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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
9 '_______________________________________________________ ______________

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Zou Jiahua, consilier de stat,
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN construcțiilor de mașini si electronicii
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CONGRESUL
al XIV-lea
 AL PC R-

în întîmpinarea Congresnlui 
partidului - toate sarcinile 

economice realizate exemplar!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri. 20 septembrie, pe tova
rășul Zou Jiahua. consilier de stat, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini și electronicii al R.P. Chine
ze, care conduce delegația tării sale 
la lucrările celei de-a X-a sesiuni 
a Comisiei guvernamentale iromâno- 
chineze de colaborare economică și 
tehnică, ce se desfășoară la Bucu
rești.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise, cu acest prilej, 
un cald salut' din partea tovarăși
lor Jiang Zemin, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Militare Cen
trale a R.P. Chineze, Yang Shang- 
kun, președintele R.P. Chineze, Li 
Peng, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze.

■> >
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

mulțumit și a «-transmis tovarășilor 
Jiang Zemin, Deng Xiaoping, Yang 
Shangkun și Li Peng salutul său și 
cele mai bune urări de succes în 
întreaga activitate.

în cursul întrevederii au fost sub
liniate relațiile de strinsă prietenie 
și colaborare care s-au statornicit 
și se dezvoltă intre partidele, țările 
și popoarele noastre, in spiritul în
țelegerilor convenite la nivel inalt.

S-a apreciat că programele de 
dezvoltare ale României și R. P. Chi
neze oferă largi posibilități pentru 
extinderea și mai puternică a legă
turilor bilaterale, îndeosebi a coo
perării pe plan economic, tehnico- 
științific și in alte sfere de activita
te, precum și pentru creșterea și 
diversificarea în continuare a schim
burilor comerciale. A fost relevată 
contribuția importantă pe care co
misia guvernamentală trebuie să o 
aducă, prin identificarea de noi căi 
și modalități de acțiune, la dezvol-

ministrul industriei 
al R. P. Chineze

tarea continuă a relațiilor româno- 
chineze.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale contem
poraneității. subliniindu-se necesi
tatea întăririi unității de acțiune a 
popoarelor, a forțelor progresiste de 
pretutindeni in lupta împotriva po
liticii de forță și dictat, pentru în
făptuirea dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
instaurarea unui climat de destin
dere, securitate, pace. încredere și 
largă cooperare intre toate națiu
nile. ,

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții 
țării noastre in Comisia guverna
mentală româno-chineză de colabo
rare economică și tehnică.

A fost de fată Wang Jinqing, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

Noile capacități de producție 
puse neîntîrziat în funcțiune

Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, miercuri, 
pe Michael William Atkinson, care

și-a prezentat scrisorile de acredi
tare in calitate de ambasador ex
traordinar si plenipotențiar al Rega

tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord la București (Continuare 
în pagina a V-a).

Punerea Sn funcțiune la termenele stabilite și 
chiar în avans a obiectivelor de investiții reprezintă 
una din sarcinile economice deosebit de importante 
pentru realizarea ritmică, integrală a prevederilor 
de plan in industrie. Aceasta deoarece, după cum 
se știe, fiecare nouă capacitate de producție cu 
termen de punere în funcțiune în acest an a fost 
luată in calcul la întocmirea balanțelor materiale 
pe ansamblul qconomiei naționale. Se contează, 
prin urmare, pe producția fiecărui utilaj, a fiecărei 
instalații care urmează să fie racordate la circuitul 
economic.

Iată de ce este absolut necesar ca pe toate șan
tierele de investiții și îndeosebi pe cele unde se 
construiesc capacități de producție cu termene de 
punere în funcțiune pină la sfirșitul anului să se 
ia măsuri ferme pentru organizarea temeinică a 
muncii, astfel incit să se asigure ritmuri înalte de

lucru, la nivelul graficelor stabilite. Totodată, se 
impune ca unitățile industriale cu sarcini in acest 
domeniu să realizeze și să livreze in ordinea mon
tajului toate utilajele tehnologice necesare pe șan
tierele de investiții. Este fără indoială o activitate 
complexă, care necesită o maximă mobilizare a 
forțelor atit din partea constructorilor, cit și a 
furnizorilor dc utilaje.

Avind deci in vedere sarcinile mobilizatoare ce 
revin constructorilor, cunoașterea și însușirea 
experienței pozitive în organizarea muncii pe șan
tierele de investiții devine absolut necesară.

Continuind prezentarea unor idei noi. originale, 
de larg interes privind organizarea activității in 
construcții, ne oprim astăzi la experiența Trustului 
Antrepriză Generală de Construcții Industriale 
Craiova.

EXPERIENȚE DE LARG INTERES
Industria construcțiilor — 

o noțiune, dar mai ales o 
practică ce cîștigă teren. 
Sint incontestabile rezultatele obți
nute în ce privește industrializarea și 
tipizarea lucrărilor în construcții. 
Această practică poate fi intilnită pe 
numeroase șantiere, dar ea trebuie 
să capete la ora actuală caracterul 
unei largi acțiuni desfășurate în toa
te unitățile de construcții, în scopul 
de a se asigura, pe de o parte, creș
terea productivității muncii și scurta
rea duratei de execuție, iar pe de 
altă parte reducerea costurilor in 
investiții.

Vorbind despre tipizare, rețin a- 
tenția citeva din acțiunile întreprin
se de specialiștii trustului craiovean. 
„Ceea ce dorim și cerem proiectan- 
ților — ne spune inginerul Gheorghe
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Rîcă, șef secție proiectare — este 
să aplice în măsură cit- mai mare 
proiectele-tip. Putem spune că 70 la 
sută din lucrările de construcții- 
montaj și 70—80 la sută din unele 
lucrări de instalații-montaj sint exe
cutate în prezent pe baza unor ast
fel de proiecte. De ce ? In primul 
rind, tipizarea ușurează mult activi
tatea de construcții și simplifică 
problemele de aprovizionare, iar ni 
al doilea rind creează posibilitatea 
eliminării stocurilor ■ de elemente 
prefabricate, deci se reduc conside
rabil cheltuielile materiale.1*

Tipizarea este de fapt antecamera 
Industrializării lucrărilor. Idee des
prinsă din discuțiile avute cu mai 
multi specialiști de la trustul cra
iovean, care, practic, vorbesc, de 
acum, despre o adevărată industrie 
a construcțiilor. Iată deci că nu în- 
tîmplător pe șantierele din Craiova 

există secții de producție industria
lă în care fluxul tehnologic, orga
nizarea muncii, dotarea tehnică nu 
diferă cu nimic de cea a unei hale 
industriale. Aici se realizează in
stalații de încălzire, instalații sani
tare. construcții metalice, confecții 
metalice, tuburi de ciment, elemente 
de construcții prefabricate ș.a.

Așadar, industria construcțiilor, de
venită realitate aici, la Craiova, ca 
și la București, Timișoara, Iași, se 
afirmă tot mai mult ca un sector de 
producție bine profilat, menit să ga
ranteze randamente maxime și re
zultate sigure. Concret, în secțiile 
de producție industrială ale Trustu
lui Antrepriză Generală de Con
strucții Industriale Craiova activita
tea de construcții metalice s-a trans
format într-o activitate industrială. 
Și nu numai. In unitatea de prefa
bricate se realizează un volum de 

prefabricate ce reprezintă aproape ju
mătate din volumul de construcții- 
montaj și care asigură 60 la sută din 
necesarul lucrărilor. Rezultate bune 
au fost obținute în astfel de secții 
și la realizarea carcaselor și armă
turilor, a confecțiilor metalice, pre
cum și în prefabricarea instalați
ilor.

Deci șantierul poate și trebuie să 
devină ..Secția de montai**  a con
structorului. Așa se și intîmplă. 
Constructorii si specialiștii de la 
Antrepriza Instalații Montai a 
trustului din Craiova au trecut la 
fapte. .,Prefabricarea instalațiilor in 
secțiile de producție industrială — ne 
spune ing. Traian. Stănculescu, direc
torul adjunct al antreprizei, — este 
deosebit de importantă. Pe șantier 
trebuie să se’ facă numai montarea 
lor, Dacă instalațiile ar fi realizate 
pe locul de montaj s-ar înregistra 
pierderi tehnologice greu de recupe
rat. pe cind in secții gradul de folo
sire a materialelor creste conside
rabil, și aceasta o dată cu îmbunătă
țirea calității execuției**.  De exemplu, 
la rețelele subterane. izolația ma
nuală prevăzută în deviz se execută 
mecanizat in secție cu o productivi
tate cu 80 la sută mai mare decît 
pe șantier si cu o economie de ma
teriale de 10 la sută. Un alt exemplu 
îl constituie realizarea estacadelor in 
ateliere proprii, unde se face asam
blarea acestora in funcție de con
dițiile de transport. Apoi, pe șaptier, 
înainte de fixarea pe poziție, se fi
nalizează asamblarea la sol a tron
soanelor de estacadă. Astfel, se obți
ne o reducere a timpului de execuție 
a lucrării cu 60—70 la sută și o 
diminuare cu 12 la sută a costurilor.

