lorificate superior. Pentru aceasta,
munca a fost temeinic organizată,
astfel incit recoltarea să se facă rit
mic, în funcție de coacerea culturii
respective și de graficele stabilite. în
acest sens as vrea să evidențiez mo
dul în cane fermele I.P.L. Urziceni
reușesc să livreze zilnic pentru apro
vizionarea Capitalei cite 250—270
tone legume. Pentru calitatea pro
duselor care sînt livrate se
evidențiază și fermele legumicole ale
Unitățile agricole din județul Me
cooperativelor agricole Maia. Brazii, hedinți au cultivat 2 900 hectare cu
Fierbinți, Dridu. Traian, Smirna și sfeclă de zahăr. Pînă în seara zilei
Miloșești. fermele I.A.S. Bărăganu. de 30 septembrie recolta a fost
Aflăm, in continuare, că, în aceste strînsă doar de pe 405 hectare. Evi
zile, forte importante sînt concen dent. puțin față de graficele stabi
trate la stringerea la timp și fără lite. Cauza ? Din datele centralizate
pierderi a tuturor cantităților de le la nivelul județului rezultă că exis
gume. De asemenea, se urmărește tă decalaje între consilii agroindus
menținerea în vegetație a legumelor triale și unități în ceea ce privește
care se recoltează mai tirziu. astfel recoltarea, determinate, in principal,
incit livrările să poată fi eșalonate pe de modul cum este organizată mun
o perioadă cît mai lungă de timp.
ca.
In consiliul agroindustrial Recea,
Mihal VIȘOIU
pe raza căruia ne aflăm, notăm
că in trei unități — cooperativele agricole din Punghina. Braniște. Vînători — miercuri încă nu începuse
recoltarea sfeclei de zahăr. După
grafic, la C.A.P. Punghina. produc
ția ar fi trebuit să fie strînsă de pe
40 hectare, la Braniște — de pe 30
hectare, iar Ia Vînători — de pe 20
hectare. Dișcutăm cu factorii de răs
pundere din aceste localități : pri
mari, președinți de unități, inglneridie, cu 30—35 la sută. Intrucit gra șefi și alte cadre. Se aduc fel de fel
dul de maturizare a porumbului di de justificări : cum că terenul este
feră de la o solă la alta, specialiștii prea tare și se așteaptă o ploaie
unității identifică pe cele cu știuleții bună, ba că forța de muncă este ocopți, pe acestea organizîndu-se re cupată la alte lucrări, cu deosebire
coltarea lor cu prioritate.
la recoltarea porumbului și elibera
Pentru știuleții cu grad mai ridicat rea suprafețelor de teren ce urmea
de umiditate au fost amenajate ză a fi însămînțate cu grîu. Adevă
spatii de depozitare corespunzătoare, rul este însă acesta : insuficientă
întreprinderea de specialitate a pus preocupare in organizarea activității
la dispoziția unităților agricole ma și folosirea forței de muncă. în ra
teriale neoesare amenajării unor port de prioritățile acestei perioade.
spații temporare de depozitare a re Dovadă că o parte însemnată de coo
coltei. Astfel.- la- cooperativele agri peratori au trecut la recoltarea stru
cole Culciu. Acîș. Tășnad șl altele. în gurilor de pe loturile în folosință.
arioaiele amenajate au fost depozi Pentru că. probabil, s-a zis că sfecla
tate importante cantități de aseme de zahăr poate să mai aștepte. Oare

Rezultate pe măsura hăn
în săptămîna 21—26 septembrie,
din județul Ialomița s-au livrat zil
nic 1941 tone de legume : tomate,
ardei, vinete, fasole păstăi, rădăcinoase și alte produse de sezon. Cea
mai „rodnică" zi a fost vineri 25 sep
tembrie, cind s-au livrat la fondul
de stat 1 988 tone, iar cea mai slabă
— luni 21 septembrie, clnd s-au ex
pediat doar 1819 tone. Directorul
Trustului horticol Ialomița, inginerul
Marin Lupu. referitor la acțiunile
desfășurate în această perioadă în
grădini, remarca :
— Lipsa precipitațiilor a îngreunat
mult munca grădinarilor, dar oame
nii s-au dovedit mai puternici decît
natura. Că au reușit să învingă se
ceta. că și-au afirmat destoinicia, o
dovedesc cantitățile de legume livra
te pînă acum, care se cifrează la
peste 105 009 tone. Numai dacă so
cotești că s-au încărcat 10 500 va
goane cu astfel de produse îți dai
seama de volumul de muncă prestat.
Și dacă pină acum s-au adunat din
grădini milioane de kilograme de
legume.
pînă cind se va încheia
campania de recoltare vor mai fi
de strins cîteva zeci de mii de tone.
După cum rezultă chiar din avizele
ultimei săptămîni. 21—26 septembrie,
cind s-au recoltat peste 12 500 tone si
s-au livrat 11 646 tone la fondul de
stat. încă mai avem destule roade în
grădini.

SATU MARE

Un semnal pentru Mafii la cules
In ultimele zile, in județul Satu
Mare s-au înregistrat temperaturi
scăzute, iar în noaptea de 39 septem
brie spre 1 octombrie a căzut brumă,
care a afectat unele lanuri de po
rumb neajunse la maturitate. Aceas
ta constituie un semnal că ritmul re
coltării porumbului trebuie mult
intensificat. Or. pină în seara zilei
de 30 septembrie porumbul a f06t
cules doar de pe 31 la 6ută din su
prafața cultivată. Putea fi mai avan
sată aoeastă lucrare ? Evident că da.
O dovedesc rezultatele a numeroase
unități agricole in care lucrările sint
avansate. La C.A.P. Tășnad. de
exemplu, in ultimele zile ritmul pre
văzut la cules a fost depășit, in me-
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Se impun măsuri imediate pentru accelerarea ritmului de lucru
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IALOMIȚA

NICI UN FEL DE JUSTIFICĂRI PENTRU ASEMENEA INTIRZIERI

nu este folosită rațional forța de
muncă. Astfel, la C.A.P. Hurezu
Mare. în timp ce un număr impor
tant de oameni ai muncii de la în
treprinderea județeană de transport
local Satu Mare, veni ți să dea o
mină de ajutor la culesul porumbu
lui. lucrau de zor. numeroși coope
ratori se plimbau prin sat. Se des
prinde necesitatea ca în toate comu
nele. consiliile populare să acționeze
în vederea mobilizării la cules si la
transportul producției a tuturor lo
cuitorilor.

Octav GRUMEZA

ExpNcatH fără acoperire la livrarea
sfeclei de zahăr
să nu știe conducerile acestor unități
că fabricile au un grafic zilnic de
prelucrare ce trebuie respectat ?
In unitățile din consiliul agroin
dustrial Obirșia de Cîmp s-au cul
tivat in acest an 550 hectare cu sfe
clă de zahăr. Pe suprafața respectivă
s-au aplicat în vară și cîteva udări.
A fost evaluată o producție bună. In
cooperativele agricole din Salcia.
Dîrvari și Obirșia de Cîmp, stringe
rea producției se face în ritm susți
nut. cu forțe mereu sporite, după
grafic. In schimb, la C.A.P. Cujmir
— unitate care are 150 hectare culti
vate cu sfeclă de zahăr — și la C.A.P.
Gemeni — cu 50 hectare — se mai
așteaptă. Ba mai mult, conducerile
acestor unități nu par încă decise
să treacă la acț une. In cursul rai
dului nostru ajungem și în consi
liul agroindustrial Gogoșu. în toa
te cele patru unități cultivatoare de
sfeclă de zahăr se acționează intens.
E un lucru bun. Cei din Jiana și
Cioroboreni. ca urmare a mobilizării
unei forțe de muncă corespunzătoa
re. atit la recoltatul, cit și la trans
portul producției, sînt în grafic cu
această lucrare. In alte două unități
— cooperativele agricole Dănceu și
Gogoșu — s-au recoltat însă cu 22
hectare mai puțin fată de ritmul pla
nificat. Și cauza este aceasta : in cimp
se află doar 25—30 cooperatori in fie
care unitate. Se impun măsuri hotărîte și o mai largă mobilizare a
forțelor existente pentru înlăturarea
decalajelor între unități, recuperarea
grabnică a rămînerilor în urmă și
încadrarea în graficele stabilite cu
fabricile prelucrătoare.

Virțjiliu TATARU

î

Din datele centralizate la
Ministerul Agriculturii în sea
ra zilei de 30 septembrie re
zultă că au fost samănate CU
grîu 865 590 HECTARE, ceea ca
reprezintă 36 LA SUTA din su
prafața cultivată. Este cît se
poate de evident că, pentru pe
rioada in care ne aflăm, acaste rezultate sînt cu totul necorespunzăteare. Cu totul sub po
sibilități sînt realizările din ju
dețele din zona colinară și din
nordul țării, unde însămințarea
griului trebuia să se încheie 11
data de 1 octombrie. Or, după
cum rezultă din tabel, în toate
județele din zona a III-a au
mai rămas de semănat cu grîu
suprafețe mari, pe ansamblul
acestei zone, pînă în seara zilei
de 30 septembrie, griul fiind se
mănat doar pe 59 LA SUTA din
terenurile prevăzute. Pentru aceste intîrzierl nu pot fl invoca
te nici un fel de justificări.
De altfel, analiza stadiului lu
crărilor indică o serioasă rămînere în urmă la semănatul
griului și in celelalte zone din
țară. Este o situație cu totul
nesatisfăcătoare, care impune
din partea comitetelor județene
de partid și a organelor agrico
le luare3 de măsuri energice
pentru accelerarea la maximum
a ritmului însămintărilor și în
cheierea lor in ce! mult 4—5
ZILE, in județele din zona coli
nară și din nordul țării, și pină
pe 10 OCTOMBRIE în celelalte
județe. O cerință esențială pen
tru grăbirea semănatului și în
cheierea lui la termenele pre
văzute este executarea neîntîrziată a arăturilor pe toate su
prafețele planificate cu grîu.
Or, la data de 30 septembrie
mai erau de executat arături
pe 241 000 HECTARE. Pretu
tindeni este nevoie de o puter
nică concentrare de forțe, de
organizarea activității in două

Situația insămințării griului în seara zilei de 30 septem
brie, in județele din zona a lll-a, unde, la această dată,
semănatul trebuia să fie încheiat. (Date comunicate de
Ministerul Agriculturii)

Suprafața
semănată
— în procente —

JUDEȚUL

Suceava
Bistrița-Năsăud
Covasna
Maramureș
Harghita
Cluj
Alba
Brașov
Mureș
Sibiu
Sălaj
Hunedoara

84
80
77
77
63
57
55
53
52
49
46
30

schimburi, astfel incit arăturile
să fie încheiate pină duminică
pe toate suprafețele. In acest
scop, trebuie recoltate și elibe
rate de culturile de bază cu
priorii i terenurile ce urmează
să fie semănate. Datorită ploi
lor care au cuprins întreaga
țară, peste tot s-au creat con
diții favorabile pentru executa
rea în ritm accelerat a tuturor
lucrărilor, de la arat, pregătirea

BUZĂU

terenului la semănat. Pentru
realizarea însă a unor viteze de
lucru mult sporite, esențială
este acum munca specialiștilor,
a cadrelor de conducere din
unități, a activiștilor repartizați
pe unități, a căror principală
sarcină constă in a organiza
exemplar întregul proces de
producție, asigurind desfășura
rea activității intr-un climat de
ordino și disciplină ferme.

Spunînd că mecanizatorii sînt eroii acestor zile hotărîtoare pentru nivelul viitoarelor producții de grîu,
subliniem o stare de fapt pentru care pledează multele
exemple surprinse în aceste zile pe ogoatele județului
Buzău.
Pe o solă care fusese cultivată cu porumb, din apro
pierea gării Ulmeni, in urma plugurilor cu scormoni
tori rămîneau bulgării mari de pămînt. Pregătirea
unui astfel de teren însemna cel puțin 8—9 treceri cu
discul și tăvălugii cu pinteni. Dan Marinescu, inginerul-șef al consiliului agroindustrial Săhăteni, a dis
pus deplasarea formației de tractoare pe o altă solă
care fusese cultivată cu sfeclă și unde se putea ara.
Am fi fost tentați să credem că pentru prima se aș
teaptă venirea unei ploi sau s-a renunțat la amplasa
mentul respectiv. Nici vorbă. La vremea prînzului, pe
respectiva tarla au intrat două tractoare A 1 800 cu
discuri grele, iar seara schimbul II de la formația de
tractoare a reluat executarea arăturii. Se lucra ceva
mai bine, bolovanii erau mult mai mici și după 4 tre
ceri cu discurile și tăvălugii comisia pentru cultura
griului a apreciat că semănătorile pot intra in brazdă.
La cooperativa agricolă Gherăseni, așa după cum aveam. să constatăm, există o ordine și o disciplină desăvirșite. Nu numai prin modul în care este organi
zată și se desfășoară munca, ci mai ales prin faptul că
oamenii de aici au înțeles pe deplin că la situații deo
sebite se impun eforturi și răspunderi deosebite. „Și
in 1986 ne-a fost frică de secetă — ne mărturisește
președintele unității, inginerul Valeriu Călin. Dfn ex
periența anilor trecuți am învățat însă că asigurind
încadrarea tuturor lucrărilor în termenele optime,
efectuînd cu răspundere întreținerea culturilor, putem
contracara efectele negative ale secetei. Faptul că pe
terenuri neirigate am obținut la floarea-soarelui o
producție medie de 3 615 kg la hectar, câ și la cele
lalte culturi avem rezultate peste media județului ne
îndreptățește convingerea că puterea pămintului stă la
urma-urmei în puterea oamenilor". Că acest lucru este
pe deplin înțeles și realizabil ne-am convins la fața
locului. Deși în această toamnă, pe o mare parte din
ce'e 280 hectare planificate a fi insămînțate cu griu,
solul este tare ca piatra, nu s-a renunțat la arătura
adincă cu scormonitori. Pentru a se realiza viteza pla
nificată au urcat încă 5 cooperatori pe tractoare șl nu
s-a acceptat să se pună sub brazdă sămînță cu putere
de gferminație mai mică de 98 la sută.
Iată însă și o inadmisibilă corigență la acest examen
al griului. Corigent — C.A.P. Maxenți. 6 mecanizatori
arau și pregăteau în mare viteză terenul pentru a re
cupera restanța înregistrată și a crea front de lucru
semănătorilor pentru a doua zi. Din prea mare grabă
însă Ignorau cele mai elementare norme de calitate.
Și ce este mai grav, nici un specialist din conducerea
unității, nici șeful de fermă nu avuseseră timp să ajungă acolo, deși era aproape de lăsarea serii. Comi
sia pentru cultura griului, prezentă în dimineața zilei
de ieri la respectiva tarla, a dispus refacerea lucrării
șl sancționarea celor vinovați. Nu era mal eficient ca
răul să fi fost tăiat din rădăcină încă de la început ?
„Examenul griului" este cel mai greu. Nu este nici
primul și nici ultimul pe care mecanizatorii și spe
cialiștii buzoieni îl vor trece cu bine.

*
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Doar 55 la sută ?
Prelungirea schimburilor la arat sau introducerea
schimbului II constituie in toate unitățile agricole ale
județului o cerință expresă. Șl aceasta deoarece, in
județul Alba, au mai rămas de arat pentru grîu
peste 7 000 hectare, în seara zilei de 30 septembrie.
Tocmai de aceea sînt de consemnat unele inițiative
pentru a se urgenta executarea arăturilor. „O analiză
amănunțită ne-a arătat că putem mări ritmul zilnic
la arăturile pentru semănat cu cel puțin 100 ha —
ne-a informat Simion Scheau, inginerul-șef al consi
liului agroindustrial Cunța.
Formația specializată,
organizată la nivelul consiliului, pentru transportul și
administrarea îngrășămintelor a fost trecută la arături.
Dispunem astfel de o formație de 14 tractoare care
intervine în unitățile rămase în urmă cu arăturile
pentru însămințat".
Da. așa trebuie să se procedeze. Dar nu intr-un sin
gur loc, ci peste tot. Or, pentru aceasta este nevoie
de intervenția energică a comandamentului județean
pentru agricultură, care trebuie să ia măsuri ferme
incit pînă duminică să se încheie arăturile pentru
griu. Aceasta este o condiție esențială pentru accele
rarea ritmului la semănat, cerință obligatorie dacă
avem în vedere că pină la 30 septembrie griul a fost
însămințat numai pe 55 la sută din suprafața pre
văzută.

Stefan D1NICĂ

BOTOȘANI

Deficientele in organizarea
muncii, cauza Merilor
Oameni harnici sint la C.A.P. Draxini. județul Bo
toșani. Pentru că aici munca a fost bine organizată,
însămințarea griului a decurs ca la carte. Spunem că
însămințările au decurs bine, intrucit cei de la C.A.P.
Draxini au terminat de însămințat ultimul din cele
359 hectare planificate cu griu. Ar putea la momentul
actual să-și disloce forțele pentru alte lucrări din uni
tate. însă cei mai mulți dintre mecanizatori au plecat
să dea ajutor celor din C.A.P.-ul vecin, de la Bălușeni.
Deși in aceeași oomună, avînd aceleași condiții, la
C.A.P. Bălușeni lucrurile nu merg la fel de bine ca
la Draxini. Lipsa de preocupare, dispersarea forțelor,
indiferența față de caracterul prioritar și de graficul
unor lucrări, intr-un cuvint deficiente in organizarea
muncii, sînt cauzele care au determinat intirzierea
semănatului, cooperativa mai avind de însămințat încă
430 hectare, in ziua cind vecinii de la Draxini închelaseră lucrarea.
Am pus față in față aceste două unități tocmai pen
tru a evidenția direcțiile în care trebuia să acționeze
organizațiile de partid de la sate și organele agri
cole județene pentru a se intensifica la maximum
ritmul însămintărilor. Pe de o parte, este vorba de
generalizarea experienței și a metodelor de lucru
înaintate, iar. pe de altă parte, de necesitatea înlătu
rării neajunsurilor ce se manifestă în unele unități și
care au determinat o serioasă intîrziere a semănatului
griului. Pe ansamblul județului, pe 30 septembrie mai
erau de semănat aproape 19 000 hectare, suprafață
care, printr-o putern’că mobilizare de forțe, trebuie
terminată in cel mai scurt timp.