Cu alte cuvinte, la construcția unui 
obiectiv, a unei noi capacități pro
ductive. de la demararea lucrărilor 
și pină la punerea in funcțiune, totul 
se poate concepe și realiza din
(Continuare in pag. a IlI-a)

IN TELEGRAME ADRESATE TOVABUSULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oameni ai muncii din unități agricole 

din județele Brăila și Neamț raportează 
obținerea unor producții record 

la sfecla de zahăr și cartofi de toamnă
• Cooperativa Agricolă de Producție Scorțaru Nou: 120 850 kg sfeclă de zahăr 

la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Batogu: 120 500 kg sfeclă de zahăr la 

hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Jugureanu: 119 900 kg sfeclă de zahăr la 

hectar
• Întreprinderea Agricolă de Stat Roman : 80 100 kg cartofi de toamnă la hectar
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, oamenii muncii din 
mai multe unități agricole raportea
ză. Cu justificată mîndrie, că au obți
nut producții record la culturile de 
sfeclă de zahăr si cartofi de toam
nă. Astfel, cooperatorii, mecaniza
torii si specialiștii de la Coopera
tiva Agricolă de Producție Scorțaru 
Nou. județul Brăila, raportează că 
au realizat in medie 120 850 kg 
sfeclă de zahăr la hectar. Coopera
tiva Agricolă de Producție Batogu, 
județul Brăila, a obținut. în medie. 
120 500 kg sfeclă de zahăr la hectar, 
iar oamenii muncii de la Coopera

tiva Agricolă de Producție Ju
gureanu. județul Brăila, raportează 
că au realizat, la aceeași cultură, o 
producție medie de 119 900 kg la 
hectar. încheind recoltatul cartofi
lor de toamnă, colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprinderea 
Agricolă de Stat Roman, județul 
Neamț, raportează că au înregistrat 
o recoltă record —- de 80100 kg la 
hectar.

In telegrame se arată că aceste 
recolte foarte buna ce s-au obtinut 
prin munca plină de abnegație a 
țăranilor cooperatori, a mecaniza
torilor. specialiștilor reprezintă 
răspunsul lor revoluționar, de co
muniști. la chemarea secretarului 
general al partidului de a asigura 

producții cît mai mari, in deplin 
acord cu cerințele noii revoluții 
agrare.

Mulțumind cu căldură conducerii 
partidului si statului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
sprijinul constant acordat dezvoltă
rii agriculturii noastre socialiste, 
modernizării bazei sale tehnico- 
materiale. în telegrame se exprimă 
ferma hotărire a tuturor lucrători
lor ogoarelor de a asigura recolte 
cit mai mari la toate culturile, 
singura cale pentru sporirea pro
priilor lor venituri, pentru creș
terea contribuției agriculturii la în
florirea patriei socialiste, la creș
terea nivelului de trai al întregu
lui popor.

RECOLTAREA, ÎNSĂMÎNȚĂRILE 
la termenele stabilite, prin buna organizare a muncii

Colective de oameni ai muncii din economie raportează obți
nerea unor succese de seamă în îndeplinirea și depășirea planului
Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării 
unor culturi și obținerea de producții mari la hectar

IN PAGINA A V-A

Timpul este înaintat șî în momentul de față nu 
există sarcini mai importante pentru mecaniza
tori, cooperatori, specialiști, cadre de conducere din 
unitățile agricole, pentru toți oamenii muncii de la 
sate decît acelea de a strînge și pune la adăpost cit 
mai repede întreaga recoltă, de a însămînța neîn
tîrziat orzul și griul, celelalte culturi. Volumul de 
muncă este deosebit de mare și tocmai de aceea 
grija de căpetenie a fiecărui lucrător din agricul
tură trebuie să fie acum stringerca recoltei pină la 
ultimul kilogram, pentru ca absolut nimic din noua 
recoltă a țării să nu se piardă, să nu se risipească, 
în acest sens este absolut necesar ca in toate uni
tățile agricole, in toate satele și comunele organiza
țiile de partid de la sate și consiliile populare să

Acum toate lucrările sînt urgente, 
în ordinea importanței si volumului 
mare de muncă, eforturile trebuie 
însă îndreptate cu prioritate spre 
următoarele lucrări :

STRÎNGEREA RECOLTELOR DE 
PORUMB, SOIA, SFECLA DE ZA
HĂR, OREZ, CARTOFI, RICIN SI 
BUMBAC. ORGANIZAREA TRANS
PORTĂRII RAPIDE A ACESTORA. 
FĂRĂ NICI UN FEL DE STAG

Tinerețea „cetății de foc“
O nouă șarjă de oțel înalt aliat, 

destinat construcției de mașini ; un 
nou motor naval de 13 500 CP pen
tru un petrolier ; un nou lot de re- 
ductoare de mare putere fi
nalizat in aceste zile — iată doar 
citeva dintre posibilele informații 
ce nu pot fi transmise decit din- 
tr-un singur loc aflat pe harta eco
nomică a țării — de la Reșița.

Vatra de foc veșnic viu a metalur
giei și, în egală măsură, cetatea 
construcției de mașini românești. 
Reșița ocupă, In ansamblul indus
triei noastre, un loc distinct, carac
terizat prin strînsa impletire din
tre o îndelungată și rodnică tradi
ție și permanentul efort de adaptare 
la cerințele înalte ale timpului pre
zent.

Reșița înseamnă, înainte de toate, 
istorie. Aici au fost aprinse focurile 
la cele două prime furnale în iulie 
1771, focuri ce ard de atunci fără 
întrerupere, insumind peste două 
sute de ani de veghe permanentă 
pentru succesive generații de fur- 
naliști și oțelari, meserii-simbol ale 

NARE. SPRE BAZELE DE RECEP
ȚIE. Oriunde mai sînt lanuri de soia 
— și asemenea suprafețe mai există 
cu deosebire în unitățile agricole din 
județele Constanta. Timiș. Ialomița. 
Brăila. Dolj, Arad. Galați. Iași. Vas
lui. Vrancea — este necesar să fie 
concentrate la strinsul acesteia toate 
combinele pregătite in acest scop, 
creindu-se toate condițiile pentru 
funcționarea lor neîntreruptă, astfel

Reșiței de ieri, de azi și de mjine.
In tot acest răstimp, Reșița și-a 

crescut uzinele și fluviile de oțel 
incandescent. Dar saltul uriaș pe 
care-1 va face ea în universul mo
dernizării, al dublării și triplării 
puterilor ei industriale, în cel al 
creației în noile spații ale industriei 
specifice acestui sfîrșit de mileniu 
nu s-a putut petrece decit în arcul 
de timp deschis de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, de cînd la 
cîrma destinelor țării se află cel 
mai iubit și mai stimat fiu 
al națiunii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acesta este 
timpul istoric în care Reșița, ase
menea tuturor așezărilor patriei, 
cunoaște o impetuoasă și multila
terală dezvoltare economico-socială. 
In Epoca Nicolae Ceaușescu o aten
ție deosebită s-a acordat creșterii 
capacităților de producție, ramuri
lor cu veche tradiție — metalurgia 
feroasă și construcțiile de mașini. 
Acestea dețin, în valoarea produc
ției industriale a municipiului, o 
pondere de 42 la sută și, respectiv

acționeze cu fermitate pentru mobilizarea la lucru 
a tuturor locuitorilor și folosirea la întreaga capa
citate a mijloacelor mecanice pregătite pentru lu
crările din această campanie. Este de datoria aces
tor organisme, a conducerilor unităților agricole, a 
consiliilor agroindustriale și organelor de partid și 
agricole județene să exercite in permanență un 
temeinic și exigent control asupra modului in care 
se desfășoară recoltarea, transportul și depozitarea 
producției, cum sint respectate normele agrotehnice 
la pregătirea terenului și la semănat, astfel incit 
întreaga recoltă să fie strinsă și pusă la adăpost în 
cele mai bune condiții, iar viitoarea recoltă să fie 
pregătită exemplar.

îneît strîngerea acestei culturi să se 
încheie în toate unitățile in cel mult 
5—6 zile. Cu forțe mult sporite se 
cere să se acționeze la recoltarea 
cartofilor și orezului, lucrări care 
printr-o bună organizare a muncii 
pot fi terminate cel tîrziu pînă la 
25 septembrie.

CULTURA LA RECOLTAREA CĂ
REIA TREBUIE MOBILIZATE CELE 
MAI MARI FORTE ESTE PORUM

38 la sută. Pentru a realiza o mai 
sugestivă înțelegere a nivelului a- 
tins în această privință este sufi
cient să amintim că acum numai in 
28 de zile se realizează tot atitea 
produse cîte se obțineau în întreg 
anul 1948, în cele două ramuri a- 
mintite.

Dezvoltarea laminoarelor (1968), 
și oțelăriei (1969), laminorul de- 
grosisor și de semifabricate (1975), 
dezvoltare ajustaj laminor (1983) 
și nu peste mult timp noua 
uzină cocsochimicâ, aflată în exe
cuție. sînt citeva din investițiile 
care au făcut să se îmbogățească și 
nomenclatorul de fabricație. Intre 
produsele unicat pe economie fiind: 
șină de cale ferată, profile pentru 
aparate de cale, bandaje pentru 
toate tipurile de locomotive și va
goane, precum și pentru roți de 
tramvai, roți disc pentru vagoane, 
rotund cu diametrul între 180—300 
mm pentru țagle-țevi.

Pagini memorabile de cronică, de 
epopee se scriu zilnic atît la Com
binatul Siderurgic, cit și la între

BUL. In cele 10 zile care au mai ră
mas pînă la sfirșitul acestei luni 
trebuie recoltat porumbul de pe mai 
bine de 1,8 milioane hectare. Aceasta 
este acum sarcina cea mai importan
tă spre realizarea căreia trebuie în
dreptate toate forțele disponibile 
din agricultură. Cu mijloacele meca
nice' pregătite în acest scop si cu 
forța de muncă repartizată acestei 
lucrări, acum cind porumbul a ajuns 
la maturitate în toate zonele țării, 
zilnic se poate recolta și transporta 
producția de porumb de pe cel puțin 
180 000 hectare. Important este ca 
aceste forte să fie folosite în mod 
corespunzător, spre a se realiza și 
depăși normele de lucru stabilite. Că 
este un lucru pe deplin posibil de 
realizat o demonstrează cu prisosință 
experiența acelor unități agricole care 
au raportat de acum încheierea aces
tei lucrări în condițiile obținerii unor 
producții mari la hectar. Pornind 
mai ales de la experiența acestor 
unități, cu deosebire trebuie să se 
acționeze pentru sporirea considera
bilă a ritmului recoltării porumbu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

prinderea de Construcții de Mașini. 
Povestea construcțiilor de mașini, 

ce se confunda o bună perioadă de 
timp cu minunata poveste a loco
motivelor cu abur românești, începe 
în „Muzeul locomotivelor**,  muzeu 
în aer liber, o remarcabilă soluție 
arhitecturală de realizare a legă
turii între vechile cartiere ale Re
șiței și noul și modernul cartier 
Lunca Bîrzavei, realizat în ultimii 
24 de ani și în care locuiește circa 
60 la sută din populația municipiu
lui. Aici, la Ioc de cinste se găsește 
prima locomotivă cu abur fabricată 
în Reșița in anul 1872, realizare de 
excepție în Europa acelor ani... Și 
povestea se continuă în această 
autentică „uzină vie“, unde, cu re
marcabilă pasiune, ei, constructorii 
de mașini reșițeni, dau strălucire 
fiecărui produs, fiecărei piese pe 
care o realizează, cu dorința, nestră
mutată ca acestea să fie cele mai 
bune calitativ pe plan mondial. De
sigur, fabricația de locomotive cu

Dezbaterea documentelor pentru Congresul 
al XIV-lea în adunările de dare de seamă și alegeri 

ale organizațiilor de partid
ANALIZE PROFUNDE PENTRU PERFECȚIONAREA 

ACTIVITĂȚII POLITICO-ORGANIZATORICE,
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICO - SOCIALE

Pe temeiul remarcabilelor realizări obținute 
în anii de după Congresul al IX-lea, în lu
mina mărețelor perspective deschise de pro
iectul Programului-Directivă și a Tezelor pen
tru Congresul al XIV-lea, pe care le aprobă 
cu însuflețire, comuniștii întreprind — în adu
nările de dare de seamă și alegeri care au 
loc în această perioadă — analize profunde 
și exigente. Dezbaterile asupra muncii desfă
șurate de la alegerile precedente pînă în pre
zent sînt caracterizate de un puternic spirit 
partinic, revoluționar, stabilind măsuri poli- 
tico-organizatorice pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea activității de partid, a stilului 

(Continuare în pag. a V-a)

de muncă, a întregii activități economico- 
sociale.

intr-o atmosferă de însuflețitoare angajare 
revoluționară, într-o puternică unitate de 
cuget și simțiri, participanții la adunări își 
exprimă dorința fierbinte și adeziunea deplină 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu - cel mai 
iubit fiu al poporului, conducătorul strălucit al 
partidului și poporului — să fie reales în 
funcția de secretar general al partidului la 
marele forum al comuniștilor din luna noiem
brie, văzînd în aceasta garanția mersului 
victorios al României spre socialism și 
comunism.

ÎN PAGINA A ll-A 
prezentăm însemnări 

de la citeva 
asemenea adunări

A
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DEZBATEREA DOCUMENTELOR PENTRU CONGRESUL Al XIV-LEA 
ÎN ADUNĂRILE DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 

ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Modernizarea producției - 

sarcina de partid
Obiectivele prioritare ale orga

nizației de bază nr. 13 — prototipuri, 
. de la întreprinderea de Contactoare 
Buzău : scurtarea ciclului cercetare- 
proiectare-producție ; creșterea pon
derii produselor noi și reproiectate 
în totalul producției-marfă de ia 78 
la sută in prezent la 82 la sută in 
1990, iar 5,5 la sută din produsele 
noi să depășească nivelul tehnic 
mondial ; formarea unei gîndiiri eco
nomice și modernizarea modului de 
a gîndi producția, la nivelul fiecă
rui comunist și om al muncii ; di
versificarea gamei de produse ofe
rite la export atît prin asimilări, 
cit și prin crearea de noi derivate 
ale producției de bază ; creșterea 
gradului de cooperare în producția 
de aparataj electric de joasă ten
siune, prin extinderea relațiilor cu 
partenerii externi.

In cei 13 ani de cind a Început să 
producă, întreprinderea de Contac
toare Buzău a devenit — datorită 
tinărului și ambițiosului colectiv de 
muncitori și specialiști — o unitate 
reprezentativă a industriei electro
tehnice românești. Răspunzînd de
zideratului major al actualei etape 
de dezvoltare a tării noastre — in
tensificarea participării la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul de valori materiale și spi
rituale — comuniștii de aici, puter
nic mobilizați de chemările șl în
demnurile adresate de secretarul 
general al partidului, au reușit, prin 
produsele de înaltă complexitate 
tehnică realizate, să se afirme din 
ce in ce mai mult pe piața externă. 
In acest oontext se cuvine amintit 
și faptul că ponderea produselor 
noi și reproiectate în totalul pro
ductiei-marfă a crescut de la 35 la 
sută în 1987, la 67 la sută în 1988, 
ajungînd în prezent la 78 la sută. O 
contribuție deosebită în obținerea 
acestor rezultate revine membrilor 
organizației de bază nr. 13 — pro
totipuri, în rîndul cărora, alături de 
Ingineri, economiști și subirtgineri, 
se numără 42 de maiștri și munci
tori specialiști.

Atît în darea de seamă, cit șl în 
luările de cuvînt ale participanți'lor 
la dezbateri au fost prezentate suc
cint rezultatele bune obținute, in

tre care și faptul că din cele 38 de 
invenții și inovații aplicate în în
treprindere în perioada 1987—1989, 
22 aparțin membrilor acestei orga
nizații. Prin caracterul de lucru și 
modul deschis, cu pronunțate ac
cente critice și autocritice. în care 
a fost abordată problematica înscri
să pe ordinea de zi, s-a evidențiat 
însă necesitatea creșterii rolului or
ganizației de partid in antrenarea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, la creația tehnico-științifi- 
că. ,.Se impune — sublinia comu
nistul Cristian Bobi, președintele 
comisiei inginerilor șl tehnicienilor 
din întreprindere —. ca programul 
de organizare științifică a muncii și 
modernizare a producției să fie mai 
bine gîndit. în perspectiva sarcinilor 
ce ne revin din documentele progra
matice pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, să devină un instrument 
riguros de lucru, cu responsabilități 
precise pentru fiecare comunist și 
om al muncit Lucrăm într-o indus
trie de vîrf, iar competiția foarte 
acerbă de pe piața externă impli
că în primul rînd o competiție cu 
noi înșine și de aceea, in perma
nentă, trebuie să acționăm pentru 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională și de cunoaștere a celor 
mai noi cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice contemporane".

„Dispunem de o puternică bază 
tehnico-materială — preciza mais
trul Nieolae Voicu —. iar faptul că 
de la un an la altul tot mai multi 
muncitori specialiști șînt angrenați 
în activitatea de modernizare a pro
ducției demonstrează viabilitatea ca
drului democratic de participare, 
care trebuie insă mai bine folosit. 
Este necesar să se întărească carac
terul politic al acțiunii de moderni
zare a producției, astfel încît fieca
re comunist și om al muncii să-și 
asume în mod responsabil sarcinile 
ce revin colectivului din care face 
parte".

Relevînd autocritic neîmpllnirlla 
din munca sa și a biroului organi
zației, inginerul Dumitru Vasiloiu, 
care a fost reales secretar al orga
nizației. a subliniat că este necesa
ră Întărirea spiritului combativ al 
tinerilor comuniști, creșterea preo

cupării conducătorilor locurilor da 
muncă, pentru a asigura participa
rea activă a noilor membri de 
partid la viața de organizație, prin 
încredințarea de sarcini concrete, 
despre a căror îndeplinire să ra
porteze periodic în adunările gene
rale. De altfel, toate propunerile șl 
criticile formulate în această adu
nare și-au găsit o promptă reflec
tare in programul de măsuri adop
tat, care prevede sarcini și respon
sabilități precise pentru comuniștii 
de la atelierele de prototipuri și 
proiectare, de la laboratoarele de 
cercetare și microproducție, menite 
să contribuie la mobilizarea exem
plară a colectivelor pentru îndepli
nirea planului pe 1989 și pe întregul 
cincinal înainte de termen.

„Ne-am angajat ca, în cinstea a- 
propiatului forum al comuniștilor, 
să lansăm suplimentar în fabricație 
patru produse noi. de înaltă com
plexitate tehnică, si ne vom onora 
acest angajament — a ținut să pre
cizeze in cuvintul său muncitorul 
electronist Ion Nartea. Este necesa
ră însă o mai atentă investigare a 
cererilor de pe piața externă, care 
să permită valorificarea superioară 
a potențialului productiv al Între
prinderii noastre, a spiritului inven
tiv existent mai ales în rindul tine
rilor specialiști și muncitori". „Pa
ralel cu asimilarea de noi produse 
se impune extinderea gamei de per
formanțe tehnico-funcțlonale la u- 
nele produse și adincirea speciali
zării, în cazul altora, în consens cu 
noile cuceriri ale științei și tehni
cii — sublinia inginerul Cristian 
Bordeianu. Acționînd la nivelul ma
rilor exigente și obiective prefigu
rate în proiectul Programului-Di- 
rectivă șl în Tezele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului, ca a- 
devărați revoluționari, prin amplifi
carea efortului de gindire tehnică 
proprie, vom contribui la creșterea 
prestigiului mărcii fabricii noastre 
și, implicit, al industriei electroteh
nice românești".

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

Faptele - măsura angajării
întreprinderea „înfrățirea" Oradea. 