Stelian CHKP2R

Eiațjen HRUȘCA

SUPUNEM ATENȚIEI

I
impune câ, pînă la 10 octombrie, zilnic să fie semănate
cite
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ALBA

De ce nu „foarte bine"
peste tot
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150000 HECTARE!
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EXPORTUL - sarcina prioritară in întreaga economie!
Pentru a putea concura pe piața externă, mărfurile oferite
trebuie să satisfacă exigențele cumpărătorilor, care sînt îndreptate tot mai
mult spre aspecte de ordin calitativ, categorie în care se includ deopotrivă
parametrii tehnico-funcționali proiectat! și capacitatea fiecărui produs in
parte de a menține acești parametri pe toată durata lui de viață. Or,
tocmai pentru a oferi certitudinea că mărfurile satisfac exigențele cali
tative impuse de piață, pe plan internațional s-au afirmat cu autoritate

Un manual sever, dar
foarte folositor în practica.
Manualul de asigurare a calității a
fost editat in întreprindere în anul
1984, după ce toate procedurile fu
seseră implementate in activitatea
de producție. Așadar, de peste trei
ani funcționează aici un sistem
de asigurare a calității complet,
care preia produsul din faza de
proiectare, urmărește dacă pro
ducția dispune de toate mijloacele
de realizare adecvate — materii pri
me, utilaje, flux tehnologic, forță de
muncă — și analizează apoi gradul
de satisfacere a cerințelor utilizato
rilor produselor fabricate. Nu ne
propunem o trecere in revistă a tu
turor procedurilor — acestea sint
descrise detaliat in manualul de asi
gurare a calității și, de altfel, se re
găsesc întocmai in producție. Cu
titlu de exemplu, ne vom referi pe
scurt numai la acțiunile desfășurate
in etapa verificării finale a calității
televizoarelor — unul din produsele
de bază ale întreprinderii.
Așadar, după încheierea tuturor
operațiunilor de montaj, televizoa
rele sînt supuse cîteva minute la vi
brații puternice, apoi unei perioade
de antrenament tehnologic de 24 de
ore pentru aparatele destinate pieței
interne și de 48 do ore pentru cele
destinate exportului (este, practic,
singura diferență intre cele doua
grupe de produse, ambele realizate
în condițiile impuse de sistemul de
asigurare a calității). în această pe
rioadă, denumită și „de funcționare
infantilă", se descoperă eventualele
vicii ascunse. Așa cum am putut
constata. în fișa atașată fiecărui te
levizor se trece, cînd este cazul, nu
mărul de ore după care s-a produs
defectul, urmînd ca, ulterior, să se
depisteze și să se elimine cauza pro
ducerii acestuia.
Din loturile formate după antre
namentul tehnologic se prelevează,
pe baze statistioe, un anumit număr
de televizoare, care sînt supuse unui
supracontrol, cu un nivel admisibil
al defectelor (cunoscut sub pre
scurtarea „A.Q.L."), stabilit la 1.5.
Ce înseamnă aceasta ? Din loturi
formate din 150 pină la 280 de pro
duse sint extrase la întîmplare și
verificate minuțios 32 de bucăți.
Dacă două dintre acestea prezintă
un defect, întregul lot este respins,
urmînd a fi recontrolat — bucată eu
bucată — de către echipa care l-a
executat.
Din fiecare lot acceptat la supra
control se extrag cîteva bucăți ast
fel incit, din două in două zile, cite
50 de aparate sînt introduse in probe
de fiabilitate de lungă durată, oeei
ce permite atit depistarea altor vicii
ascunse și stabilirea timpului mediu
de bună funcționare, cit si măsura
rea permanentă a nivelului și evo
luției calității produselor realizate.

Rolul activ al verificării.
Proceduri la fel de minuțioase vi
zează toate fazele procesului de pro

ducție și permit realizarea unei „is
torii" a fiecărui “'produs în parte. Si
gur, numărul mare de verificări,
realizate în punctele-„cheie" ale flu
xului tehnologic, conduce la reduce
rea drastică a probabilității ca un
televizor — sau orice alt tip de apa
rat realizat — să părăsească între
prinderea avînd vicii aparente sau
ascunse. Numai că sistemul de asi-

conceptul și metodele concrete de acțiune care au căpătat numele de
sistem de asigurare a calității.
Continuind seria prezentării ’realizărilor și perspectivelor de imple
mentare a unor astfel de sisteme in economia noastră, astăzi ne vom re
feri la una din experiențele cele mai solide în materie — cea a între
prinderii bucureștene ..Electronica".
dus la concluzia că televizorul res
pectiv era folosit in condiții de lito
ral — caracterizate prin umiditate și
concentrație ridicată a sărurilor in
atmosferă — ceea ce favoriza defec
tarea piesei in cauză. După reproiectarea acesteia, 'nu au mai apărut
probleme.
® La un moment dat, în timpul
antrenamentului tehnologic — deci

La întreprinderea „Electronica" din Capitală

0 demonstrație practică despre avantajele

încrederii cumpărătorilor și a... vii
toarelor contracte de export. Merită
subliniat faptul că, așa cum a rezul
tat din discuțiile purtate cu factori
de conducere din întreprindere, po
ziția șefului compartimentului de
calitate este întărită și prin faptul,
că, fiind direct subordonat Inspecto
ratului general de stat pentru con
trolul calității produselor, nu este
practic supus nici unei „influențe"
din alte surse.

în centrul preocupărilor :
motivația pentru calitate.

Produsele bune nu sînt realizate de
utilaje, oricît de sofisticate, ci de
oamenii care acționează asupra acestora. în absența unor măsuri
adecvate, stabile și clare, care să vi
zeze calitatea, o mașină de înalt
randament este „capabilă" să reali
zeze mai multe... rebuturi intr-un
timp mai scurt. Pornind de la aces
te considerente perfect adevărate,
sistemul de asigurare a balității in
funcțiune la „Electronica" cuprinde
și un program coerent care vizează
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a forței de muncă antre
nate ia realizarea produselor. „Nici
un efort nu este prea mare dacă
urmărești ca omul să știe tot mai
mult și să muncească tot mai bine
— ne spune ing. Ion Stânescu. șeful
compartimentului de asigurare a ca
lității, recent înființat in cadrul ser
viciului C.T.C. Practic. începem eu
teste psihologioe pentru personalul
.nou angajat, format aproape exclu
siv din absolvenți ai liceului nostru.
Periodic, realizăm teste de verifi
care a cunoștințelor și aptitudinilor
pentru toate categoriile de personal;
in funcție de rezultate — pe care le
prelucrăm pe calculator — luăm
de ridicare a pregătirii, de*
• O experiență aplicată de peste 3 ani măsuri
participare la cursuri de perfecțio
nare
sau,
unde este cazul, de schim
atestă convingător eficiența sistemului
bare a locului de muncă. Folosim
din plin stimulentele — și sancțiu
• O soluție inedită: „antrenamentul nile
— materiale prevăzute de lege
și. în plus, ne străduim să creăm
tehnologic"
un climat la locul de muncă favora
bil obținerii unor produse cit mai
® Verificarea periodică a cunoștințe bune.
O mare atenție acordăm pre
gătirii personalului din serviciul
lor și aptitudinilor lucrătorilor
nostru, care are răspunderi deosebi
te in cadrul sistemului de asigurare
a calității".
gurare a calității nu se rezumă Ia înainte de livrarea produselor — a
Pe linia creșterii motivației — din
operațiunile de triere — pricit de apărut un număr de defecțiuni
numeroase ar fi acestea — ci vi la tubul cinescop de o anumită dia partea fiecărui lucrător — pentru
munca
bine făcută, dar și în scopul
zează acțiuni prompte si' sistematice gonală. Au avut loc consultări ca
pentru depistarea cauzelor care au întreprinderea producătoare, care a îmbunătățirii informațiilor in legă
generat defecțiunile, permițind ast luat măsurile necesare, pe propriul tură cu calitatea, este in curs de
implementare un sistem informatic
fel eliminarea lor pe viitor și ridi său flux tehnologic.
carea — pe această bază — a per
în ambele situații — ca și in al de conducere operativă a producției
formanțelor produselor. Iată două tele similare — producția tipurilor in secția montaj final televizoare,
exemple edificatoare in acest sens : respective de televizoare a fost sis integrat organic în programul stabi
® La un tip de televizor, exportat tată pină la eliminarea cauzei ge lit prin noul manual de asigurare a
cu succes in numeroase țări, s-a în neratoare de produse necorespun calității (revizia întii. realizată în
registrat un anumit număr de de zătoare calitativ. A dus aceasta la
fecțiuni după cîteva luni de func reducerea nivelului de îndeplinire a. acest an). Dar despre perfecționă
ționare. S-a constatat că acestea se unor indicatori cantitativi ai planu rile aduse sistemului de asigurare a
produceau numai la un singur par lui ? în aparență, da. în realitate, calității și perspectivele acestuia —
tener și erau cauzate de o singură insă, ceea ce s-a redus a fost pro intr-un număr viitor al ziarului.
piesă componentă, care însă fusese ducția de rebuturi. .Și, poate ' chiar
Eugen RADULESCU
testată minuțios. ’Analiza efectuată a mai important, s-a evitat pierderea
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Exemple pe care le dorim cit mai des consemnate

ReOomi aceste
avantaje:

LIVRĂRI PESTE PREVEDERI

Potrivit prevede
rilor decretului
Consiliului de Stat,
pentru îndeplinirea
integrală a produc
ției de export și a
exportului se acor
dă cîșiiguri supli
mentare sub formă
de adaos lunar la
retribuția aferentă
producției pentru
export prevăzute în
plan și în contrac
tul de acord glo
bal :

Rezultatul folosirii intensive a instalațiilor
...începutul anului nu
a fost tocmai favora
bil în ce privește rea
lizarea sarcinilor la
export, ne spune ingi
nerul Ilie Morovan. di
rectorul Combinatului
de produse sodice din
Ocna Mureș. Ne-am
angajat totuși să în
deplinim planul pe în
tregul an înainte de
termen. Și iată că pe
data de 23 septembrie
am realizat planul la
export pe nouă luni.
In continuare avem
asigurate toate con
dițiile necesare pen
tru ca avansul de
timp ciștigat să creas
că și mai mult, astfel
incit planul pe între
gul an să fie realizat
cu mult înainte de 30
decembrie".
Un obiec’.’v pentru
realizarea căruia, la
fiecare Ioc de muncă,
în fiecare secție sau
atelier, se iau noi și
noi măsuri in vederea
funcționării in cit mai
bune condiții a tutu
ror instalațiilor. Iată
In acest sens și o com

parație edificatoare :
față de perioada co
respunzătoare a anu
lui trecut, numărul
întreruperilor acciden
tale s-a redus cu pes
te 50 la sută. în felul
acesta s-a putut rea
liza o. cantitate mai
mare de produse, iar
unele contracte în
cheiate cu partenerii
de peste hotare au
putut fi onorate chiar
înainte de termenele
prevăzute.
Cum s-a acționat
practic ? La secția de
sodă calcinată. din
luna iulie a fost in
trodusă o revizie lu
nară ‘suplimentară a
instalațiilor, pe care o
efectuează operatorii
chimiști. „Tot din ace
eași perioadă, ne spu
ne inginerul Con
stantin Popescu, șe
ful secției, am moder
nizat cu forte proprii
saturatorul nr. 2. care
asigură o funcționare
mai bună a instalației
de sodă calcinată. De
asemenea. Ia faza de
filtrare a fost înlocuit

suportul filtrant de
lină cu un suport sin
tetic mai ieftin, mai
rezistent, cu perfor
manțe superioare, ran
damentul la filtrare
crescind de la 66 la 68
la sută. Pe această
bază s-a obținut lunar
un spor de producție
de 200 tone sodă caus
tică, expediată în în
tregime la export".
Organizarea judici
oasă a muncii. întă
rirea ordinii și disci
plinei, aprovizionarea
tehnico-materială rit
mică sînt, de aseme
nea. factori importanți
care au contribuit la
funcționarea cu para
metri superiori a in
stalațiilor din cadrul
combinatului, ceea ce
a permis depășirea
planului la export pe
nouă luni și. fără în
doială.
va asigura
onorarea la timp și
chiar în avans a con
tractelor cu termene
scadente în acest an.

Ștefan DINICA

Prin buna organizare a muncii
întreprinderea
de
confecții din orașul
Jibou a reușit să se
impună în timp foarte
scurt pe piața exter
nă ca unul dintre
partenerii foarte se
rioși. care își onorea
ză contractele și co
menzile la termenele
stabilite și chiar in
avans.
— După nouă luni,
ne spune tovarășul
Levay Ludovic, direc
torul unității, planul
la producția de ex
port a fost depășit cu
circa 3 Ia sută.
— Din cite șt'm, la
sfîrșitul semestrului I
se înregistrau unele
restanțe...
— Este adevărat,
dar ele au fost recu
perate integral in tri
mestrul al III-lea. în
acest moment proce
sul de fabricație desfășurîndu-se normal.
— Care sînt pers
pectivele
ultimului
trimestru al anului ?
— Avem asigurate

contracte și comenzi
pentru perioada ur
mătoare și dispunem
de toate condițiile ne
cesare pentru realiza
rea integrală a pla
nului pe întregul an.
Cum se acționează
în aceste zile pentru
realizarea în cit mai
bune condiții a pro
ducției de export ? O
atenție deosebită se
acordă întreținerii și
exploatării intensive
a utilajelor, asistența
tehnică fiind asigura
tă de cadre compe
tente în toate schim
burile. Creșterea pon
derii producției de ex
port a impus organi
zarea de noi linii spe
cializate, pe care își
desfășoară activitatea
cei mai buni lucră
tori. Cit privește ca
pacitatea de mobiliza
re a colectivului de
către organizația de
partid și consiliul oa
menilor muncii, este
ilustrativ
următorul
aspect ; nu cu mult

la îndeplinirea
exportului pe
relația devize

timp în urmă, datori
tă unui „gol" de apro
vizionare, se înregis
trase o restanță deloc
neglijabilă.
Imediat
ce lucrurile au intrat
pe făgașul normal din
punct de vedere al aprovizionării. >s-a hotărit organizarea a
trei zile-record în
producție, cu program
prelungit. Urmarea :
răminerea în urmă a
fost recuperată, pro
ducția de export fiind
realizată de atunci in
mod ritmic. „Conco
mitent, am organizat
în așa fel munca incit
un produs să se exe
cute mai mult timp pe
aceeași linie tehnolo
gică, ne-a precizat in
ginera Elvira Pop, șe
ful atelierului nr. 2.
Astfel.
muncitoarele
își perfecționează con
tinuu îndemînarea și
realizează numai pro
duse de cea mai bună
calitate".

convertibile

5 LA SUTĂ
la îndeplinirea
exportului pe
relația diring
țări socialiste

Eugen TEGLAȘ

ENERGIA - asigurată la nivelul cerințelor, riguros economisită!
0

Ce Întreprindeți pentru FlINC1IONAREA TERMOCENTRALELOR LA CAPACITATEA MAXIMĂ ?

§

PREZENȚI IERI IN MI1LOCUL UNOR COLECTIVE DE ENERGETICIENI, REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SC1NTEII" TRANSMIT:

La parametrii prevăzuți
Centrala electrică și de termoficare București-Sud are o putere in
stalată de 550 MW. Ieri, la ora 15,
monitorul de control aflat în biroul
directorului, ing. Gavrilă Șofran,
arăta că termocentrala funcționa cu
o putere de 450 MW.
— De cind funcționați în acest re
gim ?
— începind din a doua parte a
lunii septembrie — ne precizează
interlocutorul. în momentul de față
avem în funcțiu
ne 5 grupuri, cel
de-al șaselea, cu
o putere de 50
MW, urmînd să
intre în funcțiu
ne cel tîrzîu pe
3 octombrie.
— Care este starea tehnică a celorlalte grupuri aflate în funcțiune ?
— Exceptînd blocul nr. 5, de 120
MW, la toate celelalte s-au efectuat
reparațiile și reviziile încă din lu
nile aprilie-mai, conform graficului.
Și tot după acest grafic este pre
văzut ca peste cîteva zile să înceapă
reparațiile capitale la grupul 5.
Avind in vedere răspunderea ce ne
revine nouă, energeticienilor. pentru
a furniza cantități sporite de energie
electrică. întregul colectiv este ferm
hotărit să realizeze reparația aces
tui important grup nu in 70 de zile,
cit este prevăzut in plan, ci doar în
30 de zile.
— Cu ce probleme deosebite vă
confruntați acum. în pragul sezonu
lui rece 1
— Cu o singură problemă. La ora
actuală, unul din boilerele turbinei
nr. 6 este in reparație capitală. Se
scot și se înlocuiesc țevile. Dacă in
y^ilele care urmează întreprinderea

„Republica" nu ne livrează cele 50
tone țeavă necesare acestei operații,
vom intra în iarnă, deci atunci cind
va trebui să furnizăm orașului și
căldură, cu o indisponibilizare de
circa 10 la sută din capacitatea de'
energie termică. în ce ne privește,
colectivul nostru, luind cunoștință
de măsurile adoptate de recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., este ferm hotărit
să acționeze cu stăruință și simț de
răspundere pen
tru a asigura ex
ploatarea in cele
mai bune condiții
a fiecărui agre
gat. De altfel, cu
prilejul adunării
oamenilor muncii din unitatea noastră, programată a avea loc miine
(n.r. — azi, 2 octombrie), toate aces
te probleme vor fi dezbătute cu răspundere muncitorească.
Iată și cîteva din măsurile propuse de consiliul oamenilor muncii.
menite să contribuie in continuare
la buna desfășurare a muncii, la
creșterea disponibilizării agregatelor
energetice : reinstruirea, în termen
de 5 zile, a întregului personal cu
privire la exploatarea și întreținerea
instalațiilor ; intensificarea controa
lelor pentru verificarea modului in
care iși indeplinesc sarcinile condu
cerile tuturor compartimentelor ; in
următoarele 15 zile va fi analizată
starea tehnică a instalațiilor care ur
mează să fie puse in funcțiune in
perioada virfului de sarcină ; asigu
rarea bazei materiale necesare bunei
desfășurări a reparațiilor la blocul
nr. 5, de 125 MW.

BUCUREȘTI

Vlaicu RADU

$

©

Reparațiile — gata mai devreme Răspunderi concrete, pe oameni
La întreprinderea ( electrocentrale
Mureș, cei peste 1 000 de energeti
cieni de pe cele trei platforme ale
unității — Iernut, Fintînele și Tirnăveni (ou o putere instalată de 1 062
MW) — acționează cu răspundere
atit în vederea asigurării funcționă
rii ireproșabile a agregatelor și in
stalațiilor. cit și pentru efectuarea
în timp util a reviziilor și repara
țiilor. Argumente ? Iată. întii de toa
te, opinia exprimată de inginerul
Ionel Cerghizan,
directorul între
prinderii: „Pen
tru creșterea si
guranței în func
ționare. reduce
rea (și chiar eli
minarea) opririlor accidentale și
asigurarea continuității în alimen
tarea consumatorilor cu energie
electrică și termică a fost creat, în
colaborare cu unele întreprinderi din
județ, un atelier propriu de proiec
tare și asimilare a unor piese de
ii.
schimb, care a dus la eliminarea im
portului și crearea condițiilor pentru
buna desfășurare a întregii activități.
Această măsură, cit și competenta și
angajarea cu care lucrează in aceste
zile, la revizii și reparații, cei 300 de
energeticieni de toate profesiile—electricieni, lăcătuși, ameciști etc. —
au creat condiții certe ca grupul energetic de 200 MW, aflat în repara
ție, să fie pus în funcțiune cu circa 25
zile înainte de termenul stabilit. ACeasta are la bază efortul colectiv al
oamenilor care, la nevoie, lucrează și
in regim de 14 ore pe zi.
Concomitent pentru a parcurge cu
succes, ca și în anii precedenți, pe
rioada virfului de solicitare din ano
timpul rece, se continuă in ritm susți

nut o serie de lucrări de întreți
nere. Reluînd această idee, ingine
rul Nicolac Hârăciu, șeful centralei
electrice din Tîrnăveni, a subliniat
că, la această unitate, cu o putere
instalată de 12 MW. colectivul este
preocupat de ridicarea nivelului teh
nic de exploatare a agregatelor și
instalațiilor la nivelul tel ei din Ier
nut. „în cadrul centralei putem
și trebuie nu numai să producem
zilnic mai multi kilowati-oră pen
tru economie, ci
să contribuim la
asigurarea cu energie
termică,
în vederea func
ționării optime a
marii platforme
i
chimice din localitate", Totodată, aflăm că, pentru diminuarea consumului propriu, lai termocentrala din Fîntînele a fost pusă in
exploatare in ultima perioadă o microhidrocentrală care funcționează
pe baza energiei hidraulice din circultele de răcire ale centralei. Aceste preocupări au avut ca efe-t
faptul că, deși in prezent întreprin
derea, funcționează cu o. capacitat'
de numai 827 MW. colectivul acestei
unităti a pulsat, in perioada care a
trecut din acest an. în sistemul ener
getic national, in plus fată de sarci
nile de olan 65 milioane kWh ener
gie.
Cit privește programul de măsuri
pentru perioada iernii — ce va fi de
finitivat în zilele următoare —. el
vizează, intre altele, ca. pină în . ju
rul datei de 5 noiembrie, toate agre
gatele să fie pregătite să funcțione
ze la puterea maximă și în. condiții
de siguranță.