Adunarea generală de dare de sea
mă și alegeri a organizației de 
partid nr. 3. Inginerul Gheorghe 
Țepelea rememorează : „Am măsu
rat o clipă cu privirea sala. Am mal 
întilnit doar 4—5 chipuri din nucleul 
de comuniști cu care în urmă cu 
mal bine de 15 ani am început, în 
noua hală de montaj a întreprin
derii, producția mașinilor de frezat 
tip MENIX, destinate exportului. E 

. <;;a o satisfacție că nucleul de atunci a 
devenit între timp o adevărată 
școală de cadre cu înaltă calificare 
și pentru alte secții ale întreprin
derii. Am crescut oameni. Oameni 
ai lucrului bine făcut. Oameni care 
gîndesc zi de zi noul". Face o 
scurtă pauză. Atît cît să-și adune 
gindurile. Și argumentează : „Mași
nile de azi au comenzi numerice, 
afișaj de cote. Sint automatizate. 
Comparînd cu ce am făcut atunci 
înțelegem mai bine drumul parcurs, 
direcțiile de urmat". Sint afirmații 
care materializează forța de organi
zare, capacitatea de dăruire a comu
niștilor, virtuți In măsură să stimu
leze și energiile celorlalți muncitori. 
Concretizează comunistul Gheorghe 
Pușcaș, inginer: „Esențială pentru 
eficiența muncii de partid mi se 
pare asigurarea capacității de a 
menține în producție ritmul înalt al 
competiției. Pot să afirm că sarci
nile ce ne revin din proiectul Pro- 
gramului-Dlrectivă pentru Congresul 
al XIV-lea nu ne surprind nepre
gătiți. Am realizat a doua celulă 
flexibilă. Pregătim astfel primul 
sistem flexibil de înaltă productivi
tate. Este o probă că putem produce

mașini-agregat competitive, de înalt 
randament. Este, totodată, un răs
puns faptic la indicațiile secretarului 
general al partidului date cu prile
jul vizitelor de lucru efectuate în 
întreprinderea noastră. Deopotrivă 
este un argument care întărește cu 
proba faptelor adeziunea noastră 
unanimă la propunerea de realegere 
a tovarășului Nieolae Ceaușescu la 
forumul comunist din noiembrie în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, opțiune istorică pentru 
devenirea comunistă a patriei". în 
cuvintul comuniștilor Gheorghe Ma
rina, lăcătuș, și Petru Pătcaș, subin- 
giner, angajarea organizației de 
partid a căpătat Înfățișare convin
gătoare, măsurată între altele în 
creșterea producției-marfă, compa
rativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut, intr-un ritm de aproape 19 
la sută.

A oferit însă darea de seamă 
consistența necesară pentru o anali
ză exigentă 7 Nu chiar pe măsura 
așteptărilor. Tonul atitudinii intran
sigente, comuniste, l-au dat cu ade
vărat o parte din cei care au luat 
cuvintul. Așadar, reacție promptă, 
la obiect, față de faptul că darea 
de seamă a „omis" să arate deschis 
că productivitatea muncii este sub 
plan, că nu s-au respectat o seamă 
de termene în realizarea producției 
fizice și altele. S-a criticat și faptul 
că darea de seamă a trecut prea 
ușor peste nominalizarea celor care 
nu și-au îndeplinit întocmai atribu
țiile, sarcinile încredințate.

O asemenea „reacție de exigență" 
a adîncit dezbaterile, conturind noi 
măsuri înglobate în hotărârea adop

tată. S-a propus reorganizarea unor 
fluxuri, în secția de montaj, reame- 
hajarea unor standuri de probe, ac
celerarea proceselor de modernizare, 
apropierea unor ateliere — cum este 
cazul celui electric — de frontul de 
lucru.

Autori : comuniștii Petru Pătcaș șl 
Gheorghe Pușcaș. „Mai avem încă 
de luptat cu mentalitățile care ge
nerează indisciplină, nefolosirea in
tegrală a celor 8 ore. Aici menibrii 
de partid trebuie să pună umăr de 
nădejde, oferind ei înșiși exemplu 
de fermitate și disciplină", conchi
dea lăcătușul Gheorghe Marina. Re
marcă probată cu argumente. In
tr-un schimb, din cauze subiective, o 
mașină nu lucrează în medie circa o 
oră. Ceea ce, multiplicat la nivelul 
întreprinderii, duce la valori impor
tante de producție nerealizată.

Aduse la punctul de vîrf. dezbate
rile au conturat în final măsuri efi
ciente, între care realizarea în avans, 
în cinstea Congresului al XIV-lea, 
a unei importante comenzi pentru 
export, obiectiv care mobilizează 
eforturile tuturor comuniștilor din 
organizațiile 3 și 4, contopite acum 
în organizația de partid nr. 17 mon
taj, cu un potențial mult sporit. Ce 
idee, cu valabilitate mai largă, 
desprindem din această adunare ? 
Intîi de toate că, înaintea partici
pării democratice la cuvînt, comu
nistul trebuie să pună drept măsură 
a angajării sale faptele. Ton pe care 
trebuia să-l dea chiar darea de 
seamă.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

La fruntași automultumirea
„înmugurește"

Acționînd în. mijlocul unui colectiv 
fruntaș — în intrecerea socialistă pe 
anul 1988, întreprinderea Județeană 
de Producție Industrială și Prestări 
Servicii Satu Mare a ocupat locul I 
pe țară între întreprinderile de profil 
— comuniștii din organizația de bază 
de la secția a 3-a, toți lucrătorii 
secției sint îndreptățiți să se consi
dere și ei în bună măsură părtași la 
ciștigarea acestui binemeritat loc, 
reconfirmat și prin realizările fru
moase din acest an. Puteau însă ca 
rezultatele activității din secție, și 
deci și ne ansamblul întreprinderii, 
să fie cu mult mai bune ?

In consens cu aprecierile formulate 
în darea de seamă a biroului orga
nizației de bază, participanții la 
discuții au dat un răspuns afirmativ 
acestei întrebări, chiar dacă nu în 
toate cazurile au reușit să stabileas
că și căile cele mai potrivite pentru 
atingerea acestui deziderat.. Unii 
dintre cei care au luat cuvintul s-au 
referit, cum era și firesc, și la unele 
neajunsuri manifestate în activita
tea de producție. Ele au putut 
subzista și datorită faptului că biroul 
organizației n-a luat la vreme mă
surile cuvenite pentru a le preveni, 
respectiv pentru eliminarea lor. In 
principal, neajunsurile semnalate au 
avut ca numitor comun diferite 
abateri de la disciplina în muncă și 
e bine că acei comuniști care s-au 
făcut răspunzători de ele au fost 
menționați nominal în darea de 
seamă.

Mai mult declt atit, in dorința de 
a se imprima dezbaterilor un mai 
profund spirit combativ, educativ, 
care să se soldeze cu o schimbare 
pozitivă în activitatea celor vizați, 
acestora li s-a adresat invitația să 
ia cuvintul la dezbateri, ceea ce ar

fi însemnat și un prim prilej de a 
testa „măsura" spiritului lor critic și 
autocritic, dar. totodată, și a hotărîrii 
cu care se simt angajați în elimi
narea neajunsurilor pentru care s-au 
făcut răspunzători. Prin această in
vitație la o luare de cuvînt sinceră, 
deschisă, principială se urmărea, 
totodată, să se facă mai bine în
țelese de către fiecare comunist, fără 
excepție, că el trebuie să manifeste 
o grijă neslăbită, zi de zi, pentru 
ca prin exemplul personal înaintat, 
de adevărat model de muncă și viață 
să exercite o forță de înrâurire 
benefică în viata colectivului și prin 
aceasta să contribuie implicit și la 
întărirea rolului de conducător po
litic al organizației. Apelul adresat 
în acest sens n-a avut însă ecoul 
așteptat, ceea ce i-a determinat pe 
cei care conduceau lucrările adunării 
să emită concluzia că aceasta con
stituie un indiciu că „tovarășii în 
cauză și-au însușit critica și că se 
vor îndrepta". Desigur, nu este ex
clusă o asemenea posibilă și dorită 
evoluție pozitivă, dar considerăm că, 
în locul concluziei autoliniștitoare, 
formulată cu o anume ușurință, s-ar 
fi cuvenit mai curînd desprinsă o 
altă constatare, mai reală, și anume 
că spiritul critic și autocritic nu a 
fost cultivat permanent și cu toată 
fermitatea de biroul organizației de 
bază in conștiința și conduita mem
brilor de partid, fapt reliefat atit de 
situația la care ne referim, dar și 
de alte ipostaze evidențiate în 
adunare.

Una din aceste Ipostaze este auto
multumirea. spiritul de suficientă de 
care au dat dovadă unii participanți 
la discuții. Aprecieri formulate In 
adunare de genul: „Am fost spri
jiniți în permanență de biroul orga

nizației de bază", „Mulțumim pentru 
sprijinul primit" (Lucia Uivărășan, 
operator chimist, secretara organiza
ției U.T.C. din secție) sau „Ca pro
pagandistă afirm cu satisfacție că 
toate ședințele au fost ținute cu 
regularitate" (ing. Rita Pușcașul, 
deși poate au darul de a fi măgu
litoare sint lipsite in schimb de 
conținutul analitic, constructiv ne
cesar îmbunătățirii muncii politico- 
educative, creșterii eficienței aces
teia în activitatea colectivului. 
Luările de cuvînt exclusiv elogioase 
la adresa muncii biroului organiza
ției sint generate de una și aceeași 
cauză : insuficienta preocupare a 
biroului pentru cultivarea și întreți
nerea perseverentă și fermă a 
acelui climat propice manifestării 
„fără pauze" a spiritului revoluțio
nar, in toate împrejurările, a atitu
dinii de promovare competentă și 
curajoasă a noului și a ceea ce este 
Înaintat din punct de vedere econo
mic, tehnic și științific în produc
ție, in gîndirea oamenilor, de elimi
nare hotărâtă a unor neajunsuri, a 
tot ce a devenit perimat și depășit 
de viață.