MUREȘ

Gheorghe GIURGIU

La termocentrala Mintia-Deva. cele
cinci grupuri energetice funcționea
ză aproape de capacitatea lor ma
ximă, de peste 809 MW. Grupul
energetic nr. 3 se află in reparație
curentă și, in aceste zile, constitute
cel mai „fierbinte" loc de muncă.
Aici sint concentrate formații de
lucru cu cei mai buni muncitori și
specialiști de la Antrepriza de conjStrucții, montaj și reparații uzine
electrice Deva, precum și o serie de
energeticieni de
la beneficiar. Șe
fii formațiilor de
lucru.
maist-ii.
specialiștii
din
conducerea antre
prizei sînt re
partizați pe instalații și răspund
direct de execuția și recepționarea lucrărilor, în așa fel ca la
montajul general să nu se inregistreze nici o abatere de la calitate.
„Trăgînd învățămintele cuvenite
din situația creată lă unele centrale
electrice din țară — ne-a spus to
varășul Constantin Neag. secretarul
comitetului de partid al termocen
tralei, împreună cu membrii birou
lui organizației de partid a antrepri
zei de construcții și cu cadre tehnico-inginerești
din
conducerea
termocentralei și a secțiilor, la sfîr
șitul fiecărui schimb purtăm discu
ții cu comuniștii, cu toți muncitorii
și energeticienii care exploatează
sau repară instalațiile din unitatea
noastră. Problemele discutate se re
feră la măsurile ce trebuie luate
pentru scurtarea termenului de re
parații. repunerea cit mai grabnică
în funcțiune a instalațiilor și buna

exploatare a tuturor grupurilor ener
getice."
Aceste discuții concrete, la obiect,
au ca scop înlăturarea neîntirziată a
oricăror stări de lucruri negative,
statornicirea unui inalt spirit de
răspundere, cu adevărat muncito
resc, la fiecare loc de muncă. Secre
tarii organizațiilor de bază de la ex
ploatări electrice, cazane, turbine,
automatizări, depozitul de cărbune,
printre care loan Damian, Aurei
Herta, Ioan Lobonț. Ion Presecan, loan Boldor
si alții. împreună
cu specialiști din
secțiile respecti
ve. au dat răs
punsuri la întrebările puse de
muncitori, au notat propunerile lor.
După cum ne-a precizat inginerul
Ieronim Rusan, directorul termo
centralei, energeticienii, constructo
rii și montorii de la Mintia-Deva au
hotărît să facă tot ce depinde de ei
pentru ca reparația grupului nr. 3
să fje încheiată cu cinci zile înainte
de termenul normat.
Tot cu aceste prilejuri s-au stabi
lit noi măsuri pentru îmbunătățirea
întregii activități din termocentrală,
dintre care notăm : creșterea stocu
lui de cărbune de bună calitate, de
la 167 000 tone cit este în prezent la
cel puțin 250 000 tone ; organizarea
de schimburi prelungite Ia toate
lucrările de reparație ale grupului
nr. 3 ; efectuarea controlului de ca
litate pe faze de operații, la fiecare
intervenție.
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SPIRIT DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, EFICIENT ÎN ACTIVITATEA DE PARTID

Pregătirea tehnico-profesională superioară
- la temelia noii calități a muncii
Statisticile atestă locul de frunte
ocupat în mod constant de industria
județului Cluj în producția unor
ramuri șl sectoare de vîrf. Industria
de aici produce astăzi o gamă largă
de mașini „făuritoare de industrie",
noi tipuri de mijloace de calcul și
de automatizare pentru conducerea
proceselor tehnologice, inclusiv mi
croprocesoare, tipuri moderne de
mașini-unelte speciale, mașini și uti
laje de prelucrat metale prin defor
mare plastică, echipamente pentru
industria alimentară și frigorifică,
produse de mecanică fină și optică
ș.a. De asemenea, industria clujeană
participă din plin la realizarea unor
programe prioritare ale economiei
naționale.
Din această mult prea sumară tre
cere în revistă reies în mod logic
caracterul modern și tehnica avan
sată de care dispun majoritatea
covîrșitoare a unităților industriale
din județ. Și tot în mod logic reiese
necesitatea pregătirii temeinice, a
perfecționării
tehnico-profesionale
continue a tuturor celor cărora li s-a
dat în stăpînire această zestre cu
tehnici și tehnologii de vîrf, dar și
cu exigențe productive atît de înalte,
care trebuie să se materializeze cu
cele mai bune rezultate în acest
cincinal al dezvoltării economice in
tensive. calitative.
O nouă calitate a muncii este de
neconceput fără o nouă calitate a
pregătirii pentru muncă. Este ade
vărat, mașinile, utilajele au o mare
însemnătate în creșterea productivi
tății muncii, în ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor, în
sporirea eficienței economice. Dar,
așa cum a subliniat în repetate rîn
duri tovarășul Nicolae Ceaușescu,
rolul hotărîtor în modernizarea pro
ducției, în perfecționarea calitativă
a întregii activități revine oamenilor,
pregătirii lor profesionale si politice.
„Trebuie să nu uităm nici un mo
ment — arăta secretarul general al
partidului — că dezvoltarea intensi
vă, o nouă calitate, o nouă eficiență,
o inaltă productivitate nu se pot rea
liza decît cu oameni ai muncii de
inaltă calificare, cu inaltă răspun
dere". Este o cerință pe care tova
rășul Nicolae Ceausescu a eviden
țiat-o din nou cu prilejul recentei
vizite de lucru efectuate. împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în ju
dețul Cluj.
Cum acționează practic în acest
scop organizația județeană de partid?
Ce rezultate și ce experiență valo
roasă au fost dobîndite pînă acum ?
Ce sugestii, propuneri și îmbunătă
țiri pot fi aduse formelor actuale de
pregătire și perfecționare ? Sînt doar
cîteva din întrebările cu care am
pornit investigația noastră în județ.

Cîteva repere ale unei va
loroase experiențe. Est0 vor'
ba de repere oferite, în mod firesc,
de comparația dintre sarcinile de
plan și rezultatele efective obținute
în activitatea productivă. Pentru că
unitatea principală de măsură a gra
dului de pregătire profesională a oa
menilor, singurul criteriu valabil de
apreciere a eficienței cu care se des
fășoară acest amplu proces. îl dau,
în cele din urmă, rezultatele con
crete ale activității practice. Iar
comparația despre care
vorbeam
este grăitoare. Pe ansamblul indus
triei județului, deși la principalii in
dicatori de plan s-au obținut creșteri
față de aceeași perioadă a anului
trecut, totuși prevederile planului nu
au fost realizate integral.
Este drept. în acțiunea de moder
nizare. desfășurată în toate cele
peste 50 de întreprinderi industriale
ale județului, o serie de unități
au obținut rezultate semnifica
tive. Ele exprimă mobilizarea po
tențialului creativ existent în aces
te unități, nivelul de pregătire și
competentă profesională al specialiș
tilor și muncitorilor, puși în situația
să-și împrospăteze și să-și îmbogă
țească cunoștințele „din mers", în
„focul producției", să se informeze
permanent și să asimileze noutățile
„la zi" apărute în domeniul lor de
activitate.
In spatele acestor eforturi, consti
tuind de altfel principalul lor punct
de sprijin, se află programe concrete
de acțiune privind calificarea și per
fecționarea pregătirii profesionale a
personalului muncitor — proces în
deaproape coordonat de comitetul
județean de partid, de activul aces
tuia. „La indicația organizației jude
țene de partid, comitetul de partid și
consiliul oamenilor muncii din uni
tatea noastră au stabilit un program
de perfecționare a pregătirii profe
sionale, eșalonat în două etape, ne-a
precizat loan Călugăr, secretar al
comitetului de partid de la Combi
natul metalurgic din Cîmpia Turzii.
In prima etapă, care se va încheia
la sfîrșitul acestui an, toți oamenii
muncii participă la un program de
perfecționare, cu accent pe însușirea
cunoștințelor necesare conducerii
mașinilor și Instalațiilor din dotare.
Cursurile sînt organizate pe secții,
locuri de muncă, categorii de perso
nal și niveluri de pregătire, urmărindu-se constituirea unor grupe cît
mai omogene sub raportul preocu
părilor profesionale. Noi socotim că
perfecționarea pregătirii profesiona
le constituie una din pîrghiile prin
cipale pentru sporirea producției în
cadrul capacităților existente, pen
tru creșterea productivității muncii
Si realizarea unor noi produse de
înaltă tehnicitate, așa cum ne-a cerut
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, cu prile
jul recentei vizite de lucru în com
binatul nostru1*. Liana Caravețeanu. secretar adjunct al comitetu
lui de partid de la întreprinderea
„Tehnofrig" din Cluj-Napoca, ne-a
spus, la rîndul ei : „în acest an sînt
cuprinși în cursurile de perfecționa
re circa 1 600 de persoane — mun
citori. maiștri, cadre de speciali
tate cu pregătire medie și superioară,
în plus, o serie de specialiști parti
cipă la cursuri în afara întreprin
derii, la centrele teritoriale de calcul
din Cluj-Napoca și Tîrgu Mureș sau
la Institutele politehnice din Bucu
rești, Cluj-Napoca și Timișoara".
In aceeași ordine de idei, se cuvine
menționat că, pe ansamblul județu
lui. în acest an participă la diferi
tele forme de perfecționare tehnicoprofesională aproape 100 de mii
de oameni. Fapt care a presupus un
uriaș efort organizatoric. A fost ne
cesară mobilizarea comuniștilor, prac
tic a întregului activ de partid, care,
împreună cu specialiștii din între
prinderi, din institutele de cercetare si
proiectare, din unitățile de învățămînt superior, au stabilit programele
de pregătire si perfecționare a califi
cării cadrelor. Analizînd în cursul
documentării noastre programele de

studiu individual și colectiv de la în
treprinderile „Terapia", „Tehnofrig"
și „Armătura" din Cluj-Napoca, de
la Combinatul metalurgic din Cîmpia
Turzii și alte unități, am putut re
marca caracterul lor diferențiat și
adecvat diferitelor categorii de per
sonal, cum sînt cele de implemen
tare a noilor tehnologii moderne, de
completare a cunoștințelor, de ridi
care a calificării, de specializare prin
cursuri de reciclare și de însușire a
mai multor meserii.

Forme variate, în funcție
de exigențele actuale ale
producției moderne, varieta
tea formelor abordate reprezintă, de
altfel, un element de referință în
acest continuu proces de formare
profesională, proces care se află per
manent în preocupare^ multor orga
nizații de partid și consilii ale oame
nilor muncii din întreprinderi. La în
treprinderile chimică și „9 Mai" din
Turda, la Combinatul de utilaj greu

lemnului din Gherla, Uzina mecanică
și întreprinderea de prelucrare a
lemnului din Cluj-Napoca. Ce folos
au analizele, concluziile și măsurile
stabilite, atita vreme cît capacitatea
de mobilizare, dar, mai cu seamă, ur
mărirea riguroasă a modului în care
sint aplicate hotărîrile adoptate nu
se ridică la înălțimea intențiilor ?
în unitățile industriale clujene
există, indiscutabil, o autentică tra
diție în pregătirea și perfecționarea
calificării forței de muncă. Tradiție
care nu trebuie transformată, sub
nici un motiv, în rutină și forma
lism. Experiența pozitivă acumulată
în acest, domeniu poate constitui —
și constituie eu adevărat — un ciștig
important. Care poate' fi amplificat
cu condiția ca rezultatele valoroase
să fie neîntîrziat generalizate. Obiec
tiv pe deplin realizabil, dar numai în
măsura în care neajunsurile mani
festate în stilul și metodele de .mun
că ale comitetului județean de partid,
ale organelor și organizațiilor sale
sint supuse unei examinări atente
și lucide, desprinzîndu-se toate învă
țămintele și concluziile ce se impun
in urma acestui necesar demers. De
altfel, înfățîșînd aceste considerații
tovarășului Ioachim Moga, primsecretar al comitetului județean de
partid, acesta ne-a spus : „Analizînd
lipsurile ce se manifestă în acest do
meniu. am stabilit, pe baza orientă
rilor și indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul educației politice și culturii
socialiste, ca și cu prilejul re
centei vizite de lucru* în județul
nostru, un amplu program de
măsuri menit să determine creșterea
eficienței preocupărilor noastre le
gate de perfecționarea pregătirii pro
fesionale a oamenilor muncii. El pre
vede răspunderi clare și termene
tățile menționate ar fi acționat prin
formele specifice muncii de partid, ■ precise, iar substanța lor comună
constă în întărirea îndrumării și con
nu substituindu-se specialiștilor, ca
trolului pe care trebuie să le asigure
drelor tehnico-inginerești sau mun
organizațiile de partid și comitetul
citorilor. ci, dimpotrivă, consuljudețean de partid, în extinderea
tindu-se nemijlocit
cu aceștia,
rezultatelor bune obținute in cele
sprijinindu-i în întocmirea pla
mai multa din întreprinderile noas
nurilor de pregătire și' perfecționa
tre. Pe de altă parte, consider ne
re a forței de muncă, in buna orga
cesar ca și ministerele economi
nizare a diferitelor forme de instrui
ce, centralele, care dețin o viziu
re și exercitînd un control riguros și
ne de perspectivă, pe termen lung,
permanent asupra modului în care
în privința evoluțiilor din ramu
se desfășoară activitatea în acest do
rile respective, să se implice mai
meniu.
mult, să ne sprijine mai activ în reu
Aducem în discuție și o altă pro
șita
eforturilor noastre pentru ridi
blemă. Este cunoscut faptul că acti
carea nivelului de pregătire tehni
viști și cadre cu munci de răspun
co-profesională a personalului mun
dere din comitetul județean de partid
citor. Este vorba, în definitiv, de o
se află cu regularitate în întreprin
problemă caje depășește granițele
deri, unde analizează, împreună cu
județului nostru, o problemă de in
conducerile colective și organizațiile
teres național, și care trebuie, in
de partid, stadiul realizării sarcinilor
consecință, să fie tratată după o con
de plan. De cite ori se întîmplă însă
cepție unitară. Numai în acest fel se
ca greutățile dintr-un sector sau al
asigură condiții prielnice ca expe
tul, restanțele apărute să fie exami
riențele și inițiativele valoroase, in
nate și în strînsă corelație cu ni
tr-un domeniu profesional sau altul,
velul real de pregătire al oamenilor
să circule mai rapid și ritmic. Bine
muncii ? Și, mai ales, să fie luate
înțeles, primul și cel mai convingă
măsurile în consecință ? Problema
tor exemplu trebuie să-l oferim noi,
mai prezintă și un alt aspect. Nu
comuniștii, toate cadrele de condu
este o datorie esențială a organiza
cere de partid și. de stat din județ.
țiilor de partid, a membrilor săi să
Nu putem să le cerem altora mai
desfășoare o susținută activitate popiuit decît am făcut și facem noi în
litico-educativă, de ridicare a conști
șine. Așa cum a subliniat tovarășul
inței revoluționare a oamenilor1, pînă
Nicolae Ceaușescu în cadrul recentei
la înțelegerea de către fiecare că nu
întîlniri cu membrii biroului comite
trebuie să i se admită nimănui să se
tului județean de partid, dispunem
abată de la normele de disciplină, or
de forța politică și organizatorică
dine. de la cele tehnice și tehno
necesară pentru a elimina neajunsu
logice ?
rile ce se mai fac simțite în munca
Este necesar să menționăm, tot
noastră, pentru perfecționarea între
odată, că aplicarea unor hotărîri
gii activități pe care o desfășurăm,
adoptate de unele organe de partid
în scopul mobilizării colectivelor de
din unități este tergiversată, fiind
oameni ai muncii, a cadrelor de con
necesară intervenția hotărită a secre
ducere. a întregului activ de partid
tariatului comitetului județean de
la îndeplinirea exemplară a sarcini
partid pentru aplicarea prevede
lor de plan pe acest an. astfel încît
rilor acestora. Bunăoară, cursu
și județul nostru să întimpine Con
rile de policalificare. problemă
ferința Națională a partidului cu re
la ordinea zilei în orioe uni
zultate cît mai bune".
tate economică, se desfășoară cu
greutate și cu rezultate nesemnifica
Cristian ANTONESCU
tive la Combinatul de prelucrare a
Marin OPREA
„Napochim". Ceea ce le-a generat
este optica unor cadre de con
ducere. in primul rînd directori,
președinți ai C.O.M.. ca și a unor
activiști de partid care consideră,
în mod eronat, perfecționarea pre
gătirii profesionale ca o obligație se
cundară, extraeconomică, și nu ca
o acțiune organic și permanent le
gată de procesul de modernizare a
producției. „Condiția esențială de
care depinde eficiența cursurilor de
pregătire și perfecționare constă • în
diferențierea lor pe diferitele cate
gorii de oameni ai muncii, este de
părere prof univ. Gheorghe Marcu,
directorul Institutului de chimie din
Cluj-Napoca. Ceea ce presupune adaptarea operativă a tematicilor
acestor cursuri, la rioile cerințe ale
producției, asigurarea în permanență
a unei elasticități corespunzătoare".
Elasticitate care presupune o cunoaș
tere exactă, temeinică a situației din
fiecare întreprindere. Este limpede
că situațiile nedorite despre care am
amintit puteau fi evitate dacă fie
care organizație de partid din uni

COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL P. C. R.
și „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, ca
să ne referim numai la cîteva exem
ple, instruirea la locul de muncă al
ternează săptăminal cu pregătirea in
cadrul unor cursuri conduse de spe
cialiști. în municipiile Dej, Cluj-Na
poca și Turda s-au permanentizat
dezbaterile sub genericul „Sfatul mais
trului", cadru in care sînt dezbătute
probleme vizînd rolul acestuia în co
ordonarea activității productive, or
ganizarea locurilor de muncă, înca
drarea în consumurile normate, în
tărirea spiritului de bun go’spodar,
de ordine și disciplină în muncă. Nu
sînt omise în contextul acestor ve
ritabile colocvii profesionale nici
prezentarea noutăților tehnice și teh
nologice de „ultimă oră", și nici pre
ocupările si rezultatele obținute în
acțiunea de modernizare.
Tot sub aspectul diversității în care
este conceput procesul de pregătire
și perfecționare tehnico-profesională,
au cîștigat autoritate și audiență pro
gramele speciale de integrare în pro
ducție a tinerilor muncitori și ingi
neri stagiari, programe aflate în curs
de desfășurare în aproape toate uni
tățile economice.
„O orientare cu implicații stimu
latoare. pe care comitetul județean
de partid o promovează cu stăruin
ță. rezidă în' devansarea pregătirii
oamenilor muncii în raport cu pro
gresul mijloacelor de producție, cu
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație. în asigurarea unei rezerve de
cunoștințe și a unui nivel corespun
zător de mobilitate în cadrul forma
țiilor de lucru, secțiilor, atelierelor
și întreprinderilor" — ne spunea
loan Cioca, secretar al comitetului
de partid al Combinatului de utilaj
greu din Cluj-Napoca. într-adevăr,
aveam să ne convingem că cerințele
legate de noile capacități de produc
ție prevăzute să fie puse în func
țiune in acest an și de sarcinile spo
rite la export ce revin combinatului
se regăsesc și în programele de pre
gătire profesională. întregul perso
nal care lucrează la producția pen
tru export urmează, la ora actuală,
un asemenea curs. Și nu este deloc
întîmplător că. pînă acum. în acest
an, volumul producției de export rea
lizate de această mare unitate con
structoare de mașini a sporit consi
derabil. la unele sortimente, compa
rativ cu aceeași perioadă a anului tre
cut. Similar se prezintă lucrurile și cu
efortul de promovare pe scară largă
a tehnicii de calcul și a informaticii.
„Este de-ajuns să relev că la centrul
teritorial de calcul electronic sînt
pregătiți specialiști pentru județul
Cluj, dar și pentru alte 13 județe ale
țării" — ne-a precizat dr. Vasile Peteanu, directorul centrului.
Departe de a epuiza aria preocu
părilor legate de pregătirea și per
fecționarea profesională a forței de
muncă, socotim util să stăruim asupra
atenției acordate finalității cursuri
lor, stabilirii unui sistem riguros de
evaluare a rezultatelor obținute de
oamenii muncii. Ca urmare a per
fecționării pregătirii lor tehnicoprofesionale, mulți dintre ei fac pro
puneri valoroase menite să contri
buie la rezolvarea problemelor ridi
cate de producție. In unitățile mu
nicipiului Turda, de pildă, eficienta
măsurilor propuse pînă acum de
peste 400 muncitori cu inaltă califi
care, maiștri, tehnicieni și ingineri
generează o eficiență economică ex
primată printr-un spor de producție
de 250 milioane lei.

Perfecționarea „perfecțio
nării" — o cerință de strin
gentă actualitate. sînt toate a*
cestea argumente evidente ale fap
tului că activitatea de pregătire și
perfecționare a forței de muncă, în
concordanță cu cerințele producției
moderne, cu transformările calitative
care au loc în economia națională,
este considerată o prioritate situată
în centrul preocupărilor comitetului
județean de partid, ale multor orga
nizații de partid din întreprinderi.
Desigur, conducerea acestui amplu
și pretențios proces reprezintă o
practică în acțiune. De-a lungul ani
lor a fost acumulată, fără îndoială, o
experiență valoroasă. Dar, în același
timp, s-au făcut, și se mai fac sim
țite destule neajunsuri, cele mai
multe ținînd nemijlocit de lipsurile
manifestate în stilul și metodele de
muncă practicate.
Bunăoară, se manifestă. în unele
locuri, o indiscutabilă doză de for
malism în stabilirea unor cursuri
și a tematicii acestora. Nu puține
sînt cazurile cînd, în cadrul cursu
rilor organizate, se reiau probleme
cunoscute, care nu stimulează Inte
resul și participarea activă a oame
nilor la dezbaterile teoretice și ac
țiunile practice — iată o remarcă pe
care aveam să o auzim destul de des
în unele întreprinderi. Și chiar dacă
situațiile de acest gen nu sint nume
roase, ele nu-și pot găsi justificarea
nici la întreprinderea mecanică pen
tru agricultură sau la „Sinterom".
nici la Antrepriza de construcții in
dustriale din Cîmpia Turzii și nici la
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Recent s-a încheiat la Tribunalul
județean Prahova procesul unor
fapte ce fuseseră privite cu o inex
plicabilă pasivitate tocmai de către
aceia care ar fi trebuit să fie mal
cu luare aminte față de comiterea
lor. Această indiferență e cu atit
mai reprobabilă cu cît nu este
vorba nici de un caz oarecare, nici
de o problemă oarecare și nici de
răspunderi oarecare. Dimpotrivă,
este un caz ale cărui concluzii sînt
valabile pentru multe sectoare de
activitate.
Bizarul s-a manifestat încă din
primele momente ale cazului, res
pectiv din primăvara anului 1985.
Atunci, în ziua de 8 aprilie, o echipă
de ofițeri de miliție de la București
(!) a descins în restaurantul gării
Ploiești-Sud și a ridicat probe de
coniac, cafea și tocătură pentru pîrjoale. S-a constatat că toate erau
falsificate: coniacul era marca „Ovidiu" (150 lei Titrul), și nu „Unirea",
cum era încasat (200 lei litrul), tocătura avea mai puțin de jumătate
din carnea prescrisă, dar aproape
dublul dozei de pîine prevăzute în
rețetele culinare aprobate, cafeaua
conținea adaosuri, deși era percepută
drept naturală. A fost, desigur, cel
puțin jenant pentru organele locale
răspunzătoare de calitatea și corec
titudinea activității comerciale că asemenea constatări trebuiau să fie
făcute de reprezentanți ai autorită
ții sosiți din alt oraș.
Dar și mai jenant — ca să nu fo
losim termeni mai severi — este
faptul că vinovății direcți nu s-au
sinchisit prea mult de această con
statare. Demonstrînd o îndrăzneală
de neînchipuit (bazată oare... pe
ce ?), nu și-au întrerupt activitatea
delictuoasă nici măcar pînă la so
sirea rezultatului analizelor. Au
continuat să contrafacă produsele,
au continuat să „ciupească" la gra
maj, sticlele cu băuturi continuau
să zacă în pretinse căzi cu gheată
— în realitate, băi pentru.,, dezli
pirea etichetelor — iar cafeaua era
in continuare servită cu falsificări.
Așa că, peste o lună și trei zile,
cînd s-a repetat descinderea, aface
rile necurate se derulau tot atit de
sfidător. S-a trecut la măsurile pre
văzute de lege. Ceea ce era de pre
supus s-a adeverit.
Bucătăria și
barul respectivei unități deveniseră
o adevărată mică industrie a falsi
ficării preparatelor servite, simplu
de depistat și de către organele de
control locale, dar în întregime ig
norate de acestea.
Delicata postură creată nu consti
tuie doar o problemă de presti
giu profesional sau de mîndrie
locală. Se ridică semne de întrebare
în legătură cu una din pîrghiile cele
mai importante ale corectitudinii,
ordinii, legalității : controlul. Con-
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trolul, în orice domeniu, constituie
condiția sine qua non a bunei des
fășurări a activității, garanția trans
punerii corecte a măsurilor adopta
te în fapte. Cu atît mai importantă
este activitatea de control în acele
sectoare care, prin» specificul lor,
implică o supraveghere calificată,
sistematică, abilă chiar.
Cum se înscrie oare amara lecție
oferită de întîmplările de la restau
rantul gării în ansamblul activității
de verificare a unităților de alimen
tație publică ploieșteană ? A consti
tuit ea un „semnal de alarmă", un
„moment de cotitură" în munca de
control, s-a manifestat oare — ca
o scuză faptică fată de cetățeni —

Șoseaua Pantelimon din Capitală pe coordonatele urbanisticii moderne

O cerință a democrației socialiste
REZOL VAREA PROMPTĂTEMEINICĂ
A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII
Nu se putea
proceda așa
de la început ?
Cîțiva locatari din blocul 21 de pe
bulevardul Nicolae Bălcescu din
municipiul Buzău au sesizat redac
ției că în repetate rînduri s-au
adresat unităților competente de
gospodărie comunală și locativă din
localitate, solicitînd sprijin pentru
repararea unor defecțiuni la insta
lațiile sanitare, și în special la con
ducta de apă caldă dintr-unul din
apartamentele de la etajul patru.
Deși nu era vorba de o problemă
complicată, dar care trena de mai
bine de doi ani, contribuind la de
teriorarea clădirii datorită infiltra
țiilor mari de apă, așa cum afir
mau semnatarii scrisorii trimise
ziarului, factorii locali care au fost
mai întii sesizați n-au manifestat
grija necesară pentru soluționarea
ei operativă.
în adresa de răspuns a Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Buzău, căruia
redacția i-a trimis spre rezolvare
sesizarea, se menționează că din
cercetările întreprinse la fața locu
lui, împreună cu reprezentanți
ai întreprinderii județene de
gospodărie comunală și locativă
(I.J.G.C.L.), a rezultat că proble
mele semnalate corespund .reali
tății. în consecință, s-au între
prins toate măsurile necesare pen
tru remedierea defecțiunilor res
pective.
Este grăitor faptul că organele
I.J.G.C.L. Buzău, care n-au rezol
vat la timp problema ridicată de
locatarii în cauză, s-au „mobilizat"
și au reușit să o soluționeze ope
rativ atunci cind sesizarea le-a re
venit pe altă cale, de la un organ
central de presă. Așa stînd lucru
rile, nu este nevoie de prea multe
comentarii. Era de așteptat însă ca,
pornind de. la această situație, ca
și de la altele de aceeași natură
•semnalate pe raza municipiului
consiliul popular municipal să nu
se fi rezumat doar la rezolvarea
cazului în siriei Se impunea o ana
liză mai largă a cauzelor cane au
generat și generează astfel de si
tuații.

Poluarea orașului
va fi stopată
La întreprinderea „Salina“-Slănic, județul Prahova, se arăta in
tr-o sesizare primită la ziar, exis
tă unele surse de poluare a mediu
lui înconjurător cu praf de sare,
care afectează vegetația și fertili
tatea solului din preajmă.

Comitetul orășenesc Slănic al
P.C.R., analizînd sesizarea la fața
locului, ne-a comunicat răspunsul
următor. Prin tehnologia de prepa
rare a sării, la „Salina‘‘-Slănic se
degajă în atmosferă praf de sare,
care afectează mediul înconjurător.
Pentru combaterea acestui feno
men s-au aplicat o seamă de teh
nologii. Dintre acestea, cea mai
bună metodă s-a dovedit combate
rea prin stropire cu apă în flux. în
prezent, la „Salina“-Slănic mai
există doar o singură sur
să generatoare de praf cu po
luare în exterior, și anume la
deversarea sării din mină de pe
benzi la silozul de la suprafață.
Pentru înlăturarea acestui neajuns,
în perioada iulie-august a.c., au fost
instalate aici duze de pulverizare
cu apă ce creează o perdea de ceață
cu eficiență de aproape sută la
sută. Dar, datorită lipsei de apă in
rețeaua orașului, există perioade
cind instalația nu poate funcționa.
Situația va fi însă rezolvată, se
precizează în finalul răspunsului,
in luna octombrie a.c., cind se va
termina construcția stației de acu
mulare a apei, prevăzută cu hidrofor, în curs de execuție, care va
asigura necesitățile de apă indus
trială ale întreprinderii și funcțio
narea corespunzătoare a instala
țiilor de combatere a fenomenului
de poluare cu praf de sare a me
diului înconjurător. Poluarea va fi
deci stopată.

Măsuri binevenite
într-o scrisoare adresată redac
ției, un grup de cetățeni din satul
Urși, comuna Stoilești, județul
Vilcea, a semnalat, că în localitatea
respectivă activitatea cultural-edu-

LA SEMNALELE CITITORILOR
• Propunere înfăptuită. Analizînd scrisoarea cititorului Milton Cosmațchi din comuna Stulpicani, adresată „Scînteii", Direcția de drumuri
si poduri a județului Suceava a luat măsurile necesare pentru repararea
asfaltului pe drumul județean Cîmpulung — Stulpicani. vopsirea parapeților la poduri, repararea și completarea tablelor indicatoare, precum
și curățirea șanțurilor. Acțiunea, care este în curs de desfășurare, se va
încheia la 25 octombrie a.c.
• Cale lungă, drum de fier... Două butoaie cu lac bachelitic. expe
diate din gara Făgăraș de către loan Militaru, de la întreprinderea de
materiale de construcție Roman, au ajuns la destinație abia după aproa
pe două luni. Persoanele de la stația C.F.R. — Brașov, precum si conduoerea acesteia, se arată în răspunsul Direcției mișcare si comercial
din cadrul Departamentului căilor ferate, vinovate de prelungirea duratei
de transport a butoaielor respective, au fost sancționate conform statu
tului disciplinar al oamenilor muncii din transporturi si telecomunicații.
• Inițiativă. Pornind de la sesizarea adresată „Scînteii" de cîțiva
locatari din cartierul „Nufărul" din Oradea, comitetul executiv al consi
liului popular municipal a inițiat o seamă de acțiuni de verificare si
reparare a instalațiilor de alimentare cu ană potabilă, care se vor des
fășura în colaborare cu asociațiile de locatari. S-au întreprins, totodată,
si alte măsuri pentru mai buna gospodărire a cartierului respectiv.

Gheorghe PtRVAN
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Analizînd un eșantion de 256 de
controale efectuate în ultimii cinci
ani. se observă că jumătate (exact
50,78 la sută) sînt efectuate de asistenții circumscripțiilor sanitare,
mai rar de medicii acelorași unități
sau de personalul centrului sanitar
și antiepidemic, iar un sfert (exact:
24,22 la sută) de inspecția sanitarveterinară. S-ar zice că nimic nu e
mai firesc decît supravegherea stric
tă igienico-sanitară a unor unități
care prelucrează si vehiculează
hrană, și așa este. Numai că ace
leași controale — calendaristic exercitate cu meticulozitate — se do
vedesc și... cele mai puțin eficien
te. Observațiile privind încălcarea

față de constatări, care nu ar putea
fi decît în folosul sporirii gradului
de civilizație a servirii. Dar. pen
tru aceasta, trebuie investită bună
voință și interes (în sensul corect
al termenului). Desigur, există și
restaurante reprezentative, unele —
în primul rînd complexul din „Ga
leriile comerciale" sau lacto-vegetarian „Pasaj"' — bucurindu-se, pe
drept, de aprecieri elogioase. Iată
însă cazul unei unități „curățele",
restaurantul „Parc", în care proble
mele igienico-sanitare țin îndeosebi
de reparația capitală a imobilului.
Reparația constituie insă o teribilă
dilemă... birocratică : constructorul.
(I.C.R.A.L.) a planificat-o pentru

CONTRASTE ÎN CIVILIZAȚIA COMERȚULUI

Ce

vede controlul - dar și ce
nu se vede în urma controlului
dorința și ambiția de a stăvili re
petarea unor asemenea fapte ?
Am reconstituit activitatea de
control desfășurată în ultimii ani în
10 unități reprezentative ale ali
mentației publice din Ploiești. îna
inte si după „8 aprilie 1985", data
amintitei descinderi. Nici o schim
bare în stilul, frecventa, obiectivul
controalelor. Nici un semn că
s-a învățat din greșeli. Nici un
indiciu că indignarea ne care o
suscita descoperirea faptelor și des
fășurarea procesului se resimte în
preocuparea ca asemenea grave ne
reguli să nu se mai repete.
Lăsînd la latitudinea factorilor de
resort să analizeze aspectele etice
și sociale ale acestei indiferente,
vom prezenta cîteva constatări.

„Nu de controale ducem
lipsă". Această replică am auzit-o
adesea în timpul documentării si nu
o punem la îndoială. Intr-adevăr,
numai în ultimul an (august 1986 —
august 1987). la cele 10 unități au foet
întreprinse 114 acțiuni de control.
S-ar putea ca numărul lor să fie
chiar mai mare decît reflectă evi
dentele. Dar fie si numai numărul
controalelor materializate în scris —
cum este legal și eficient — apare
ca satisfăpător.
Dar una este numărul, iar alta
eficienta acțiunilor de control.

cativă nu se desfășoară corespun
zător, iar localul căminului cultu
ră! nu este bine gospodărit.
Din analiza efectuată la fața
locului. cu prilejul soluționării
scrisorii, de către un colectiv alcă
tuit de Comitetul de cultură șl edu
cație socialistă al județului Vilcea,
a reieșit că sesizarea se confirmă.
Intr-adevăr, de la inaugurarea nou
lui sediu al căminului cultural în
comuna Stoilești, se arată in răs
punsul primit la redacție, activita
tea filialei din satul Urși s-a des
fășurat sporadic, centrul'de .greu
tate al manifestărilor cultural-edu
cative mutîndu-se in noul și mo
dernul edificiu. S-a constatat că
filiala din satul Urși a fost negli
jată atît in ce privește activitatea
concretă, cit și in gospodărirea și în
treținerea sediului. Această situa
ție, se arată în răspunsul trimis
redacției, a fost analizată în șe
dința consiliului comunal de edu
cație politică și cultură socialistă,
prilej cu care s-au stabilit măsuri
concrete de revitalizare a activită
ții cultural-educative la nivelul
filialei, precum și organizarea al
ternativă a manifestărilor atît la
noul sediu al căminului cultural,
cit și la filiala acestuia. De ase
menea, s-a acționat și au fost
procurate materialele
necesare
pentru repararea și mai buna gos
podărire a clădirii căminului cul
tural din satul Urși.
în același timp s-au adoptat și
alte măsuri pentru îmbunătățirea
muncii cultural-educative din co
mună. între care și schimbarea
responsabilului căminului cultural
din satul Urși, analizarea, in ședin
ța biroului Comitetului comunal
de partid Stoilești, a activității des
fășurate de secretara acestuia etc.

regulilor igienico-sanitare sînt tra
tate cu detașată nepăsare și de că
tre contravenienți. și de către supe
riorii lor ierarhici. Luni de zile în
șir. ani de zile în șir, se repetă, de
la un control la altul, aceleași în
călcări, se dau aceleași... indicații și
se manifestă, după plecarea con
trolului, aceeași indiferență. „A în
ceput sezonul cald, sintem în mij
locul verii, dar majoritatea defi
cientelor semnalate persistă" își în
cepeau redactarea unui act de con
trol doi specialiști în igienă, pentru
ca. după un timp, să constate și
mai multe nereguli. Probleme mă
runte — repararea unui sifon de
chiuvetă, curățirea unei încăperi —
sînt reluate cu obstinație, ajungînd
un fel de obsesie, dar nu a celor
controlați, ci... a celor ce controlează.
Pierzîndu-și probabil răbdarea, re
prezentantul centrului sanitar-antiepidemlc amenința, la un moment dat,
cu închiderea cramei „Dealul Mare" ;
vexat, un sef de serviciu de la în
treprinderea ce tutelează unitatea
(I.C.S.A.P.) a ricanat în scris lîngă
actul de control : „Tov. Popescu
Dan C.S.A. ! Deși sînteți organ de
control, nu este nici bine, nici nor
mal să faceți amenințări..." (stilul
nu ne aparține).
în loc de asemenea răbufniri,
mai normală ar fi receptivitatea

trimestrul II, pe cînd beneficiarul
(I.C.S.A.P.) a planificat-o pentru tri
mestrul IV. Iar această „formida
bilă" problemă hirțogărească e pus
să o descîlcească... responsabilul
restaurantului, în loc să-și vadă de
buna desfășurare a activității co
merciale, cum îi e menirea.
Subestimarea flagrantă a conclu
ziilor și observațiilor formulate la
controalele ce privesc aspectele sa
nitare face să privim fără entu
ziasm creșterea continuă a ponde
rii acestora. Acum ating aproape 82
la sută. In schimb, a scăzut con
tinuu ponderea — si așa destul de
redusă — a controalelor specializa
te în a depista eventualele ne
reguli legate de respectarea rețe
telor de bucătărie, a calității bău
turilor servite, a corectitudinii pre
turilor. Este o tendință mai veche,
care nu a cunoscut nici o corectare
după cele petrecute la restaurantul
gării. în ultimul an. spre exemplu.
Inspecția comercială de stat locală
a întreprins numai 5 controale, in
spectoratul pentru controlul preturi
lor... unul singur. Pentru 10 unități
de alimentație publică, toate cu de
ver mare, e foarte puțin. Mai ales
că unul dintre cele 5 controale a
fost efectuat pentru verificarea unei
sesizări, iar două s-au soldat, prac
tic, fără constatări.