Noul birou care a fost ales are, 
evident, multe de făcut pentru a 
ridica nivelul calitativ al muncii po- 
litico-organizatbrice și al întregii 
activități in secție, șl în această pri
vință a fost exprimată ferma sa 
hotărâre de a acționa în așa fel incit 
să se situeze, prin rezultatele colec
tivului, la înălțimea mărețelor pre
vederi și înaltelor exigențe cuprinse 
in proiectul Programului-Directivă 
și in Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Simplu, direct, eficient

Fotoreportajul nostru de la adunarea 

de dare de seamă și alegeri a organi
zației de bază nr. 1 turnătorie oțel 
din întreprinderea de Utilaj Chimic 

„Grivița Roșie“.

...19 septembrie 1989. Întreprinderea de Utilaj Chi
mic „Grivița Roșie“. Organizația de bază nr. 1, de la 
turnătorie oțel. Adunarea de dare de seamă și ale
geri.

...După o dare de seamă profundă și cuprinzătoare, 
urmează dezbateri fără fraze convenționale și fără 
cuvinte căutate, muncitori, maiștri, tehnicieni vor
besc simplu, direct, spunînd răspicat lucrurilor pe 
nume — ceea ce este cu atit mai folositor pentru ca 
biroul nou ales, organizația de partid, întregul co
lectiv de muncă să știe exact ce are de permanenti
zat și dezvoltat din propria experiență pozitivă, ce 
are de făcut mai bine pentru a evita în viitor unele 
deficiențe și a ridica întreaga activitate la nivelul 
superior de exigență și calitate cerut de partid.

Chiar rezumate în cîteva rînduri de tipar, inter
vențiile cîtorva din participanții la dezbatere sînt 
concludente pentru spiritul muncitoresc, revoluțio
nar în care s-a desfășurat adunarea de dare de seamă 
și alegeri din acest colectiv de la „Grivița Roșie“.

Darea de leamă 
(prezentată de secre
tarul biroului de partid, 
Marius Roșu, care avea 
să fie reales în aceas
tă muncă de răspun
dere) are mai toate 
atributele cerute : pro
fund ancorată in rea
litatea secției ți a or
ganizației de partid, 
riguros analitică, foar. 
te concretă, combativ- 
constructivă. Și conci
să I A avut, cu alte 
cuvinte, calitățile ne
cesare unui prolog 
bine conceput și sti
mulator. N-a mirat 
deci că a fost ascul
tată cu deosebită a- 
tenție și că dezba
terile - preluînd tonul 
exigent și spiritul res
ponsabil — aveau să 
fie animate, la obiect,

folositoare activității 
de viitor.

Proiectul de Hotărî- 
re (prezentat de Ion 
Nagy) cheamă pe toți 
membrii de partid, pe 
toți oamenii muncii de 
la turnătorie oțel să 
se mobilizeze mai in
tens „pentru a înlătura 
deficiențele reieșite în 
adunare, pentru a asi
gura în continuare în
deplinirea planului de 
producție lună de lună, 
pentru a determina îm
bunătățirile necesare 
in activitatea politico- 
organizatorică de par
tid". In acest scop sint 
propuse o seamă de 
măsuri pe cit de con
crete, pe atît de efici
ente. Adoptîndu-le și 
completindu-le, adu
narea le-a dat putere 
de hotărîre.

„.In numele meu șl 
In numele tuturor to
varășilor mei de mun
că, exprim marea 
bucurie — pe care o 
trăim in același gind 
cu partidul, cu țara 
întreagă - ca, la al 
XIV-lea Congres, cel 
mai iubit fiu al poporu
lui, strălucitul nostru 
conducător, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, să 
fie reales în suprema 
funcție de secretar ge
neral al partidului. Este 
opțiunea noastră de 
inimă șl conștiință 
pentru viitorul socialist 
și comunist al patriei, 
așa cum este el prefi
gurat în proiectul Pro- 
gramului-Directivă, In 
Tezele pentru Con
gres. (Costache Hal- 
dan — muncitor).

...Prin munca între
gului colectiv, in frun
te cu comuniștii, prin 
acțiunile inițiate de 
organizația de partid 
în sprijinul producției, 
reușim să îndeplinim și 
să depășim planul la 
toți indicatorii, lună de 
lună. Așa a fost în tot 
anul 1988, așa a fost 
în primele opt luni din 
acest an, și ne anga
jăm că și in continua
re va fi la fel. Reali
zam noi aceasta în 
anii cind la turnătorie 
se lucra din greu ; cu 
atît mai mult acum 
cind, prin moderniza
re, muncitorul trebuie 
numai să apese pe 
butoane, aproape în
tregul proces produc
tiv fiind mecanizat. 
(Aurel Piclu - mais
tru, șef de brigadă).

...Biroul organizației 
de partid s-a implicat 
direct in acțiunea de 
modernizare o utilaje
lor și a procesului teh
nologic. Bineînțeles, nu 
s-a substituit nici teh
nicienilor și nici con
ducerii administrative. 
A acționat — prin mij
loacele specifice mun
cii politice de partid — 
pentru crearea unul 
climat favorabil mo
dernizării, a impulsio
nat ridicarea pregătirii 
profesionale, a contri
buit la depășirea unor 
greutăți. Este de aș
teptat ca și în viitor, 
membrii biroului nou 
ales să desfășoare o 
octivitate colectivă, 
concomitent cu întări
rea răspunderii indivi
duale. (Nieolae loniță 
— muncitor).

...Este, totuși, nevoie 
de mai multă insisten
ță, chiar de mai multă 
intransigență pentru a 
pune mai bine în va
loare noile utilaje, în
treaga capacitate de 
producție. Ceea ce 
poate și trebuie să 
facă mai mult biroul 
de partid, de fapt or
ganizația noastră de 
bază, este de ordin 
politic : să demonstre
ze tuturor că prin mo
dernizare reușim atît 
ușurarea muncii fizice 
individuale, cit și ridi
carea productivității — 
cu urmări finale și pe 
statele de retribuție. 
Iar pentru aceasta să 
se întărească simțitor 
disciplina în muncă. 
(Dumitru Stoian - 
maistru).

...Rezultatele puteau 
fi și mai bune docă 
unor cauze obiective 
nu li se adăugau și 
abaterile unora : lip
suri de la muncă, in- 
tîrzieri, lucru de mîn- 
tuială. Membrii birou
lui au fost repartizați 
pe locuri de muncă, 
dar nu au desfășurat 
cu toții acolo o activi
tate politică eficientă. 
Metoda trebuie, desi
gur, continuată, dar ei 
să țină o legătură mai 
strînsă cu șefii de 
compartimente, să fie 
mai activi, să la ati
tudine promptă ți fer
mă față de abateri, pe 
loc, să desfășoare o 
susținută muncă edu
cativă de la om la om. 
Aceasta trebuie să 
facă ei, ca activiști de 
partid. (Gavrilă Ciceu 
— maistru).

...Rindurile colecti
vului nostru s-au înti
nerit masiv, cu citva 
timp in urmă. Atunci 
cind s-a făcut schim
bul de generații i-am 
primit ți i-am privit pe 
tinerii veniți cu oare
care îngrijorare. Dar 
ei s-au străduit, orga
nizația de partid i-a 
ajutat (de fiecare a 
răspuns cite un comu
nist cu experiență) ți, 
iată, s-au integrat. 
Trebuie spus, totuși, 
că se simte nevoia ca 
biroul să se ocupe 
mai mult de activita
tea de ansamblu a or
ganizației U.T.C., a 
sindicatului, care nu 
în toate cazurile reu
șesc să combată efi
cient unele manifes
tări de indisciplină. 
(Ion Vrinceanu - sub- 
inginer, șef de atelier).

Fotoreportaj

...Se poate aprecia 
pe bună dreptate că 
modul in care s-a des
fășurat adunarea de 
dare de seamă și ale
geri de la organizația 
de bază nr. 1 a con
stituit un moment de 
reflecție analitică, dar 
ți de proiecție con
structivă spre viitor. 
Aș încheia cu un as
pect : s-a spus aici că 
organizația trebuie să 
se întărească nume
ric, prin primirea de 
noi membri dintre ti
nerii muncitori destoi
nici. Este de așteptat, 
și necesar, ca prin în
tărirea numerică orga
nizația de la turnăto
rie oțel să se întă
rească mai cu seamă 
calitativ. (Răducan Tu
dor — membru in bi
roul comitetului de 
partid din întreprin
dere).

da :
Gn. MIT ROI, E. DICH1SEANU

Combativitate ,^șubînțeleașă^ ?!
Cînd lucrurile bune sînt spuse direct, iar neajunsurile ocolite...

In mod firesc ți necesar, Intr-o 
adunare de dare de seamă și alegeri, 
care examinează activitatea desfășu
rată de organizația de bază pe o 
durată de doi ani și jumătate, este 
abordată o problematică complexă
— de la creșterea rândurilor sale 
pină la analizarea temeinică a modu
lui în care s-a acționat, de către 
biroul său, de către toți comuniștii
— pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice. O asemenea analiză n-a 
lipsit nici din adunarea organizației 
de bază din secția mecano-energeti- 
că a întreprinderii „Hidromecanica" 
din Brașov, și, în anumite laturi ale 
ei, a fost chiar foarte bună.