Un principiu elementar :
ori marfa, ori banii. Reducerea
acțiunilor de control întreprinse asu
pra calității preparatelor este cu atit
mai regretabilă dacă se are în vedere
competența inspectorilor, profesionalitatea și chiar flerul lor. La ospătăria „Hale" echipa de inspec
tori comerciali de stat constata
(in ziua de 30 iulie a.c.) că la bu
cătărie au intrat 120 kg carne de
pasăre, dar au fost gătite... 134 kg,
că s-au planificat 70 porții de varză
călită, s-au preparat 220 de porții (!)
și s-au vîndut... 270 (!!); că în 7
feluri de mîncare nu s-a 0us nici
un bob de piper, dar s-a piperat...
prețul ș.a.m.d. Ce păcat însă că în
această unitate, în care și consuma
torii și alte organe de control sem
nalează nereguli care de care mai
grave, astfel de descinderi se fac
cel mult o dată pe an. și adesea nu
din proprie inițiativă.
Să notăm și caracterul sporadic șl,
uneori, formal al acțiunilor de con
trol. Un exemplu: la începutul anu
lui trecut s-a efectuat la restauran
tul „Tic-Tac" un control tematic
(de felul celor care ar trebui să
prevaleze). Unele mîncăruri n-aveau
nici jumătate din alimentele pre
văzute în rețete — în asemenea ca
zuri existînd obligația să se calcu
leze prețul lor strict în funcție de
produsele intrate în compoziție —
altele erau „gătite" prin simpla de
șertare a borcanelor de conserve
din comerț; modul de tranșare a
cărnii și organelor „rotunjea" și el
prețul ș.a. S-a dispus refacerea cal
culelor, s-au aplicat sancțiuni. Peste
trei luni, o verificare efectuată de
o echipă de control al oamenilor
muncii. împreună cu inspectorul de
stat pentru prețuri, a demonstrat că
personalul... tot nu se încadrase în
normele corectitudinii. Dar, cu toate
că a trecut un an și jumătate de la
precedenta descindere, inspecția co
mercială de stat nu și-a mai făcut
apariția. Ca să nu mai amintim că
există unități în care nu am aflat
să fi călcat vreodată !
Poate că această stare de lucruri
își are, dacă nu scuzele, cel
puțin explicațiile ei. Problema con
trolului fiind de maximă im
portanță — în orioe domeniu, iar
în acela al alimentației publi
ce cu atît mai mult, și mai mult
într-o localitate în care ” încă e
proaspătă amintirea unor fapte scă
pate de sub control — ne pro
punem să dezbatem cu înșiși facto
rii implicați motivațiile aoestei ra
refieri a exigenței și posibilitățile de
întărire a ei.
Iar despre toate acestea — Intr-un
număr viitor al ziarului.

Sergiu ANDON

SCINTEIA — vineri 2 octombrie 1987

PAGINA 5

zia. de la întreprinderea de ferite
DRĂGĂȘANI : Sporește
și Fabrica de produse ceramice
Urziceni. de la Complexul C.F.R.,
zestrea edilitară
întreprinderea pentru producerea
Lucrătorii din cadrul întreprin și industrializarea legumelor și
derii antrepriză de construcții . fructelor si Antrepriza poduri du
montaj Vilcea au pregătit pentru nărene Fetești. (Mihai Vișoiu).
recepție alte peste 60 apartamente,
cane vor fi puse la dispoziția oa
BOTOȘANI : Apartamente
menilor muncii din orașul Drăgășani.
peste prevederi
— Acest nou lot de locuințe —
Realizările cu care constructorii
ne spune Ion Ban, primarul ora
din județul Botoșani întîmpină
șului, — are o semnificație aparte,
Conferința Națională a partidului
dacă ne gindim la faptul că in acest fel numărul apartamentelor se materializează în numărul spo
construite în Drăgășani va ajunge
rit de apartamente pe care le pune
la 3 000. în prezent. întreaga popu
la dispoziția oamenilor muncii. în
plus față de planul aferent celor 9
lație pe care o avea orașul din
inima renumitei podgorii in urmă
luni ale anului au fost construite
cu 15 ani locuiește în case noi.
pînă acum 80 de apartamente. Tot
La precizările primarului să mai odată, un număr de 170 apartamen
adăugăm că suprafața comercială te au fQst construite la Trușești,
amplasată la parterul blocurilor Bucecea, Răchiți și în alte locali
este cu 20 la sută mai mare decît tăți din județ, pentru specialiștii
cea a unităților comerciale exis de la sate. (Eugen Hrușcă).
tente în Drăgășani cu 10 ani in
urmă. (Ion Stanciu).
RECAȘ : Expoziție

BUZĂU : Volum sporit
de materiale
recuperabile
Valorificîndu-se superior expe
riența acumulată de Consiliul
popular al orașului Rîmnicu Să
rat, prin organizarea unor acțiuni
de masă în cartiere. întreprinderi
și în gospodăriile populației din
mediul urban și rural. în perioada
care a trecut din acest an au fost
colectate și predate unității spe
cializate importante cantități de
materiale refolosibiile. Astfel, au
fost redate circuitului economic
49 046 tone de oțel, 5 730 tone de
fontă. 169 tone de cupru, 246 tone
de alamă. 142 tone bronz, 180 tone
de aluminiu, 257 tone de plumb,
201 tone de zinc, 1 682 tone de hîrtie și cartoane, 189 tone de mate
riale textile. (Stelian Chiper).

SLOBOZIA : Rezultate
ale creației
tehnico-științifice
în cadrul măsurilor menite să
contribuie la creșterea productivi
tății muncii si calității produselor.
Consiliul județean al sindicatelor
Ialomița a organizat, la Casa de
cultură din municipiul Slobozia,
expoziția „Creația tehnico-științifică la baza perfecționării si mo
dernizării activității economice".
Sînt prezentate principalele reali
zări în acest domeniu obținute de
colectiyele de muncitori si specia
liști din unități industriale, șantie
re si unități agricole, materializa
te în numeroase invenții si inova
ții. în noile instalații și dispoziti
ve care contribuie la reducerea
importurilor și sporirea competiti
vității produselor. Se disting, prin
ingeniozitatea gîndirii tehnice și
eficienta lor productivă, creațiile
realizate la Combinatul de îngră
șăminte chimice. întreprinderea de
ulei și Filatura de bumbac Slobo-

de istorie
La centrul de cultură din comuna
Recaș. județul Timiș, a fost des
chisă o expoziție permanentă de
istorie, rod al colaborării dintre
consiliul local de educație politică
si cultură socialistă si Muzebl de
istorie din Timișoara. în spațiul
expozitional sint reunite obiecte .
arheologice stampe, fotocopii, alte
forme muzeistice adecvate, oare
atestă Istoria multiseculară a aces
tei străvechi comune timișene.
continuitatea populației românești
în zona respectivă, momente im
portante ale trecutului, precum și
transformările revoluționare sur
venite in viata economico-socială a
localității în anii socialismului, si
cu deosebire mărete'e implimri din
anii de după Congresul al IX-lea
al partidului. Expoziția se bucu-ă
de o mare afluență de vizitatori ti
neri si vîrstnici. constituindu-sa
astfel într-un puternic mijloc de
educați? patriotică revoluționară.
(Cezar Ioana).

TULCEA: Activitate
intensă în porturi
Oamenii muncii din porturile ju
dețului Tulcea, organizînd mai
bine munca, obțin noi succese in
cinstea Conferinței Naționale a
partidului. în porturile Tulcea.
Sulina, Mahmudia, Isaccea. Măcin,
Turcoaia și Chilia au fost manipu
late mari cantități de mărfuri, depășindu-se substanțial prevederile
planului. Este vorba, în special, de
materii prime necesare proceselor
productive de la Combinatul me
talurgic și întreprinderea de alu
mină, calcar pentru Combinatul
siderurgic din Galați, produse des
tinate exportului. materiale de
construcții, mărfuri pentru aprovi
zionarea populației din Delta Du
nării. Traficul portuar în această
lună, ca urmare a folosirii eficien
te a navelor și a instalațiilor por
tuare, este depășit zilnic cu circa
4 000 tone. (Neculai Amihulesei).

,
20.00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20.30 Participant! la adoptarea decizii
lor — in primele rindur! pentru
realizarea lor 1

20,45 Cadran mondial. România șl pro
blemele lumii contemporane
21,00 Serial științific (color). „Aventura
cunoașterii". Episodul 15
21,20 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare • Răspuns comunist —
reportaj
21,35 Laureat! ai Festivalului national
„Cîntarea României" în studioul
muzicii ușoare (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunica timpul probabil pentru
intervalul 2 octombrie, ora 20 — 5 oc
tombrie, ora 20. în țară: Vremea va fi
rece, tar cerul variabil, mal mult noros in sudul și estul țării, unde, pe
alocuri, vor cădea ploi slabe. în rest.

ploi izolate, iar la munte precipitații,
mai ales sub formă de lapovlță șl nin
soare. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre un
grad șl 6 grade in
nord-vestu! tării și intre 4 șl 12 grade
in restul teritoriului, iar maximele vor
oscila, in general, intre 10 și 18 grade.
In București: Vreme rece cu cerul va
riabil, mal mult noros. Temporar
ploaie slabă, Vint slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 7 șl 10 grade, cele maxime
intre 12 șl 16 grade.

t

Marile răspunderi

ale unei mari uzine
șarja aceea, care învăpăia
cerul Bercenilor in urmă cu
peste două decenii, e o
treabă intrată aproape în
rutină.
— Cînd trebuie să elabo
rați 7
— Abia ieri am știut de
această cerință. Azi... ela
borăm.
Și inginerul Aurel Costea, șeful coordonator al
oțelăriei electrice, privește
pe display. Cifrele înscri
se pe ecranul luminos ara
tă compoziția șarjei, sta
diul de pregătire. O apăsare de buton și iată în
imagine pregătirile și la
cuptorul numărul 2.
— Cine a făcut pregăti'
rile ?
— Schimbul B. Și va
elabora schimbul condus
de maistrul Haralambie
Lefter.
— E o șarjă mai aparte ?
— înalt aliată. S-au bă
gat în cuptor circa 20 de
tone de feroaliaje, De altfel. priviți rețeta inscrisă
acum pe ecran.
Crom... Nichel... Molibden... Vanadiu...
— Neobișnuite în oțelărie ar fi acum zilele cînd
nu s-ar turna oțeluri înalt
aliate.
Remarca meșterului Lefter delimitează timpul prezent, de mari răspunderi
și performanțe, de anii din
urmă, cînd se elaborau în
serie șarjele destinate ro-

De, exemplu, a apărut la
cuptorul nr. 2. Cilindrul
de ridicare a bolții tre
buia... ridicat. în rezervă,
pregătit, se afla cilindrul
de schimb. Nu se știa cînd
îi va veni sorocul. Și so
rocul a venit cînd la dato
rie erau Paul Nicolau și
colegii lui de muncă. To
tul s-a petrecut in timp
util, cuptorul și-a reluat
urgent locul in fluxul oțelului.
Pentru că oamenii oțelului sînt și aici, mereu. la
datorie.

Dialog la locul
de expediere
a produselor
Drumul pînă Ia... expe
diții trece și prin forjă.
Presele hidraulice de aici
au de lucru întins. Prlvindu-le cum modelează me
talul fierbinte — de la ar
bori cotiți uriași pînă Ia
cilindri pentru laminoare
— gindul ne poartă la pre
sele hidraulice de forjare
de 500 tone-forță pînă la
1"
"" tone-fortă cu care
12 000
această
-------- i uzină a înzes
trat uzinele țării... Gîndul ne poartă la presa de
5 000 tone-forță pentru
tablă și la cea de 8 000
tone-forță, cu covor de
cauciuc, pentru matrițare

Tradiția la puterea prezentului
(Urmare din pag. I)
De fapt, tradiția și-a
spus cuvintul in aceste
minunate locuri. Si
cum să nu fie asa cind
încă din evul mediu
așezarea se afla in
inima celor sase dru
muri — apropiate sau
mai depărtate — ale
Europei, cind aici se
aflau mari manufac
turi ; patru tirguri pe
an adunau aici negus
tori din toată Europa
și mai de departe...
Din anul 1730 rămine
statornicit la Fălticeni
un singur tirg pe an,
cel de la 20 iulie, de
venind binecunoscut in
lumea celor care cum
părau și vindeau...
Peste argumentele
trecutului, vocea prezentului răsună puternic. In numai zece
ani. în economia ora-

șului Fălticeni au fost
investiți 4,5 miliarde
lei, au fost construite
locuințe, edificii socia
le si culturale, un stadlon modem si urmează să se pună temelie
unei unități pentru
construcții de mașini...
Elevii fălticenenilor
învață la cele trei
mari licee cu profil de
industrie ușoară, con
strucții de mașini si
agricol : in laboratoa
rele acestor scoli se
pregătesc oamenii de
nădejde ai viitorului,
oamenii pe care orașul
îi merită din plin ;
gindindu-se la ei. ini
mosul primar, care
are un adevărat cult
pentru Sadoveanu (fie
care frîntură a rela
tării sale confine un
simbure de intimplare
cu Sadoveanu), bucu
ros că a reușit să in
troducă in circuitul

caselor memoriale casa
in care a locuit si în
care și-a scris mare
parte din cărțile sale
marele prozator, că
orașul a reușit prin
forțe proprii sd pună
în valoare casa Lovinescu, să adune cu
pioșenie urmele marilor personalități care
s-au născut sau au
trăit ani multi aici
scriind cu dragoste
despre așezare si des
pre minunății ei oa
meni...
In totul, făltlcenenii
merită cuvîntul de
laudă pentru mândra
lor așezare, pentru fe
lul cum știu să ' res
pecte istoria, să păs
treze pentru urmași
adevărurile
istoriei,
pentru felul cum știu
să impună orașului o
amprentă de neconfundat. cea a timpului
socialist.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
PRINTR-O VICTORIE ȘI ÎN DEPLASARE

Sportul studenfesc s-a calificat în turul doi
al „Cupei U.E.F.A 4
Intrați pe gazonul marelui stadion
din Chorzow, spre a susține meciulretur cu G.K.S. Katowice din cadrul
primei runde a „Cupei U.E.F.A.“,
cu avantajul minim (1--0) al victo
riei realizate pe teren propriu, fot
baliștii de la Sportul studențesc
au știut că au o misiune grea pen
tru a-și asigura calificarea in faza
următoare a competiției. Acest lu
cru i-a ambiționat într-atît incit au
luptat exemplar în meciul de asea
ră, reușind pină la urmă o nouă si
foarte frumoasă victorie. Si califi
carea mult dorită.
Pentru efortul lor încununat de
succes, componenții formației șl teh
nicienii echipei merită felicitări,
o dată cu îndemnul pe care 11-1 adresăm de a se comporta în conti
nuare la înălțime în faza următoare
a popularei întreceri fotbalistice eu
ropene.
Cunoașteți, bănuiesc, desfășurarea jocului de aseară din transmisia
radiodifuziunii noastre. Voi puncta,
totuși, unele momente. Ceva mai

mult de un sfert de oră. imediat
după fluierul de încăpere a partide;.
Sportul studențesc a stat într-o oa
recare expectativă, vrind să cunoas
că cu mai multă exactitate intențiile
fotbaliștilor de la Katowice. Cînd
și-au dat seama că aceștia mizează
pe o ofensivă insistentă. Coraș,
Bozeșan, Țirlea. Cristea și cole
gii lor au știut că trebuie să
încerce „arma" contraatacului, sin
gura, de altfel, care le-ar aduce
succesul. Si surpriza (surpriză pen
tru toți, inclusiv pentru noi 1) s-a
produs. Mai întii a înscris, la o
acțiune colectivă. Țîrlea. Era minu
tul 23. Pe fondul unei derute a în
tregii formații adverse, după numai
patru minute. Cristea a majorat
scorul. La 2—0, Sportul studențesc
era foarte aproape de ținta ce și-o
propusese : calificarea, Jocul in continuare n-a mai avut valente deoseblte. Pînă la pauză. gazdele au
redus din handicap, prin golul mar
cat de Komiarek în minutul 30. In
repriza secundă. G.K.S. Katowice a

încercat să schimbe soarta partidei
(și a calificării), dar jucătorii po
lonezi n-au mai avut forța necesară.
Este de reținut că în această parte
a jocului fotbaliștii bucureșteni au
adoptat o tactică potrivită situației
existente pe tabela de marcaj : au
acționat calm, cu pase numeroase,
fiind absolut stăpîni pe situație.
Scor final : 2—1 pentru Sportul studențesc.
O calificare, așadar, cu victorii în
ambele meciuri. Ceea ce. trebuie să
recunoaștem, constituie o frumoasă
performanță pentru o echipă ce s-a
întrecut pe sine, luptînd cu o mare
ambiție, reușind să treacă peste difi
cultățile cu care se confruntă în
campionatul intern...
Deci Sportul studențesc poate și
trebuie să dea mai mult atît în canrpionatul intern, cit și in ..Cupa
U.E.F.A.". încă o dată felicitări.

Gheorghe MITROI
Katowice, 1 octombrie

După meciurile din primul tur al cupelor europene
Comentînd meciurile manșei a
doua din cadrul primului tur al cu
pelor europene la fotbal, agențiile
internaționale de presă consemnea
ză. printre altele, calificarea în tu
rui secund al „Cupei campionilor
europeni" a formației române Steaua
București, care a eliminat, cu scorul
total de 4—2, pe campioana Unga
riei, M.T.K. Budapesta, rezultat con
siderat normal, cg și celelalte, de alt
fel, înregistrate in această competi
ție. Astfel, deținătoarea trofeului,
F.C. Porto, a obținut o calificare fa
cilă in fața lui Vardar Skoplie, P2
care a întrecut-o, în ambele partide,
cu același scor : 3—0. La rîndul ei.
Glasgow Rangers a dispus cu 2—0
de Dinamo Kiev, după ce în jocul

tur scorul fusese de numai 1—0 în
favoarea fotbaliștilor sovietici. în
derbiul primului tur, A.C. Napoli
n-a putut reface handicapul de două
goluri din prima manșă în fața lui
Real Madrid, meciul de miercuri încheindu-se la egalitate : după ce
Francini a deschis scorul în minutul
9, brazilianul Careca. de la Napoli,
a ratat o mare ocazie, în min. 41.
Real Madrid a egalat în minutul 44
prin golul înscris de Butragueno.
Rezultate scontate și în „Cupa cu
pelor", unde cîștigătoarea ediției tre
cute, Ajax Amsterdam, s-a impus și
în retur (2—0). după ce în tur în
vinsese formația irlandeză F.C. Dun
dalk cu 4—0. Printre calificate în
această competiție se mai află Real

Sociedad. Sporting Lisabona, Dinamo
Minsk, Rops Rovaniemi, Atalanta
Bergamo și O.F.I. Creta.
în schimb. în „Cupa U.E.F.A." sur
prizele n-au lipsit, incepînd cu eli
minarea formației suedeze I.F.K.
Goteborg, învingătoarea ultimei edi
ții, ținută în șah (scor 0—0) de echi
pa daneză Broendby. la Gâteborg,
după ce cu două săptămini în urmă
fotbaliștii danezi cîștigaseră cu 2—1.
în rîndul rezultatelor neașteptate se
numără și eliminările lui Partizan
Belgrad, de către Flamurtari Vlora
(Albania), ca și cea a formației aus
triece Admira Wacker, învinsă în
retur, pe teren propriu, de echipa
finlandeză Turun Palloseura. cu sco
rul de 2—0. Notabilă calificarea e-

chipei Victoria București, debutantă
în cupele continentale, alături de
nume prestigioase ale fotbalului eu
ropean : Espanol Barcelona, Borus
sia Dortmund, Hellas Verona, Dun
dee United. Juventus Torino. Steaua
Roșie Belgrad, Dinamo Tbilisi etc.
Tragerea la sorți pentru turul se
cund (21 octombrie — meciurile tur,
4 noiembrie — returul) este progra
mată astăzi, la Zurich.