Care a fost totuși ideea dominantă 
a dezbaterii respective ? Rememo- 
rind analiza efectuată de darea de 
seamă și luările de cuvînt ale comu
niștilor, putem afirma că relația 
care trebuie să existe între calitatea 
muncii desfășurate de biroul orga
nizației de bază, de comuniști și re
zultatele activității economice s-a 
Impus — dar se putea impune cu 
rezultate și mai bune — în prim-pla- 
nul dezbaterii. „Faptul că in cei doi 
ani și jumătate care au trecut de la 
alegerile anterioare și pină acum — 
se aprecia în darea de seamă — 
secția mecano-energetică, în care își 
desfășoară activitatea cei aproape 90 
de comuniști ciți numără organiza
ția noastră, și-a îndeplinit lună de 
lună sarcinile de plan, atestă atit 
modul in care biroul organizației de 
bază a știut să orienteze activitatea 
politico-organizatorică spre un ase

menea obiectiv major, cit șl modul 
în care comuniștii au contribuit fie
care la locul său de muncă la ma
terializarea acestui obiectiv".

Modul de abordare, în spirit con
structiv, analitic a relației dintre 
calitatea muncii de partid și calita
tea activității desfășurata de către 
fiecare comunist pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice a debutat cit se 
poate de bine în adunarea de la 
care relatăm. Dar a continuat în 
două maniere diferite față de pre
misa de la care s-a pornit.

Biroul organizației de bază a pro
cedat bine aducînd în atenția adu
nării activitatea deosebit de bună 
desfășurată de unii comuniști, ca 
Gheorghe Manea, Gheorghe Roman, 
Simon Bella, Petre Vocan, Zaharias 
Carol și alții, care — printr-un 
autentic spirit revoluționar, printr-o 
profundă înțelegere a responsabili
tății ce le revine față de îndeplini
rea sarcinilor de partid — au adus 
și aduc o contribuție hotărâtoare atît 
la efectuarea unor reparații de ca
litate, cît și la completarea, prin 
autoutilare, a fondului de mijloace 
fixe de care are nevoie întreprinde
rea. Aceasta a fost maniera normală, 
de abordare a activității desfășurate 
de comuniști, a împlinirilor din 
munca lor. Firesc ar fi fost ca ea să 
fie continuată — tocmai ca aceste 
împliniri să fie cit mai consistente 
— și pe cealaltă fațetă a lucrurilor. 
Și anume, să se fi supus unei 
analize exigente și cauzele, și comu
niștii care fac ca nu întotdeauna

calitatea unor reparații șl a unor 
utilaje executate cu forțe proprii să 
fie la nivelul cerințelor, atit din 
punctul de vedere al termenelor de 
execuție, cit și al calității lor. Absen
ta abordării directe, concrete a aces
tor cauze și a autorilor lor a făcut 
ca dezbaterile să aibă o „tempera
tură" critică mult prea scăzută, să 
se îndrepte spre subiecte colaterale 
în locul celor de fond.

Au existat, ce-i drept, două mo
mente care puteau îndrepta lucru
rile spre făgașul normal. Primul — 
cînd tovarășul Paul Dogaru, ingine- 
rul-șef al întreprinderii, a făcut în 
cuvintul său o corelație intre creș
terea sarcinilor de plan pe ansam
blul economiei — așa cum sînt ele 
înfățișate în proiectul Programului- 
Directivă pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului — și cele ce 
revin întreprinderii „Hidromecani
ca". „Sarcinile c« revin unității 
noastre, care sînt mult superioare, 
celor prevăzute pe ansamblul eco
nomiei — spunea vorbitorul — vor 
putea fi îndeplinite numai printr-o 
creștere a capacității fiecărui comu
nist de a participa la îndeplinirea 
lor, prin eliminarea hotărâtă a lipsu
rilor care mai există in activitatea 
noastră, atît în ce privește calitatea 
reparațiilor, cît și in ce privește 
ritmul de asimilare a utilajelor reali
zate prin autodotare". Poate faptul 
că și inginerul-șef a evitat să nu
mească exact lipsurile la care se 
referea a făcut ca nici în acest 
„moment al adevărului" spiritul

combativ să nu se manifeste concret, 
deschis, șl să rămînă fixat In zona 
neutră a subînțelesului. Al doilea 
moment l-a constituit intervenția 
comunistului Gheorghe Manea. 
„Avem rezultate bune și le cunoaș
tem cu toții — a spus el. Ar fi mai 
bine să insistăm asupra lipsurilor 
din munca noastră, a fiecăruia, a 
biroului organizației de bază, fiindcă 
ele impietează asupra rezultatelor 
activității noastre". Dar nici el nu 
și-a asumat răspunderea de a numi 
aceste lipsuri și, astfel, deși în adu
narea respectivă au luat cuvintul 10 
comuniști, deși prezenta la adunare 
a fost de aproape sută la sută, a 
existat un absent nedorit: spiritul 
de combativitate.

Asupra principalelor cauze ale 
neafirmării lui pe măsura cerințelor 
ne-am oprit mai sus. Dar a mai 
existat una. Faptul că secretarul 
comitetului de partid, care a condus 
această adunare — un om cu expe
riență, bun cunoscător al activității 
acestei organizații — n-a cerut nici 
unui vorbitor să fie mai combativ, 
să se refere și la lipsurile proprii 
sau ale biroului organizației de bază 
a contribuit efectiv, credem noi, la 
insuficienta afirmare a spiritului cri
tic constructiv. Am insistat asupra 
acestor posibile explicații pentru că 
ele pot constitui un moment de re
flecție nu numai pentru comuniștii 
de la „Hidromecanica".

Constantin PRIESCU
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În fiecare județ, în fiecare întreprindere

RITMURI SUPERIOARE DE LUCRU
Activitatea productivă este în această perioa

dă deosebit de complexă și impune soluțio
narea operativă a multor probleme tehnice și 
organizatorice. Practic, nici un amănunt al pro
ducției nu trebuie neglijat, astfel încît pretutin
deni să se asigure condițiile necesare pentru 
folosirea intensivă, cu randamente superioare a 
bazei tehnice din dotarea unităților economice. 
Există în acest sens numeroase experiențe po
zitive ccfte demonstrează elocvent că prin pre
gătirea temeinică a fabricației, prin buna orga
nizare a muncii se pot obține însemnate sporuri 
de producție, îndeosebi pe seama creșterii pro
ductivității muncii, concomitent cu reducerea 
substanțială a consumurilor materiale. Se dă ex
presie în felul acesta hotărîrii unanime a clasei

noastre muncitoare, a întregului popor de a în- 
tîmpina cu succese cît mai însemnate în pro
ducție Congresul al XiV-lea al partidului.

in același timp, din analiza rezultatelor obți
nute în perioada care a trecut din acest an se 
pot desprinde o serie de concluzii valoroase 
'pentru perfecționarea în continuare a activității

productive. La o serie de asemenea probleme 
se vor referi in grupajul de azi, pe tema acțiu
nilor întreprinse pentru indeplinirea în cit mai 
bune condiții a sarcinilor economice, tovarășii 
Octavian Feneșan, secretar al Comitetului Jude
țean Alba al P.C.R., și Gheorghe Vasiu, secretar 
al Comitetului Județean Harghita al P.C.K

1. Cu ce rezultate în îndeplinirea planului s-au incheiat cele opt 
luni care au trecut din acest an ?

2. Ce experiențe deosebite s-au conturat în acțiunile întreprinse 
pentru realizarea planului în condiții de înaltă eficiență ?

3. Cu ce probleme se confruntă unitățile și cum se acționează pen
tru soluționarea lor ?

In secția montaj general a întreprinderii de Mașini-Unelte „Morghita". județul Bihor, se finalizează un nou lot da 
produse Foto : S. Cristian

Soluțiile tehnice moderne

Potențialul productiv
folosit cu eficiență

superioară
•j în ampla întrecere socialistă 

care se desfășoară în întimpinarea 
Congresului al XiV-lea al partidului 
sînt angajați cu deplină răspundere 
și oamenii muncii din industria ju
dețului Alba. Rezultatele obținute pe 
8 luni reflectă. în majoritatea între
prinderilor. mobilizarea susținută a 
colectivelor muncitorești pentru va
lorificarea mai eficientă a poten
țialului de producție existent. Astfel, 
după 8 luni, la producția-marfă in
dustrială s-a înregistrat o creștere 
de 8.9 la sută comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Pe luna 
august si cele 8 luni care au trecut 
din acest an au fost onorate toate 
contractele încheiate cu partenerii 
de peste hotare. Trebuie să eviden
țiem. de asemenea. preocuparea 
pentru creșterea calității produselor 
și a eficientei economice, pentru 
reducerea consumurilor de materii 
prime si energie electrică. Ritmurile 
mari de creștere a producției indus
triale de la un an la altul eviden
țiază si responsabilitatea cu care se 
urmărește înfăptuirea programelor 
de organizare și modernizare. în care 
accentul este pus pe înnoirea si per
fecționarea tehnologiilor si produse
lor.

șirea planului la producția fizică, si 
îndeosebi la export. Produsele sodice 
realizate sînt de o calitate deosebită. 
Cu forte proprii, combinatul a re
zolvat unele probleme care creau 
..locuri înguste" sau întîrziau livra
rea : realizarea unor instalații pen
tru producerea ambalajelor, a 
dispozitive de încărcare etc. 
pornind de la ideea că fiecare 
citor și specialist trebuie să
neze. să gîndească. să creeze pen
tru buna desfășurare a activității.

unor 
Totul 
mun- 
acțio-

cu 
ac- 

mai 
se 

de-

2 Acțiunile întreprinse pentru 
îndeplinirea planului s-au constituit 
într-o serie de experiențe deosebite. 
Bunăoară, la nivelul județului s-a 
conturat, cu rezultate pozitive, o ac
țiune de întrajutorare între unități, 
îndeosebi pe linia realizării unor uti
laje pentru investiții, dar si a rezol
vării operative a unor probleme pri
vind modernizarea. Realizarea. în 
premieră pe tară, a cuptoarelor de 
ardere rapidă la întreprinderea „Por
țelanul" din Alba Iulia înglobează și 
sprijinul altor unități din munici
piul reședință de județ : al între
prinderii de Utilaje pentru Fabrica
rea unor Confecții Metalice și Piese, 
al întreprinderii de Produse Re
fractare. care a produs special sor
timentele de cărămizi necesare pen
tru înzidirea cuptoarelor ș.a. Aceas
tă întrajutorare, coordonată de con
siliul județean de control muncito
resc, s-a afirmat recent si cu pri
lejui efectuării unor reparații la 
cuptorul de topire de la noua uzină 
de cupru din Zlatna.

La Combinatul de Produse Sodica 
din Ocna Mureș s-a cristalizat o ex
periență bună cu privire la urmări
rea și realizarea sarcinilor de plan 
la fiecare loc de muncă. Așa se asi
gură în combinat parametrii înalti 
în funcționarea instalațiilor, depă-

3 Hotărîți să întâmpinăm Con
gresul al XiV-lea al partidului 
rezultate deosebite în producție, 
țipnăm pentru soluționarea cit 
operativă a problemelor cu care 
confruntă unele unități. In mod
osebit avem în vedere rezolvarea, cu 
sprijinul ministerelor si al centrale
lor industriale, a cerințelor aprovi
zionării tehnico-materiale. Uneori 
intervenim și la furnizorii furnizo
rilor noștri. In prezent sîntem pre
ocupați de îmbunătățirea ritmicității 
livrărilor de alumină de la combina
tul din Tulcea către întreprinderea 
de Produse Refractare din Alba Iu
lia. la rindul ei solicitată de către 
otelari să furnizeze produse refrac
tare. Cu probleme similare se con
fruntă si cele trei combinate de pre
lucrarea lemnului din județ, precum 
și unele unități de industrie ușoară.

Județului nostru îi revin sarcini 
deosebite în ce privește producția 
de cupru. Neajunsurile pe care Ie 
înregistrăm, restanțele existente sînt 
în mare parte determinate de greu
tățile cu care ne confruntăm în func
ționarea instalațiilor de la Combina
tul Minier al Cuprului Roșia Poieni 
și noua uzină de cupru din Zlatna. 
Urmărim îndeaproape îndeplinirea 
tuturor prevederilor programului de 
fiabilizare a utilajelor de la uzina 
de preparare a combinatului de la 
Roșia Poieni, și în mod deosebit a 
cuptorului de topire în suspensie de 
la Zlatna. Pe lîngă calitatea utilaje
lor. unele probleme le ridică si cali
tatea pregătirii profesionale a celor 
care asigură functionarea lor. In 
această direcție putem interveni mai 
operativ și mai eficient si facem 
acest lucru inclusiv cu sprijinul tem
porar al altor unităti. prin detașarea 
unor specialiști si muncitori de înal
tă calificare.

Oamenii muncij din industria ju
dețului acționează cu răspundere 
pentru îndeplinirea planului, con- 
știenți că dispun de potențialul ne
cesar, că în principal munca lor este 
hotărîtoare pentru creșterea calității 
Si eficientei producției.

dețean de partid, separat cu unități 
din industria lemnului și separat 
cu unități ale Industriei ușoare, pen
tru rezolvarea problemelor de co
laborare și a celor legate de asigu
rarea bazei tehnico-materiale și de 
transport. La nivelul conducerii ju
dețului se urmărește zilnic reali
zarea planului fizic la 19 produse 
principale și a producției la export, 
intervenindu-se operativ pentru re
zolvarea tuturor problemelor.

In sensul celor arătate, s-au orga
nizat întîlniri de întrajutorare între 
unități cu profil de construcții de 
mașini din județ, cărora le sînt nece
sare piese de schimb prin prelucrări 
mecanice, respectiv între întreprin
derile de tractoare, mecanică și în
treprinderea de Utilaje și Piese de 
Schimb Gheorgheni, La fel. am ini
țiat schimburi de experiență și de 
ajutor concret între întreprinderile 
de filatură din 
Odorhei. cele _  _ ____  __
Miercurea-Ciuc și Toplița și între
prinderea de Stofe de Mobilă din 
Gheorgheni, avînd în vedere lăr
girea posibilităților de valorificare a 
unor materiale, de refolosire a ma
terialelor rezultate in urma pro
cesului de producție ; în cadrul Ba
zei Județene de Aprovizionare Teh- 
nico-Materială s-a organizat o expo
ziție cu materialele și piesele de 
schimb aflate în stocuri supranor- 
mative și care pot fi valorificate de 
către unitățile din județ. Pentru 
asigurarea tuturor contractelor și a 
comenzilor pe perioada care a mai 
rămas pină la sfirșitul anului, în 
atenția permanentă a conducerii ju
dețului, a organelor locale și a con
ducerilor colective ale unităților cu 
sarcini la export s-a situat reali
zarea din timp de produse noi. cu pa
rametri tehnico-funcționali îmbună
tățiți. care au fost prezentate parte
nerilor externi. Spre exemplu, în
treprinderea de Prelucrare a Lem
nului din Miercurea-Ciuc a prezen
tat 60 de produse noi, cea din 
Gheorgheni — 23 produse, Iar Com
binatul de Exploatare și Prelucrare a 
Lemnului din Toplița — 20 produse. 
La rîndul său, întreprinderea de 
Tricotaje din Miercurea-Ciuc a oferit 
129 modele noi, iar întreprinderea cu 
profil similar din Toplița — 75, în 
fiecare caz noile produse bucurîn- 
du-se de frumoase aprecieri, deter- 
minînd noi comenzi.

Miercurea-Ciuc și 
de tricotaje din

3. Cu toate acestea, pe ansamblul 
Industriei județului, rezultatele ob
ținute pînă acum nu se ridică la ni
velul cerințelor, al posibilităților 
existente. S-au Înregistrat o serie

de rămîneri In urmă, mal ales în 
realizarea producției fizice la mai 
multe produse, printre care fontă, 
mobilier din lemn. furnire, con
fecții, utilaje metalurgice și produse 
ale industriei 
care au generat 
se datorează tn 
neajunsuri ce 
activitatea unor 
în legătură cu 
ducerea producției. în asigurarea din 
timp a condițiilor tehnico-materiale. 
în folosirea capacităților de produc
ție. Totodată, unele centrale in
dustriale nu au acordat unităților 
sprijinul necesar pentru soluționarea 
problemelor legate de corelarea 
planului cu baza materială, respectiv 
asigurarea cantităților repartizate 
conform sarcinilor fizice prevăzute. 
O bună parte din restantele înre
gistrate se datoresc neajunsurilor în 
aprovizionarea tehnico-materială, mai 
ales cu feroaliaje, cocs, materiale de 
finisaj, coloranți, țesături și fire, la 
care cotele alocate sînt sub nivelul 
necesarului normat, iar livrările nu 
se efectuează ritmic, corespunzător 
cantităților programate împreună cu 
furnizorii.

In vederea soluționării acestor 
probleme. comitetul județean de 
partid, organele și organizațiile de 
partid din întreprinderi, conducerile 
colective își concentrează eforturile 
în direcția perfecționării tehnologii
lor de fabricație, reducerii consumu
rilor materiale și energetice, fără a 
se afecta calitatea produselor. 
Totodată, se acordă mare atenție 
îmbunătățirii activității comerciale, 
prin realizarea unei și mai strînse 
colaborări cu furnizorii, asigurării 
funcționării la întreaga capacitate a 
mașinilor și utilajelor. întăririi 
ordinii și disciplinei la toate locurile 
de muncă. Un prilej deosebit pentru 
mobilizarea colectivelor de muncă, 
pentru creșterea răspunderii membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii față de îndeplinirea im
portantelor sarcini ce ne revin și la 
care ne-am angajat îl constituie 
actualele adunări generale de dări 
de seamă și alegeri în organizațiile 
de partid, care vor Însemna, totoda
tă. momente propice de abordare și 
rezolvare a problemelor unităților 
economice, de determinare a unor 
importante mutații calitative în mo
dul de gîndire și acțiune al comu
niștilor, al întregului personal mun
citor.

alimentare. Cauzele 
aceste neîmpliniri 

bună măsură unor 
mai persistă în 

cadre de conducere 
organizarea și con-

Anchetă realizată de 
Ștefan DINI C A 
Nicolae SANDRU 
corespondenții „Scînteii*

Prioritate recuperării
neîntîrziate a râmînerilor

în urmă față de plan
Chemarea adresată de secreta

rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tuturor colective
lor de muncă din industrie de a în
deplini in cele mai bune condiții 
sarcinile de plan in întimpinarea 
Congresului al XIV-lea al partidului 
a avut un larg ecou în rîndul 
oamenilor muncii din industria ju
dețului Harghita. Sub îndrumarea și 
conducerea directă a organelor și 
organizațiilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii, s-a asigurat mobi
lizarea muncitorilor și specialiștilor 
în direcția valorificării superioare a 
potențialului creator al unităților, a 
concertării eforturilor productive 
pentru obținerea unor rezultate eco
nomice superioare. Ca urmare, pro
ducția Industrială pe 3 ani și 9 luni 
din actualul cincinal a fost realizată 
eu 41 zile mai devreme, obținindu-se 
un spor de aproape 600 milioane 
lei. Cu rezultate bune s-au înscris 
colectivele de oameni ai muncii din 
industria județului care asigură ma
terii prime economiei naționale. Ast
fel. la întreprinderea Minieră Bălan 
s-au extras și prelucrat peste pre
vederi însemnate cantități de mi
nereu, din care s-au extras 8 450 tone 
pirită și 75 tone cupru în concen
trate ; întreprinderea Minieră Har
ghita a depășit sarcinile fizice ale 
perioadei cu 150 tone caolin prepa
rat, iar unitățile forestiere de ex
ploatare a lemnului au realizat peste 
prevederi 13 800 metri cubi cherestea. 
Importante depășiri s-au înregistrat 
și la alte produse fizice necesare 
economiei naționale, printre care

prefabricate din beton armat, trac
toare. utilaje tehnologice pentru in
dustriile chimică, alimentară, exploa
tării și prelucrării lemnului, tricotaje 
ș.a. Și la export s-au obținut reali
zări importante, asigurîndu-se ono
rarea obligațiilor contractuale față 
de partenerii externi. Aceste rezul
tate s-au înregistrat în condiții de 
eficiență sporită, productivitatea 
muncii in unități ale industriei repu
blicane din județ sporind cu 5,6 la 
sută. De asemenea, s-au economisit 
față de consumurile normate 545 
tone metal, peste 5 000 tone com
bustibil, 5 000 MWh energie elec
trică. alte importante cantități de 
materii prime și materiale.