• La Hyvinge (Finlanda) s-a dispu
tat meciul de fotbal dintre reprezen
tativele Finlandei și R.D. Germane,
contînd pentru preliminariile cam
pionatului european de juniori. Par
tida s-a încheiat cu victoria oaspe
ților, cu scorul de 3—0 (0—0).
• Intr-un meci contînd pentru
preliminariile Campionatului euro
pean de fotbal pentru juniori (jucă
tori pînă la 18 ani), la Moscova, for
mația U.R.S.S. a întrecut cu scorul
de 3—0 (2—0) selecționata Austriei.
★

VOLEI. în mai multe orașe din
Belgia au continuat întrecerile cam
pionatelor europene de volei. în ulti
mele meciuri din cadrul grupelor
preliminare înregistrîndu-se urmă
toarele rezultate : masculin : Româ
nia — Olanda 3—2 (15—13. 9—15,
6—15, 15—9, 16—14) ; Iugoslavia —
Italia 3—2 ; U.R.S.S. — Franța 3—1 ;
Suedia — Grecia 3—1 ; Bulgaria —
Spania 3—1 ; Cehoslovacia — Belgia
3—2 ; feminin : România — Ungaria
3—1 (15—10, 15—10. 8—15, 15—5) ;
R. D. Germană — Belgia 3—0 ; Bul
garia — Franța 3—0 ; Italia — Ceho
slovacia 3—0 : R.F. Germania — Po
lonia 3—0 ; U.R.S.S. — Olanda 3—1.
TIR. în cadrul „Cupei Mo diale"
la tir, competiție ce se desfășoară la
Seul, proba de pușcă standard 3X20
focuri a fost cîștigată de Vesela Leceva (Bulgaria), cu 687.2 puncte, ur
mată de Selma Sonnet (R.F. Germa
nia) — 684,7 puncte și compatrioata
sa Nonka Matova — 683.9 puncte. în
proba feminină de pistol cu aer comprimat, primul loc a. fost
__ ocupat
___
de
Li Duihong' (R.P. Chineză) — 485
puncte, urmată de Jasna Brajkovici
(Iugoslavia) — 485 puncte și Lolita
Țvelkova (U.R.S.S.) — 483.4 puncte.
(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă
și cîștiguri ieșite ciștigătoare Ia
tragerea la sorți pentru trimestrul IU
1987

Valoarea
cîștigului

D1N VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

Numărul
libretului
ciștigător

funcționat neste zece ani la
mai bine de 100 atmosfere
și la temperaturi mai mari
i de 500 de grade. Ele sînt
amplasate pe mașini, se
lucra întins pentru termi
narea lor. „mai ales că to
varășul inginer Gheorghe
Diaciuc, tehnolog, ne-a dat
destule schițe aici, pe loc",
după cum ni se explică
aici.
îl căutăm pe tehnolog,
îl aflăm mai greu — vom
spune curînd și de ce —
iar cind dăm de el întrebăm, evident, de comanda
în cauză.
— A avut „undă verde"
de cum a intrat în uzină.
Cu atît mai mult cu cit
era așteptată.
— De unde și pînă unde 7
— Ținem permanent le
gătura cu termocentralele.
Utilajele noastre energe
tice merg în toată țara...
Remarca își are temeiul
ei : in cei 14 ani cîți au
trecut de la fabricarea
primei turbine, de aici au
plecat peste 120 de turbi
ne, totalizînd 10 818 mega
wați...
— Deci ați așteptat co
manda st..
— ...proiecte tehnologice,
de remediere și înlocuire a unor repere obosite.
Au funcționat, totuși, zece
ani recipientele în cauză.
— Unele
din
aceste
proiecte au fost făcute
acolo, la mașină.
— Să cîștigăm timp. Al
tele făcute de institutul
de specialitate, care, in
asemenea împrejurări, lu
crează cot la cot cu uzina.
— Lucrul cu termene in
contratimp obligă la ase
menea modalități cît mai
operative de lucru, nu 7
— Evident.
Dau
un
exemplu : cînd s-a cerce
tat racordul de intrare a
aburului la amintita comandă, s-a văzut că-1
mîncat pe interior. Am
măsurat, am făcut pe loc
schița de mină cu parame
trii tehnici, am dat în exe
cuție la forjă, la pre
lucrări. schița urmînd să
o definitivăm în paralel.
— V-am mai căutat și la
birou, și în hală, dar n-a
fost chip să vă găsim.
— Normal, la urgenta de
care ați aflat s-a adăugat
azi, luni. alta. Tot pentru
un obiectiv energetic. Tot
foarte important. Tot cu
certificatul de... prioritate
intrat pe poarta uzinei.
Tehnologul
Gheorghe
Diaciuc se referea doar
la... două priorități de care
răspunde el personal, acum.
Cunoscuta citadelă mun
citorească
bucureșteană
trăiește însă zilnic zeci
și zeci de asemenea mo-

ultraprecisă, care se asi
milează în prezent...
Afară, ne aleile curate,
între halele cu geometrii
riguroase, un tractor ma
nevrează un trailer încăr
cat cu un segment de țea
va uriaș.
— Nu-i țeavă, ne lămu
rește inginerul Romulus
Georgescu. Este doar un
tronson dintr-o coloană de
circa 60 metri înălțime.
— Ce destinație are 7
— Drobeta-Turnu Severin. Coloana cu pricina
este destinată unor procese chimice de mare coroziune. Din acest
__ ____
motiv _e
placată în interior cu oțel
inoxidabil.
— Și o transportați așa,
pe „l'elii" 7
— Nu există altă moda
litate...
Dumitru Merlușcă. șeful
compartimentului expedi
ții al uzinei, face un calcul
și aflăm că zilnic, în me
die, se încarcă de aici
sute de tone de utilaje.
— Zilnic, e un fel de a
spune. Pentru că aicî e ac
tivitate cu „foc continuu".
Adică — 24 de ore din 24.
— Totuși, ziua dv. de
muncă, azi, luni, cum a
început 7
— La orele 6,30 cînd
am venit, l-am întrebat pe
șeful de tură Eugen Ciobanu : „Ce-i cu carcasele
de joasă presiune 7“
- și 7
— Trebuiau
expediate
dar... s-a mai lucrat la
ele. Azi le încărcăm și le
trimitem. Am fost și în
secții și m-am asigurat că
nu mai e nici un motiv de
aminare...
Se încărcau forjate pen
tru Timișoara și Mîrșa.
Utilajele pentru Slobozia,
Cernavodă și... București.
O comandă, la fel de_urgentă. pentru Italia... Tnenul de marfă tras în prelungirea unei hale. macarale puternicela
______
lucru.
Acolo, la porțile uzinei,
ne îngăduim o remarcă :
— Munca dv. e ca a
unui șef de gară.
Șeful expediției ne contrazice :
— Avem șef de
uzinală pe tovarășul
Rădoi. Eu am atribuții
precise : să preiau și să
încarc în vagoane ce pro
duce uzina...
O uzină care produce...
uzine. O uzină în care —
asa cum șe desprinde si
din secvențele prezentate —
comuniștii. toti oamenii
muncii acționează. în aces
te zile dinaintea Conferin
ței Naționale a partidului,
cu abnegație si spirit revo
luționar pentru ca toate co
menzile. toate utilalele ne
cesare economiei naționale
să fie executate la termen
si de bună calitate.

Numărul
cîștigurilor

Viața economico-socială
a localităților patriei

mente cărora trebuie să Ie ților și osiilor pentru Balș.
facă față exemplar.
„Distapța ar fi — e de
părere inginerul Costea —
cam
de la căruță la un
Oamenii oțelului automobil
marca
«Jaguar»“„.
— la datorie
— Cresc pretențiile.
Episod fierbinte în oțe— Cresc, Și oamenii. Și
lăria electrică. Cu temelii mereu apar cerințe mai
le puse exact cu un sfert mari și mereu trebuie să
de veac în urmă. Loc unde ne găsească la datorie,
în urmă cu douăzeci și unu pregătiți să le onorăm...
de ani, meșterii Nicolae
Șarja de oțel clocoteș
Munteanu și Ion Bojin, cu te acolo, în cuptor, se sim
ortacii lor, elaborau în- te dogoarea ei. se văd
tiia șarjă în uzina ce se reflexele
temperaturilor
năștea pe cîmpia Berceni- înalte. Ce nu se vede este
lor.
oamenilor ingimunca
Așadar, episod fierbin nerului Gheorghe Mințu,
te în oțelărie. Generat de de la întreținere. Dacă
un apel recepționat de la cuptorul merge „ceas", cine
Rimnicu Vîlcea și Ploiești : mai are timp să știe cîtă
„Pentru rulmenții grei muncă a cerut această
avem nevoie de oțel...“ Și pregătire ?
— Și chiar, totdeauna,
urmează
caracteristicile.
Nu ușor de îndeplinit. Pen totul merge „ceas" 7
— Chiar
dacă apare
tru niște oameni însă care
au lăsat în urmă peste 400 ceva, stăpînim fluxul, fa
de mărci de oțeluri, de la cem să meargă „ceas".

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4072644
1411938
4676098 ■
3839559
879416
1783173
1652241
4263708
6828550
5853698
2750977

50 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

Terminația
numărului
libretului
ciștigător
55215
75
20 000
62969
75
20 000
43803
75
20 000
00877
75
15 000
30124
75
15 000
90801
75
15 000
70345
75
15 000
92053
75
10 000
69064
75
10 000
75
91485
10 000
75
86539
10 000
75
12196
10 000
75
43562
5 000
75
71845
5 000
36044
75
5 000
75
95541
5 000
75
15030
5 000
75
39007
5 000
753
2888
3 000
753
3336
3 000
753
7618
2 000
753
1798
2 000
753
8839
1 000
753
1785
1 000
753
3691
1 000
753
6322
500
753
1245
500
753
0004
500
8 891 cîștiguri în
valoare totală de lei : 26 263 500
Cîștigurile se acordă integral li
bretelor de economii care au un
sold mediu trimestrial egal cu cel
puțin 10 la sută din valoarea cîști. gului ; dacă soldul mediu trimestrial
este mai mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului. se acordă un cîștig
de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretul
cu sold mediu trimestrial mai mic
de 50 de lei nu beneficiază de cîștig.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștiguri
ieșite ciștigătoare la tragerea la
sorți pentru trimestrul III 1987

Nr. crt.

(Urmare din pag. I)

Terminația
numerelor
libretelor
ciștigătoare

Procentul
de cîștiguri

1
2
3
4
5
6
7
8
9

999
323
471
617
350
785
322
527
836

200%
100%
50%
25"/,
25%
25%
25"/,
25%
25%

Calcularea si înscrierea cîstigurilor
4n librete se efectuează de către
sucursalele (filialele) C.E.C.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA
Domnului general LANSANA CONTE
Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională,
Șef al statului,
Președintele Republicii Guineea
CONAKRY
Cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a proclamării Independenței
Republicii Guineea vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate poporului guineez prieten.
Sint încredințat că raporturile de prietenie și cooperare existente între
România și Guineea vor cunoaște o dezvoltare tot mai amplă in viitor, spre
binele popoarelor român și guineez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

'

Pe una din fațadele
Ihstitutului
politeh
nic din Conakry este
înscris
un
însemn
grăitor al noii Guinee :
imaginea unui Icar
negru, ale cărui bra
țe sfărîmă lanțurile
ce l-au înrobit secole
de-a rîndul. inoercînd sări frîngă zbo
rul, aspirația firească
spre înaltele idealuri
ale libertății și dem
nității. Acest moment
a fost împlinit pentru
poporul
Republicii
Guineea la 2 octom
brie 1958, cînd țara
și-a cucerit indepen
dența, act ce a pus
capăt dominației colo
niale și a deschis o etapă de adinei prefa
ceri înnoitoare.
In anii de după eliberare. poporul gui
neez a depus eforturi
susținute pentru con
strucția economică și
organizarea
bazelor
noului stat. pentru
făurirea unei vieți
noi. Pe primul plan a
fost pusă intensifica
rea exploatării resur
selor naturale în fo
losul propriu, crearea

temeliilor
industriei
naționale. Dispunind
de importante bogății
ale subsolului — bauJ
xită (cam două treimi
din rezervele mondia
le confirmate). fier,
aur, diamante, ura
niu. petrol — în di
verse localități din
țară au fost create în
treprinderi de extrac
ție și prelucrare, sec
tor cane contribuie în
tr-o proporție sub
stanțială la formarea
produsului
național.
In cadrul planului tri
enal de consolidare economică, acestui do
meniu de activitate
îi revin în continua
re însemnate fonduri.
Urmează, in ordine,
industria agroalimentară, a lemnului și cea
textilă. în agricultu
ră, planul urmărește
realizarea de 60 de
proiecte legate nemij
locit de dezvoltarea
producției de cereale,
in special orez, eu
Stopul satisfacerii ne
cesităților de consum.
Planul înscrie.
de
asemenea.
infăptulrea unor proiecte in

domeniile construcții
lor de locuințe, edu
cației, ocrotirii sănă
tății.
In spiritul politicii
sale de solidaritate
militantă cu statele ce
au pășit pe calea dez
voltării independente.
România a stabilit și
extinde legături de
prietenie și cooperare
pe multiple planuri cu
Guineea. Cu prilejul
celei de-a VUI-a se
siuni a Comisiei mix
te
româno-guineeze
de cooperare econo
mică și tehnică, des
fășurată la București,
au fost examinate po
sibilitățile lărgirii și
diversificării cooperă
rii in producție, ști
ință și tehnică, precum
și în alte domenii de
interes comun. ale
dezvoltării schimbu
rilor
reciproce
de
mărfuri. Bunele ra
porturi dintre țările
noastre,
dezvoltarea
lor în continuare co
respund pe deplin
intereselor celor două
popoare, cauzei păcii
și independenței în
lume.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. DIN COLUMBIA

Pentru dezvoltarea procesului
de democratizare a țării
Intr-un interviu recent, Gilberto Vieira, secretar general al C.C. al
P.C. din Columbia, prezintă poziția comuniștilor columbieni in legătură
cu evoluția situației politice și economico-sociale din țară. Redăm mai.
jos extrase din acest interviu.
„în prezent, a subliniat Gilberto
Vieira, în Columbia se desfășoară o
serie de procese contradictorii. Asis
tăm la începuturile democratizării.
După înlăturarea dictaturii militare,
în 1957, burghezia a operat schim
bări în Constituția țării și a creat
un model de așa-zisă democrație 11mitată.-^’otrivit acestui model, în Co
lumbia au fost acordate drepturi doar
celor două partide tradiționale — li
beral și conservator.
Cînd au fost întreprinse aceste
schimbări. Partidul , Comunist era
scos in afara legii, dar și-a continuat
lupta pentru legalizarea sa. Și în
practică a cîștigat-o.
Trebuie spus însă că, în pofida
unor drepturi obținute, sîntem încă
departe de a avea o democrație în
sensul deplin al cuvîntului. Atit în
justiție, cit și în comisiile electo
rale, in cadrul conducerii întreprin
derilor de stat, in Comitetul produ
cătorilor de cafea, locurile se împart
între cele două partide — liberal și
conservator. Există asociații produ
cătoare de cafea în care comuniștii
reprezintă majoritatea (de exemplu
în Vigota), dar nu există reprezen
tanți de-ai lor în comitetele de con
ducere respective. Acest lucru de
monstrează limpede că democrația
în țara noastră este limitată și de
aceea vorbim despre necesitatea
deschiderii unei căi spre democrație".
Referindu-se Ia dreptul Partidului
Comunist de a activa legal, de a
desfășura activitălf politice. G. Viei
ra a spus : „Forțele revoluționare
din Columbia au făcut un salt real
în ceea ce privește creșterea influen
ței lor în rîndul corpului electoral.
Acest salt a fost confirmat încă o
dată cu prilejul alegerilor preziden
țiale din mai anul trecut, cînd can
didatul nostru pentru funcția de jjreședinte, Haime Pardo, a obținut un
procent mai mare de voturi decît cel
al Uniunii patriotice (grupare din
care făcea parte și Partidul Comu
nist) la alegerile parlamentare care
au avut loc anterior".
în continuarea interviului, secre
tarul general al C.C. al P.C. din
Columbia s-a referit la situația eco

cinema
© Moromeții: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9;
12; 16; 19. EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 12,30; 16; 19
•
A
doua variantă:
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17;19
• Haiducii lui Șaptecal, Răzbunarea
haiducilor: FERENTARI (80 49 85) —
15; 18,30
• Pădurea
de
fagi:
GIULESTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Osînda: COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,15; 19,30
•
Anotimpul iubirii: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Cuibul de viespi: POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Cu miinile curate, Viraj periculos:
MUNCA (21 50 97) — 15; 18,30
• Răscoala din Timok: TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Program special pentru copii și ti
neret: DOINA (16 35 58)
©Faraonul: GRIVITA (17 08 58)
—
9; 12; 16; 19
©Apașii: DRUMUL SĂRft (3128 13)
— 15; 17; 19
O
Castane
verzi:
PR0GT.3S’".
(23 94 10) — 15; 47 19
• Păcală: VICTORIA (16 28 79) — ’9
• Waterloo: PACEA <71 30 85) — 9,30;
12,30: 15,30; 18,30
• Mari regizori, mari
actori: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15
• Medalion Jack Lemmon: STUDIO
(59 53 15) — 10; 12.15; 14,30; 16,43; 19
• Iartă-mă: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

nomică a țării. „Columbia are bo
gății naturale, condiții climaterice
bune. Se poate spune deci că, în
comparație cu alte țări latino-americane, aici situația în sfera econo
mică este mai stabilă. Cu toate aces
tea, moneda națională columbiană se
devalorizează treptat, și aceasta in
contextul respectării prevederilor acordurilor existente între guvern șl
F.M.I. întreprinderile de stat, cen
tralele telefonice și electrice etc. mă
resc continuu preturile mărfurilor și
serviciilor pentru a putea acoperi
datoria externă. Acest lucru este
resimțit de populație și-i îngreunea
ză viata.
în același timp, problemele sociale
sînt uriașe și acute și pe zi ce trece
devin tot mai stringente. Șomajul a
cuprins 30 la sută din populația ac
tivă. Condițiile de viață ale celei
mai mari părți a poporului colum
bian sînt atit de grele îneît guver
nul președintelui Barco a lansat lo
zinca luptei împotriva «sărăciei ab
solute». De pildă, există cartiere
unde lipsește chiar și apa.
Problema agrară este, la rîndul ei,
deosebit de grea. Marii latifundiari
dețin monopolul asupra celui mai
bun pămint. Lupta pentru pămint
dusă de cercurile agrare organizate
este acerbă. Putem afirma că la baza
mișcării de gherilă din Columbia se
află tocmai această luptă pentru pămînt. ■
In pofida acestei situații complexe
și contradictorii, partidul nostru con
tinuă să pledeze pentru o mai mare
democrație. Guvernul trebuie să
treacă la înfăptuirea reformelor po
litice. Partidul Comunist și Uniunea
Patriotică se pregsRtesc pentru cam
pania în vederea alegerilor pentru
primarii comunali, avind ca obiectiv
realizarea de înțelegeri și cu alte
forțe revoluționare, democratice. S-a
ajunsz deja la unele rezultate. Apre
ciem deosebit de mult existența Con
federației oamenilor muncii, care cu
prinde circa 80 la sută dintre mun
citori. Se poate aprecia că mișcarea
maselor este in ascensiune" — se
arată in încheierea interviului.

teatre
• Teatrul National
(14 14 71, sala
mare): Nu se știe niciodată — 18;
(sala Amfiteatru): Poveste din Holly
wood — 1SL30; (sala Atelier): Dl. cehov este îndrăgostit — 18
• Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): Concert
simfonic. Dirijor: Horia Andreescu.
Solist: Ion Voicu — 19; (sala Studio):
Recital de vioară Liviu Neagu. La
pian Carmen Moroșan — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Seară
vleneză — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, Bd. N.
Bălcescu 2): Casa cu trei fete — 18,30
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Coriolan —
18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03): Pen
tru ce ara murit — 19
• Teatrul „C. I.
Nottara" (59 31 03,
sala Studio): Complotul miliardari
lor — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-muzical „Cr Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Mi se pare
că mă-nsor (aminat din 18-IX) — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Toate plnzele sus — 9; Pistruiatul —
(premieră) — 18
• Circul București (10 41 93): „A so
sit circul !“ — 19
• Teatrul „Țăndărică”
(sala Victo
ria, 15 23 77) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 10; Mănușa — 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04): Cartea cu Jucării —
(premieră) — 18,30

ROMÂNIA SOCIALISTA,
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
militează consecvent pentru rezolvarea
problemei datoriilor externe
Cuvîntul ministrului român al finanțelor la adunarea anuală
a F.M.I. si B.I.R.D.
WASHINGTON 1 (Agerpres). —
In cadrul adunării anuale comune a
Fondului Monetar Internațional și a
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare a luat cuvintul Alecsandru Babe, ministrul fi
nanțelor, care a prezentat „Conside
rentele și propunerile României, ale
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
privind soluționarea globală a pro
blemelor datoriilor externe și dobînzilor excesive", difuzate ca do
cument oficial al sesiunii anuale a
F.M.I. și B.I.R.D.
Vorbitorul a subliniat că nivelul
copleșitor al datoriilor externe pe
care ie au țările în curs de dezvol
tare oonstituie o problemă majoră a
lumii contemporane. Consecință a
crizei în care se află economia mon
dială. datoria externă a devenit, în
același timp, unul din factorii de
adînCire a acestei crize, de instabi
litate economică. de blocare a posi
bilităților de dezvoltare și progres
ale țărilor în curs de dezvoltare.
Reprezentantul român a relevat con
secințele grav? pe care le au dobinzile excesive pentru țările în curs
de dezvoltare, arătînd că tara noas
tră se pronunță pentru restructura
rea activității F.M.I. și B.I.R.D.. care
trebuie să adopte un sistem finan-

ciar-valutar echitabil și eficient. Au
fost subliniate propunerile președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire la
limitarea nivelului dobînzilor la cre
ditele F.M.I. și B.I.R.D., renunțarea
de către B.I.R.D. la practica arbi
trară și nejustă de majorare a dato
riei externe prin adăugarea asa-zisului „risc valutar", prelungirea terme
nelor de rambursare a tuturor cre
ditelor cu cel puțin 10 ani. demo
cratizarea întregii activități a F.M.I.
și B.I.R.D. în încheiere, vorbitorul a
subliniat că numai prin asemenea
măsuri F.M.I. și B.I.R.D. pot să-și
îndeplinească misiunea pentru care
au fost create, adueîndu-și contribu
ția la promovarea politicilor de pro
gres economic și social, la asigurarea
stabilității economiei mondiale.
Cu ocazia sesiunii anuale, delega
ția română a participat la lucrările
grupului țărilor in curs de dezvol
tare, precum și la cele ale comitetu
lui interimar și comitetului dezvol
tării ale F.M.I. și B.I.R.D. Delegația
a avut, de asemenea, intilniri de
lucru cu miniștri de finanțe și cu
conducători ai unor organizații financiar-bancare internaționale, cu care
a abordat probleme de interes re
ciproc.

Declarația adoptată de reuniunea
ministerială a „Grupului celor 77“
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Dezvoltarea economică și socială
a statelor poate fi înfăptuită numai
intr-un climat de pace și colaborare
internațională — se arată în declara
ția adoptată de miniștrii de externe
din țările în curs de dezvoltare la
încheierea reuniunii anuale minis
teriale a „Grupului celor 77". Docu
mentul reafirmă necesitatea imperi
oasă a încetării cursei înarmărilor
și adoptării de măsuri urgente de
dezarmare, ceea ce ar duce la elibe
rarea resurselor umane, materiale,
tehnice si financiare necesare dez
voltării economice si sociale. Miniș
trii au salutat rezultatele primei
Conferințe internaționale privipd re
lația dintre dezvoltare si dezarmare,
încheiată recent, relevînd că urmă
torul pas ar trebui, să-l constituie

elaborarea unui mecanism concret
care să se ocupe de transferarea în
folosul dezvoltării a unei părți a
mijloacelor care s-ar elibera ca re
zultat al măsurilor de dezarmare.
Declarația reflectă îngrijorarea
profundă a țărilor în curs de dez
voltare în legătură cu agravarea si
tuației lor economice, consecință
directă a relațiilor internaționale
inechitabile din sfera comerțului,
politicii economice Si financiare dis
criminatorii promovate de statele
occidentale industrializate.
Soluționarea acestor probleme —
relevă documentul — reclamă reor
ganizarea relațiilor economice inter
naționale pe baze juste și echitabile,
dezvoltarea unei largi colaborări în
domeniile comercial si tehnicoștaințific.

Acțiuni și luări de poziție pentru j
...............
*
încetarea cursei*înarmărilor

*

Războiul atomic reprezintă o amenințare
pentru existența omenirii

i
*
l
'

*

MOSCOVA 1 (Agerpres) — La
Moscova 6-au încheiat lucrările ce
lei de-a Vil-a intilniri a unor per
sonalități ale vieții obștești din
U.R.S.S.. Marea Britanie și S.U.A.,
desfășurată sub genericul „Convorbirile de la Edinburgh. Cum să supraviețuim în seoolul nuclear. Ca
lea spre securitate generală". Sub
liniind că pericolul de declanșare

a unul război nuclear amenință în
săși existența omenirii, documentul
final al reuniunii relevă necesitatea
vitală a desfășurării unor acțiuni
intense. în Est și în Vest. în vede
rea rezolvării celor mai importante
probleme care confruntă în prezent
omenirea, și în primul rînd ale
dezarmării — relatează agenția
T.A.S.S.

*
I

Apel la realizarea de progrese in domeniul dezarmării I

*
*

LONDRA 1 (Agerpres) — Labu
riștii englezi se pronunță pentru
lichidarea arsenalelor nucleare ale
Marii Britanii și vor acționa pentru
înfăptuirea unei asemenea politici
— a declarat Neil Kinnock, liderul
Partidului Laburist. '

într-o declarație recentă — re
levă agențiile de presă — Partidul
Laburist a chemat guvernul con
servator britanic să înceteze pro
gramul britanic de experiențe nu
cleare și să contribuie la realizarea
de progrese în domeniul dezarmării.

1i

sesiunea O N U.

DEZBATERILE DE POLITICĂ GENERALĂ

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Gh. Cercelescu transmite : In
Adunarea generală a O.N.U. conti
nuă dezbaterile pe marginea princi
palelor probleme aflate pe ordinea
de zi a celei de-a 42-a sesiuni.
Vicepremierul și ministrul de ex
terne al Egiptului, Ahmed Esmat El
Meguid, a lansat un apel țărilor care
n-au semnat tratatul de neproliferare a armelor nucleare să adere la
acest acord și a reafirmat dorința
țării sale ca Mediterana să devină o
zonă lipsită de arme nucleare. Evocînd situația din Orientul Mijlociu,
vorbitorul a arătat că Egiptul a hotărît șă contribuie la edificarea unei
păci juste și globale, prin care să fie
recunoscute drepturile tuturor părți
lor interesate, și că eforturile în această direcție au dus la un consens
cvasigeneral asupra necesității con
vocării unei conferințe internațio
nale.
Pentru a imprima un nou dina
mism eforturilor vizînd asigurarea
păcii, limitarea armamentelor și în
făptuirea dezarmării, este nevoie de
realism șj rațiune — a declarat mi
nistrul de externe al R.D. Germane,
Oskar Fischer. în acest scop — a
spus el — toate țările trebuie să-și
asume responsabilitatea ce le revine.
Vorbitorul a apreciat recenta înțele
gere de principiu sovieto-americană
ca un pas important în direcția rea
lizării unei dezarmări nucleare reale
și a subliniat că este necesar ca, în
paralel, să fie intensificate eforturile
în vederea reducerii radicale a arme
lor ofensive strategice și prevenirii
extinderii cursei înarmărilor în
spațiul cosmic.
Reis Măliie. ministrul de externe
al R.P.S. Albania, s-a pronunțat pen
tru lichidarea blocurilor militare. îm
potriva menținerii bazelor militare
străine, a arsenalelor atomice, pen
tru reducerea arsenalelor în gene
ral. Vorbitorul a spus, de asemenea,
că guvernul albanez apreciază orice
pas sincer si constructiv care ser
vește interesele păcii și stabilității
în Balcani.
Ministrul afacerilor externe al R.P.
Mongole, Mangalîn Dughersuren. a
evidențiat necesitatea ca toate țări
le să depună eforturi constructive
în direcția asigurării păcii si secu
rității internaționale. El a apreciat
că recenta înțelegere de principiu
sovieto-americană privind lichidarea

rachetelor cu rază medie si a celor
operativ-tactice poate deschide calea
spre noi pași în direcția dezarmării,
îndeosebi nucleare.
Ministrul de externe al Senegalu
lui, Ibrahim Fall, a atras atenția asupra fenomenului transferului in
vers de resurse din țările sărace
spre cele bogate. îndeosebi din pri
cina politicilor financiare restricti
ve promovate de statele industriali
zate.
După recentul acord sovieto-american în prohlema rachetelor cu rază
medie de acțiune, este necesar să se
facă noi progrese pe calea dezar
mării, a declarat ministrul de ex
terne al Greciei, Karolos Papoulias,
care a arătat că țara sa dorește să se
ajungă cît mai curînd la înțelegeri
privind reducerea cu 50 la sută a
armelor strategice și încetarea com
pletă a experiențelor nucleare, re
nunțarea echilibrată la armamentele
convenționale și punerea în aplicare
a unui sistem eficient de control, in
terzicerea totală a producției și uti
lizării armelor chimice, precum si
distrugerea stocurilor, existente.
Problemele dezvoltării sint strâns
legate de cele ale păcii, a declarat
ministrul justiției al Angolei, Fer
nando Jose de Franco Dias Van
Dunem, care a arătat că, de la obți
nerea independenței, poporul său
n-a cunoscut o zi de liniște, datori
tă războiului nedeclarat ce i-a fost
impus de regimul rasist de la Pre
toria.
★
în raportul secretarului general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, in
titulat „Criza datoriei externe și dez
voltarea", adresat participanților la
lucrările celei de-a 42-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., se ara
tă că volumul datoriei externe a
țărilor în curs de dezvoltare conti
nuă să crească, în 1987 fiind estimat
la 1 022 miliarde dolari — transmite
agenția T.A.S.S. Din această sumă,
țările in curs de dezvoltare datorea
ză creditorilor particulari, în princi
pal băncilor din țările capitaliste
dezvoltate. 700 miliarde dolari. Suma
totală a datoriei externe — relevă
documentul — depășește de două ori
volumul încasărilor din export ale
țărilor în curs de dezvoltare. Iar
plății" acestora pentru serviciul da
toriei reprezintă 24 la sută din înca
sările provenite din exporturi.

la întîlnirea cu o delegație a grupului de reprezentanți
ai opiniei publice franceze „Inițiativa — ’87“

Obiective ale programului
guvernamental
BRASILIA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Jase Sarney, a
anunțat obiectivele programului gu
vernamental de acțiuni care va servi
ca bază pentru noua alianță a par
tidelor ce vor sprijini viitoarea echi
pă ministerială. Membrii acesteia vor
fi desemnați săptămîna următoare,
informează agenția cubaneză Prensa
Latina. între principalele obiective
ale guvernului figurează realizarea
unui ritm de creștere economică de
7,5 la sută pe an pînă în 1991, re
ducerea graduală a deficitului pu
blic, sporirea producției agricole,
dezvoltarea sectorului energetic.
Pentru următorii patru ani, pro
gramul prezidențial prevede crearea
a 12 milioane noi focuri de muncă,
a peste 8 milioane locuri în școli și
construirea unui număr egal de lo
cuințe.

conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu sub auspici
ile O.N.U. și a subliniat că Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei
are dreptul de a participa la această
conferință cu drepturi egale, alături
de celelalte părți.
Shimon Peres a apreciat că întâlni
rea a constituit un pas în direcția
îmbunătățirii relațiilor dintre cele
două țări, informează agenția Taniug.

Alegeri generale
in Haiti
PORT-AU-PRINCE 1 (Agerpres).
— Consiliul Electoral Provizoriu
(C.E.P.) din Haiti a anunțat orga
nizarea de alegeri generale în această țară in luna noiembrie, trans
mite agenția Prensa Latina.
După cum s-a precizat, la 15 no
iembrie vor avea loc alegeri muni
cipale și cantonale, iar la 29 noiem
brie vor’ fi aleși președintele repu
blicii și membrii celor două camere
ale Parlamentului, act în urma că
ruia va înceta activitatea guvernului
interimar condus de generalul Henri
Namphy. C.E.P. a anunțat, de ase
menea, că cei aproape 2 milioane da
cetățeni cu drept de vot se vor pu
tea înscrie in registrele electorale in
perioada 19—31 octombrie, iar can
didaturile vor trebui prezentate în
intervalul 6 și 16 ale aceleiași luni.
In conformitate cu noua lege elec
torală, se prevede un al doilea tur
de scrutin, la 20 decembrie, cu primii
doi candidați prezidențiali care au
întrunit cel mai mare număr de vo
turi, în cazul în care nici unul din
aspiranții la funcția supremă în stat
nu a obținut majoritatea necesară.

SAN JOSE 1 (Agerpres). — La San
Jose (Costa Rica) s-au încheiat lu
crările primei reuniuni pregătitoare
a dialogului programat să se desfă
șoare la 4 octombrie, în capitala
Salvadorului, între reprezentanții
guvernului salvadorian al președin
telui Jose Napoleon Duarte și dele
gația forțelor insurgente democra
tice, reunite în Frontul Farabundo
Marți pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) și Frontul Democratic
Revoluționar (F.D.R.).

CIUDAD DE GUATEMALA 1 (Agerpres). — în Guatemala a fost
creată comisia națională de recon
ciliere, în conformitate cu acorduri
le reuniunii la nivel înalt centroamericane din luna august — infor
mează agenția Prensa Latina.

——----- ———- (p/A ACTUALJTATEA TqLTHC^)

BELGRAD 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, și-a încheiat
vizită la Belgrad. în cursul convor
birilor cu Lazar Moisov. președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, a
fost subliniată necesitatea intensifi
cării eforturilor in vederea convo
cării unei conferințe internaționale
în problemele Orientului Mijlociu,
cu participarea tuturor părților inte
resate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei in calitate
de singur reprezentant legitim al po
porului palestinian — transmite agenția Taniug.
Yasser Arafat s-a întâlnit, de ase
menea, cu Boșko Krunici. președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I., păr
țile pronunțindu-se pentru strîngerea legăturilor dintre forțele progre
siste mediteraneene care acționează
pentru reglementarea pașnică a cri
zei din Orientul Mijlociu și recu
noașterea drepturilor inalienabile alo
poporului palestinian.

BRAZILIA

Noi măsuri privind aplicarea acordului de pace
în America Centrală
MANAGUA 1 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a anunțat că. incepînd de la 7 octombrie, va pune
în aplicare în mod unilateral o în
cetare graduală a focului în trei
zone din nord și de pe coasta atlan
tică a țării, cuprinzînd o suprafață
totală de 1 450 kmp, transmite agen
ția E.F.E. Este vorba de suspenda
rea acțiunilor ofensive ale armatei
populare sandiniste în departamen
tele Jinotega și Nueva Segovia, la
frontiera cu Honduras, ca și de zona
atlantică din Nueva Guinea. în de
partamentul Zelaya.
Președintele Republicii. Daniel Or
tega Saavedra, a precizat că această încetare a focului expiră la 7
noiembrie, dar va putea fi prelun
gită pe o perioadă nelimitată dacă
această măsură se soldează cu re
zultatele preconizate.

Declarații ale secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

TUNIS 1 (Agerpres). —- Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei a
condamnat atacul asupra taberei de
refugiați palestinieni Shatila din su
dul Beirutului. Un purtător de cuvînt al O.E.P. a spus că grupuri ne
identificate au atacat o locuință din
tabără, implicarea milițiilor Amal
nefiind provocată de partea pales
tiniană. Purtătorul de cuvînt a in
format organizația Amal despre
existența unor forțe angajate in
torpilarea acordului conveni.t luna
trecută între O.E.P. si Amal.

întîlnire între miniștrii de externe
ai Chinei și Israelului
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres)
— La sediul Națiunilor Unite din
New York a avut loc o întrevedere
între Wu Xueqian. ministrul de ex
terne al R.P. Chineze, și Shimon
Peres, ministrul de externe al Israe
lului — transmite agenția China
Nouă. în cadrul întrevederii au fost
abordate aspecte ale reglementării
situației din Orientul Mijlociu.
Wu Xueqian a reafirmat sprijinul
țării sale pentru convocarea linei

ORIENTUL MIJLOCIU

-

În contratimp cu noul mod de gândire politică
„Cele mai mari manevre militare
ale N.A.T.O. din perioada postbeli
că": astfel au apreciat agențiile oc
cidentale de psesă complexul de
exerciții militare" desfășurate pe te
ritoriul R.F.G. între 14 și 25 sep
tembrie. într-adevăr, exercițiile au
cuprins un întreg lanț de verigi care
s-au Întrepătruns (ori succedat) în
tr-o desfășurare de forțe fără pre
cedent.

N.A.T.O.: Sarabanda ma
nevrelor militare. Unul dintre
aceste exerciții, denumit, printr-o
involuntară ironie, „Certain Strike"
(„O anumită lovitură" sau „O lovi
tură oarecare") — involuntară, pen
tru că departe de a fi „oarecare"
a fost de o amploare incă neega
lată pînă acum — a avut ca scop,
așa cum a declarat generalul brita
nic Martin Farndale, comandantul
operației, acela de a verifica „ac
țiunea in comun" a unităților nordatlantice staționate permanent in
Germania occidentală și a unităților
speciale americane de intervenție
staționate la Fort Hood (statul Te
xas).
La „acțiunea comună" au partici
pat nu mai puțin de 115 000 oameni,
respectiv 80 000 de militari aflați în
garnizoană pe teritoriul R.F.G., îm
preună cu o impresionantă tehnică
de luptă, constînd intre altele in pes
ta 20 000 de tancuri, vehicule blin
date și autocamioane militare, cărora
li s-au alăturat 35 000 de soldați ame
ricani transportați cu avioanele de
peste Ocean, în cadrul uneia din
periodicele operații „Reforger" („în
tărirea forțelor din Germania occi
dentală"), parte integrantă a exer
cițiului „Certain Strike".
Concomitent, alți 22 500 soldați
vest-germani și americani au luat
parte în landul Hesse. în apropierea
frontierei cu R.D. Germană, la exer
cițiul „Goldener Lowe" („Leul de
aur"), care a urmărit, potrivit pre
cizărilor generalului Hans Henning
von Sandrat, inspector general al for
țelor terestre vest-germane, „testa
rea capacității de cooperare a dife
ritelor unități ale N.A.T.O. și îmbu
nătățirea apărării avansate a alian
ței atlantice".
Ca și cum aceasta nu ar fi fost de
ajuns, separat s-au desfășurat în Ba
varia manevrele comune franco-

vest-germane „Keeker Spatz" („Vra
bia țanțoșă"), cu participarea a
55 000 de militari ai Bundeswehr-ului și a 20 000 de mili
tari aparținînd forțelor de interven
ție rapidă franceze, în cea mai mare
parte membri ai Legiunii străine ;
aceștia au fost sprijiniți de 19 000 de
vehicule militare de diferite tipuri
și 650 elicoptere. Deși distinctă de
cele precedente, operația a urmărit
același scop — de a proba „capaci
tatea de cooperare între cele două
forțe armate".
Evident, manevre de asemenea am
ploare nu se puteau desfășura fără
a se produce accidente și pierderi de
vieți omenești. Manevrele „Certain
Strike" s-au soldat cu doi morți și
șase răniți, precum și cu prăbușirea
unui elicopter și a unui avion de
vînătoare. bilanțul manevrelor „Kecker Spatz" fiind mai ridicat — patru
morți și 65 de răniți, militari și ci
vili, ca rezultat al unui număr de
145 de accidente. în plus, pe întreg
teritoriul vest-german s-au înregis
trat blocări masive de circulație și
pagube in valoare de multe milioane
de mărci aduse unor obiective civile.
Fără a mai vorbi de costul propriuzis al manevrelor —, de ordinul a
zeci de milioane.

Europa, continent... subînarmat ? Dincol° de aceste pier
deri — oricît de regretabile ar
fi ele — mai dăunătoare sint insă
consecințele în ce privește clima
tul politic general. într-adevăr, acest
vast angrenaj de manevre mili
tare a avut loc exact în perioada
în care s-a ajuns la înțelegerea
de principiu sovieto-americană asu
pra eliminării rachetelor nuclea
re cu rază medie și mai scurtă de
acțiune, eveniment salutat cu satis
facție de cercurile cele mai largi ale
opiniei publice internaționale, și in
care au fost reluate lucrările reuniu
nii general-europene de la Viena, pe
a cărei agendă un loc de seamă ocu
pă tocmai problemele întăririi secu
rității statelor continentului nostru.
Pe bună dreptate, se ridică întreba
rea dacă astfel de demonstrații de
forță, exerciții militare de o aseme
nea amploare sint compatibile sau
concordă cu dezideratele spiritului
de înțelegere și cooperare al po
poarelor europene, al popoarelor de

pretutindeni î Concordă ele cu noile
evoluții care se afirmă pe linia unor
pași in direcția dezarmării nucleare
și îmbunătățirii climatului politic ?
Suita de manevre vine să se adauge declarațiilor unor oameni po
litici occidentali de răspundere, res
pectiv din Franța și Marea Britanie,
în sensul că nu intenționează să re
nunțe la arsenalele nucleare proprii,
ci, dimpotrivă, că vor continua să
acționeze pentru dezvoltarea acesto
ra. Mai mult, într-o declarație re
centă de acest fel se nega faptul că
Europa ar fi un continent supraînarmat, lansîndu-se un îndemn des
chis la extinderea cursei înarmări
lor. în aceeași ordine de idei, a atras
atenția declarația secretarului gene
ral al N.A.T.O.. lordul Carrington, în
fața Adunării parlamentare a pac
tului nord-atlantic. care, evocînd din
nou „disparitățile" pe planul arma
mentului convențional,' s-a pronunțat
în favoarea unui „dispozitiv de des
curajare nucleară cît mai credibil",
paralel cu întărirea forțelor armate
convenționale ale alianței. Idee pe
care a reluat-o, la rîndul său, asis
tentul secretarului de stat al S.U.A.,
Allen Holmes, care, adresîndu-se unui
grup special consultativ al N.A.T.O.,
și-a manifestat „convingerea" că am
plasarea rachetelor americane cu
rază medie de acțiund în Europa va...
continua pînă Ia semnarea acordului
sovieto-american, declarație aprecia
tă ca o critică împotriva Belgiei și
Olandei, care au anunțat, de pe
acum, sistarea oricăror operații de
pregătire pentru instalarea acestor
rachete.

Nedumerire și îngrijorare
pe deplin justificate. Desi*
gur, toate acestea sînt acțiuni
și declarații menite să producă
deopotrivă nedumerire și îngrijo
rare. avînd în vedere că ele
se produc tocmai intr-un mo
ment cind rațiunea politică si in
teresele popoarelor impun, mal mult
ca oricînd, ca țările europene să de
pună toate eforturile posibile pentru
a contribui la realizarea cît mai grab
nică a acordului care să ducă la în
lăturarea deplină și definitivă a ra
chetelor nucleare cu rază medie de
acțiune și operativ-tactice. să nu ri
dice nici un tel de piedici în calea
încheierii acestui acord.

Nedumerire și îngrijorare justifica
te și de noile proiecte de instalare
pe teritoriul vest-german a unor
rachete nucleare franceze cu rază
scurtă de acțiune de tip „Pluton"
și „Hades" (denumiri semnificative,
pentru că ele . evocă... lumea in
fernului). ceea ce ar însemna ca
locul rachetelor eliminate în baza
apropiatului acord sovieto-ameri
can să fie luat de alte rachete, cu
toate primejdiile ce pot decurge de
aici, în primul rind pentru popu
lația respectivă — prima care ar
avea grav și iremediabil de suferit
de pe urma folosirii unei asemenea
arme. Pe bună dreptate, expertul în
problemele dezarmării al grupului
parlamentar al. Partidului Social-De
mocrat din Bundestag, Herman
Scheer, a apreciat aceste proiecte
ca „incompatibile cu interesele vestgermane", exprimindu-și totodată
neliniștea și față de intenția de a se
crea un „consiliu comun de apăra
re" franco—vest-german, cu scopul
de a coordona politica in domeniul
armamentului și strategiei și de a se
realiza o integrare militară intre cele
două țări, pentru început la nivelul
unei brigăzi. »
Fără îndoială, asemenea proiecte și
Intenții, considerate de unii observa
tori ca o „alternativă bilaterală" la
structurile N.A.T.O. în împrejurările
cind se conturează pe continentul eu
ropean o anumită atenuare a încor
dării, nu pot contribui la promovarea
telurilor de pace și înțelegere in Eurooa, ci, dimpotrivă, nu pot fi apre
ciate decit ca opuse acestor țeluri.
Reprezentanții social-democraților
vest-germani au criticat, de aseme
nea, manevrele comune franco—vestgermane, arătînd că „in condițiile
cind s-au creat certe premise ale
dezarmării, nu este deloc oportun să
se procedeze la ample demonstrații
cu caracter belicos". Partidul Ecolo
gist din R.F.G. a îmbrățișat același
punct de vedere, organizînd, chiar
în timpul desfășurării acestor ma
nevre, o demonstrație de protest, sub
egida „porumbelului păcii", de
monstrație la care au participat și un
număr de parlamentari vest-germani
și francezi.
Merită a fi arătat că unele ziare
occidentale și-au pus întrebarea
dacă subita intensificare a coope
rării militare între Bonn și Paris este

sau nu destinată să se contrapună
perspectivei acordului de dezarmare
conturat între Moscova și Washing
ton.

O șansă istorică ce nu
trebuie compromisă. Sint reac*
ții care, subsumindu-se amplu
lui ecou pozitiv al înțelegerii de
principiu asupra forței nucleare in
termediare, dovedesc conștiința ne
cesității de a se evita orioe act de
natură a compromite șansa cu ade
vărat istorică a realizării unui prim
pas pe calea dezarmării nucleare,
demonstrează înțelegerea crescindă a
imperativului unui nou mod de gîn
dire și acțiune în viața internațio
nală, pentru care România socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu mi
litează cu atita consecvență și vi
goare. Un mod de gindire și acțiune
care să pornească de la excluderea
folosirii forței și a demonstrațiilor
de forță din viața internațională, de
la recunoașterea adevărului că se
curitatea popoarelor nu se poate clă
di prin ridicarea la praguri tot mai
înalte a înarmărilor și cu atit mai
puțin pe existenta și dezvoltarea ar
senalelor nucleare, ci, dimpotrivă, pe
distrugerea tuturor armelor nucleare
și cdborîrea la niveluri tot mai scă
zute a celor convenționale, ca și pe
adoptarea unor noi măsuri de întă
rire a încrederii, între care limitarea
dimensiunilor manevrelor militare ar
juca un rol important.
Tocmai acesta este sensul propu
nerilor României, ale președintelui
țării, ca Adunarea Generală a
O.N.U. să adreseze apeluri ferme
pentru semnarea, încă in cursul acestui an, a acordului privind eli
minarea rachetelor cu rază medie de
acțiune și operativ-tactice din Eu
ropa și din întreaga lume, de a nu
se ridica nici un obstacol in calea
acestui acord, de a se acționa pentru
elaborarea și definitivarea unui
program complex de dezarmare nu
cleară și generală. Propuneri care
izvorăsc din convingerea profundă
că numai astfel de acțiuni constituie
unicul suport real, singura garanție a
unei păci autentice, a edificării unei
lumi a înțelegerii, destinderii si co
laborării. fără arme si războaie.

Romulus CAPLESCU

MOSCOVA 1 (Agerpres) — După
cum informează agenția T.A.S.S.. la
Moscova a avut loc o întîlnire intre
Mihail Gqrbadov. secretar general
al C.C. al P.C.U.S.. și o delegație a
grupului de reprezentanți ai opiniei
publice franceze „Inițiativa — ’87".
Referinidu-ae la actuala situație in
ternațională. secretarul general al
C.C. al P.C.U.S. a subliniat că evo
luțiile și procesele de pe plan mon
dial au ajuns într-o asemenea etapă
îneît se impun noi abordări. Toate
fenomenele de criză, de încordare,
stările de confruntare, noile proble
me nu pot fi reglementate în ma
niera anilor ’40 sau ’30. sau de pe
poziții de imperii. Pericolul nuclear
a devenit real — a spus conducătorul
sovietic. Războiul trebuie să fie ex
clus ca mijloc de soluționare a pro
blemelor politice. Considerăm că
dezarmarea este o problemă primor
dială. Desigur, există probleme regio
nale. probleme economioe. probleme
ecologice; Toate sînt importante, nu
trebuie eludate. Dar există și ame
nințarea nucleară. Este un pericol
pe care îl simțim noi și pe care îl
simt toți. Un conflict nuclear poate
izbucni fără nici un fel de decizii
politice. In condițiile actualei acu

mulări de arme nucleare, el poate
izbucni necontrolat. De aceea, tre
buie oprit procesul cursei înarmări
lor și trebuie să ne preocupăm de
dezarmare. Sintem partizanii con
vinși ai unei asemenea abordări, ai
programului de lichidare a armelor
nucleare. Considerăm că o asemenea
politică își va croi drum, mai ales
pentru faptul că popoarele au ostenit
din cauza încordării, a poverii mili
tarizării, a confruntării.
Sintem gata să colaborăm în toate
sferele, inclusiv în domeniul umani
tar. în spiritul prevederilor procesu
lui de la Helsinki — a spus M. Gorbaciov. El a reamintit. în acest sens,
propunerea sovietică cu privire la
organizarea la Moscova a unei con
ferințe internaționale, pomindu-se
de la principiul primordial că tre
buie respectată opțiunea politică și
socială a fiecărui popor.
Răspunzînd întrebărilor. M. Gorbaciov s-a referit pe larg Ia acțiuni
le întreprinse pentru dezvoltarea
multilaterală a U.R.S.S.. arătînd că
acestea au la bază valorile socialiste
și vizează punerea în valoare a de
mocrației socialiste, adîncirea con
tinuă a acesteia. întărirea socialis
mului șl participarea poporului.

Fermă condamnare a politicii de apartheid
din R. S. A.
HARARE 1 (Agerpres). — Primul ministru Zimbabwean. Robert Mu
gabe. președintele in exercițiu al
mișcării de nealiniere, a criticat po
ziția acelor țări care nu doresc sâ
impună sancțiuni globale împotriva
R.S.A.. „în condițiile în care în
treaga lume ” recunoaște că apart
heidul este odios, ca sistem nu poa
te fi salvat si trebuie să înceteze
să existe".
Intr-un interviu acordat mai mul
tor agenții de presă. la Harare.
Robert Mugabe a declarat că „mă
surile împotriva regimului minori
tar rasist de la Pretoria nu vor
avea efect dacă nu vor fi obligato
rii și totale — cele cu caracter
limitat adoptate de S.U.A. si țările
membre ale C.E.E. fiind în practică
inoperante".
★
Intr-un studiu prezentat de Nicho
las Hayson, specialist sud-african în
problema drepturilor omului, cu pri
lejul seminarului internațional „Co
piii, represiunea si legea apartheidu
lui în R.S.A.". desfășurat recent în
capitala Republicii Zimbabwe. se
relevă că. prin intrarea în vigoare
a stării de urgentă, polițiștilor li
s-au dat. în Africa de Sud. puteri
nelimitate, deoarece ei „sint. în ace
lași timp, și judecători, și execu
tori".

DAR ES SALAAM 1 (Agerpres).
— Guvernul Tanzaniei consideră ul
timele declarații ale guvernanților
de la Pretoria, de a proceda la refor
marea politicii rasiale, ca lipsite de
conținut și. ca atare, decentionante
— a declarat, la Dar es Salaam, primul-ministru Joseph Warioba.
Ultima poziție a Pretoriei privind
o asa-zisă liberalizare pe plan poli
tic nu reprezintă decit o încercare
de a induce în eroare, un miiloc de
a contracara eventualele sancțiuni
economice globale ce ar putea fi
adoptate de țările occidentale. De
aceea. Congresul National Afri
can (A.N.C.), principala grupa
re politică a populației de cu
loare. majoritară în R.S.A.. a res
pins propunerea regimului sud-afri
can de a avea un dialog cu opoziția,
inclusiv cu A.N.C..

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — De
la 1 octombrie. în Suedia a intrat în
vigoare legea privind boicotul insti
tuit de această tară asupra comerțu
lui cu R.S.A. După cum s-a mai
anunțat, legea respectivă a fost
aprobată de parlament în luna mai.
Ea interzice, importul de mărfuri din
Africa de Sud si Namibia și expor
tul de mărfuri suedeze în R.S.A. și
teritoriul sud-vest-african.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
I
„ORAȘ-EROU". La 1 octombrie,
I la Murmansk a avut loc o adunare
solemnă, în cadrul căreia Mihail
IGorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., a conferit acestui.oraș
„Ordinul Lenin" și medalia „Steaua
I Roșie". Totodată, orașului Mur
mansk i-a fost decernat titlul de
„Oraș-Erou" pentru bărbăția și ferImitatea de care au dat dovadă, in
anii Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei, oamenii muncii și
militarii forțelor -armate și flotei
I maritime. In cadrul adunării,
secretarul general al C.C. al
P.C.U.S. a rostit o ci'vîntare
I
SECRETARI1
I C.C. AL P
_.*NAM,
Nguyen Xa
„ exprimat doIrința ca
..maniul și S.U.A. să
poarte convorbiri asupra probleme
lor ce au rămas de, pe urma răzI boiului. Am dori, a declarat el
într-un interviu acordat revistei
„Time" și citat de V.N.A., să vedem
I ridicat embargoul S.U.A. — a spus
■ vorbitorul, opinînd că. pas cu pas.
s-ar putea înainta in direcția resta
bilirii relațiilor diplomatice intre
I cele două țări. Să lăsăm războiul
j în urma noastră și să acționăm
pentru un viitor pașnic — a declarat
I secretarul general al C.C. al P.C.
din Vietnam.

COMUNICATUL COMUN dat
publicității la încheierea vizitei
oficiale în Brazilia a ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.,
Eduard Sevardnadze. reliefează do
rința și hotărârea celor două țări
de a extinde raporturilor bilate
rale pe multiple planuri. S-a subliniat însemnătatea primei vizite
a unui ministru de externe sovie
tic în Brazilia, moment ce oferă
I perspective pozitive instituirii unui
dialog politic intre cele două țări.
' colaborării dintre ele.

I
I
I

ÎNTÎLNIRE. Secretarul general
| al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar,
s-a intilnit la sediul din New
IYork al Națiunilor Unite cu mem
brii Comitetului „celor șapte" al
Ligii Arabe. Au fost analizate ultiImele evoluții ale conflictului din
tre Iran și Irak și eforturile depu
se de organizația mondială pentru
transpunerea in practică a rezolu| ției 598 a Consiliului de Securitate
| vizind încheierea acestui război.

•
LA VARȘOVIA a avut loc șe| dința Biroului Politic al C.C. al
I P.M.U.P. In cadrul ședinței a fost
prezentat un raport elaborat de
’comisia de partid și de stat care
se ocupă de problemele moderni
zării structurilor economice și de
stat.

I
ISUD-SUD,
COMISIA
DE
COOPERARE
condusă de fostul pre-

I ședințe tanzanian Jiulius Nyerere,
| se va întruni la Geneva în peri
oada 2—5 octombrie. în cad"ul priImei sale sesiuni. Ea va discuta o
serie de probleme procedurale si
organizatorice, care să faciliteze
. activitatea in următorii trei ani.
I
SCRUTIN. Partidul Liberal-De
mocrat (P.L.D.) — de guvernămînt,
I — din Japonia a hotărît să orgaI nizeze alegeri pentru desemnarea
noului. președinte al acestei formaIțiuni politice, care va deveni au
tomat prim-ministru, în jurul da
tei de 15 octombrie. Campania electorală în acest scop va începe la
I 8 octombrie.

O REUNIUNE GUVERN-SINDICATE a avut loc la Roma, cu
participarea liderilor celor trei
mari centrale — C.CJ.I.L, C.I.S.L.
și U.I.L. —, confruntaraa pozițiilor
efectuîndu-se pe probleme privind
situația economico-socială a sudu
lui Italiei (Mezzogiorno) și utilizarea forței de muncă.

[
I

PREȘEDINTELE S.U.A.. Ronald
Reagan, a semnat un proiect de
lege care prevede adoptarea de
măsuri vizînd lichidarea deficitului bugetar in decurs de șase ani.
Legea a fost atașată unui alt document prevăzînd ridicarea plafo
nului datoriei federale la 2.8 trilioane dolari. Șeful Casei Albe a
promis, pe de altă parte, că va
lupta împotriva oricăror incercări
ale Congresului S.U.A. de a echi
libra in viitor bugetele țării prin
majorări de impozite sau reduceri
ale cheltuielilor militare.

|
I
1
,

MIȘCARE REVENDICATIVA. In
Franța a avut loc joi o ..Zi de acțiure a oamenilor muncii", organizată în sprijinul reve"d!cărilor privind asigurarea locurilor de muncă,
combaterea șomajului și resnectarea drepturilor și libertăților sindicale. în întreaga țară au fost or
ganizate greve de protest și alte
acțiuni. în cadrul cărora participanțli au cerut crearea de noi
locuri de muncă și apărarea intereselor celor ce muncesc in fața
ofensivei marelui Capital.
OSTILITĂȚI. Luptele între trupele armatei angoleze (F.A.P.L.A)
și forțe antiguvernamentale, com
binate cu formații militare sudafricane, continuă de mai bine de
o săptămînă — informează agenția
ANGOP. In această perioadă,
avioane de luptă sud-africane au
făcut cel puțin 25 de incursiuni
în spațiul aerian angolez, efectuînd bombardamente. S-au produs ciocniri directe intre trupele
guvernamentale angoleze și unităti ale trupelor regulate sud-afri
cane la est de orașul Cuito Cuanavale.
REFERENDUM. Majoritatea covîrșitoare a electoratului din Suri
name a aprobat, in cadrul refe
rendumului desfășurat miercuri,
proiectul noii Constituții a țării.
Observatorii apreciază aceasta ca
un eveniment important pe calea
dezvoltării democrației în Suriname. La 25 noiembrie vor avea
loc alegeri pentru organele locale
și regionale ale puterii de stat,
precum Și parlamentare. Forul le
gislativ, potrivit noii legi fundamentale, va desemna președintele
tării.

ABROGARE. Conducătorul lovi
turii de stat rni1'*a-e din Fiii, coIonelul Sitiveni Rabuka, a anuntot
abro"a<-ea Const’tutie! din 1970,
proc!amîndu-se sef al statului.
SETSM. .Toi dimineață, la Los
Ange’es. al doilea oraș ca mărime
din S.U.A.. s-a produs un cutremur de nămînt avînd ma^nitudinea de 6 1 grade pe scara Richter
în zona epicentrului. Primele reiațări ale agențiilor de presă arată
că unele clădiri din oraș au suferit
avarii și s-au declanșat citeva focare de Incendiu. S-au produs dereglări în rețelele electrice și de
telecomunicații.
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