2. Comitetul județean de partid 
s-a preocupat stăruitor de mai buna 
organizare și conducere a activității 
productive din întreprinderi, de 
aplicarea prevederilor programelor 
de perfecționare a organizării și de 
modernizare a proceselor 
tie, de respectarea cu 
principiilor mecanismului 
financiar, de imprimarea 
de răspundere în 
teriilor prime și 
sprijinul activității 
inițiat acțiuni de
nivel local, în funcție de structura 
producției, a exportului, de spe
cificul unităților. S-au statornicit, ca 
practică 
ședințe 
rourilor 
menilor
loc analize inițiate de comitetul ju

de produc- 
strictețe a 
economico- 
unui spirit

gospodărirea ma- 
materialelor. în 
productive s-au 
întrajutorare la

permanentă, organizarea de 
lărgite de analiză ale bi- 
executive ale consiliilor oa- 
muncii, iar săptămînal au

larg generalizate
în paginile ziarului nostru din 21 iulie și 3 august a.c. a fost prezentată 

pe larg o ingenioasă soluție tehnică elaborată cu ani în urmă de specialiști 
ai colectivului de dispozitive al Facultății de .Tehnologia Construcției de 
Mașini de la Institutul Politehnic București. Este vorba despre dispoziti
vele din elemente modulate — „DISROM" — care au rolul de a fixa și 
centra piesele pe mașini-unelte, în vederea prelucrărilor mecanice prin 
așchiere. Am arătat, în cele două articole apărute, avantajele și eficiența 
economică a utilizării acestor dispozitive modulate. Reamintim că folo
sirea unui astfel de dispozitiv oferă față de cel clasic numeroase avan
taje, printre care o economie de 40—50 kg de oțel aliat, concomitent cu 
reducerea considerabilă a orelor de proiectare și execuție, precum și a 
manoperei aferente. De asemenea, au fost dezbătute pe larg și cauzele 
pentru care această soluție tehnică este în prea mică măsură utilizată în 
unitățile economice. Ecourile la articolele publicate n-au întârziat să apară. 
Mai multi specialiști au telefonat sau au scris la redacție, exprimîndu-și 
punctul de vedere.

In marea lor majoritate, opiniile formulate coincid, avînd ca numitor 
comun deplinul acord față de importanța practică deosebită pe care o au 
dispozitivele modulate. S-au făcut și propuneri concrete pentru îmbună
tățirea acestei jșoluții tehnice, precum și pentru implementarea și gene- 

iâtă citeva din opiniile exprimate. 
schemelor de montare a dispozitive
lor modulate), precum și introdu
cerea tehnicii de calcul pentru pro
iectarea asistată de calculator a dis
pozitivelor. Un alt capitol impor
tant al activității noastre il consti
tuie formarea unor cadre calificata 
care să folosească operativ și efi
cient setul de elemente modulate, 
capabile să proiecteze elemente spe
cifice unui anumit domeniu de acti
vitate, contribuind astfel la dezvol
tarea continuă a setului din elemen
te modulate. Dar pentru ca toate 
acestea să prindă viață este necesar 
ca beneficiarii să-și intensifice co
laborarea cu colectivul nostru, să se 
manifeste mai mult interes pentru 
aplicarea noii soluții tehnice".

Acesta este punctul de vedere al 
proiectantului. Să notăm în conti
nuare și opinia unui specialist din- 
tr-o unitate constructoare de mașini, 
care a venit in contact direct cu 
soluția aflată în discuție.

„Apreciez ca foarte binevenită 
dezbaterea inițiată de ziarul 
-Scinteia- eu privire la soluția teh
nică «DISROM», ne scrie ing. Petre 
Aurel, tehnolog la Întreprinderea 
«Aerofina», pentru a trezi un mai 
mare interes din partea specialiști
lor din domeniul prelucrărilor me
canice. Aplicarea «DISROM»-ului 
determină indiscutabil 
productivității muncii, 
ciclului de fabricație, 
costurilor și a consumurilor 
riale".

Ca specialist ta construcția de ma
șini, semnatarul scrisorii solicită 
diversificarea fabricației „DISROM"- 
ului, prin realizarea setului de ele
mente modulate cu canal de 32 mi
limetri (cel actual este de 64 mili
metri), astfel încît să se poată ex
tinde aria de utilizare a dispozitive

ralizarea „DISROM“-ului. Concret,
„Este bine că în cele două arti- 

, cole apărute in ziarul „Scînteia" 
s-au făcut referiri concrete la pro
bleme de fond ale aplicării dispozi
tivelor din elemente modulate, ne 
scrie conf. dr. ing. Aurel Brăgaru, 
șeful colectivului de cercetare și 
proiectare al ,,DISROM"-ului, de la 
Institutul Politehnic București. Ar
ticolele publicate arată clar avanta
jele acestei soluții, dar și unele 
neajunsuri tn aplicarea ei. Din 
exemplele date a reieșit că numai 
cauze subiective frinează extinderea 
acestei soluții. Scoaterea lor in evi
dență reprezintă un pas important 
înainte in rezolvarea unor probleme 
deosebit de importante ce apar in le
gătură cu transpunerea in practică a 
soluțiilor oferite de cercetarea si 
proiectarea din institutele de învăță- 
mint superior. Desigur, punerea la 
punct a noii soluții tehnice reprezintă 
un lucru necesar, dar nu suficient. De 
aceea, doresc să fac unele pre
cizări cu privire la preocupările co
lectivului nostru de cercetare și pro
iectare pentru îmbunătățirea și per
fecționarea „DISROM"-ului, pre
cum și citeva propuneri prin care 
se poate înlesni drumul acestei so
luții tehnice spre unitățile produc
tive. Una " 
spre care 
referă la 
elemente 
punem la punct cit mai repede toată 
gama de seturi, de 32, 48, 96 și 120 
milimetri, pentru a răspunde astfel 
atât cererilor din domeniul mecani
cii fine, cît și celor din industria 
grea. Alte obiective vizează pregă
tirea unui echipament complet, al
cătuit din setul de elemente modu
late, baza de montare a dispozitivelor 
modulate (utilaje pentru manipu
lare, programe pentru optimizarea

din principalele direcții 
ne concentrăm atenția se 
diversificarea seturilor de 
modulate, astfel incit să

creșterea 
reducerea 

diminuarea 
mate-

lor din elemente modulate tn elec
trotehnică și mecanică fină. Practic, 
în colaborare cu colectivul de spe
cialiști din Institutul Politehnic 
București, inginerul P. Aurel s-a 
ocupat de proiectarea noului set de 
elemente modulate. Pe parcurs ap 
apărut însă o serie de probleme 
care au întârziat și întârzie în con
tinuare realizarea în noua variantă 
a setului modulat

„S-a incheiat un contract de co
laborare cu colectivul de la Insti
tutul Politehnic București pentru 
Sroiectarea setului de 32 milimetri.

'e la încheierea contractului ți pină 
la începerea elaborării proiectului a 
trecut însă un timp destul de lung. 
Și aceasta in condițiile în care con
ducerea întreprinderii a admis ci 
soluția tehnică „DISROM" este 
eficientă pentru activitatea prac
tică din unitate. Apoi, cînd ir 
final s-a definitivat proiectul ți tre
buia să se treacă la executarea pro
totipului, firesc era să mă ocup ș 
de această sarcină. Dar conducere, 
întreprinderii a hotărit să se ocup 
altcineva de această problemă. Uite 
rior, cum era de așteptat, de altfe 
au apărut greutăți in asigurare 
bazei materiale și în găsirea unt 
unități producătoare. Atunci am fot 
însărcinat să preiau executarea se 
tului de 32 milimetri. Desigur, est 
bine că în prezent se execută o pai 
te din componentele acestui set d 
elemente modulate la Întreprindere 
de Mecanică Fină din Capitală. Ti 
tuși,. este clar că s-a pierdut nepe- 
mis de mult timp".

In concluzie, dispozitivele din el 
mente modulate „DISROM" repn 
zintă o realitate, o certitudine a ce 
cetării românești, probată de e: 
periența a numeroase întrepri: 
deri care Ie utilizează cu efic 
ență superioară în activitatea c 
rentă. Există, de asemenea, condi 
pentru execuția acestor dispoziti 
în industria românească. Desigi 
sînt și unele probleme privind p< 
fecționarea și diversificarea conțin 
a fabricației dispozitivelor respecți’ 
pentru adaptarea la varietatea 
condiții de utilizare din diferite ! 
treprinderi. Dar aceasta nu po: 
constitui un motiv pentru a justif 
lipsa de interes manifestată în un 
unități și la forurile de resort 
acestora în legătură cu preluarea 
aplicarea noii soluții tehnice în to 
domeniile in care aceasta se ju 
fică din punct de vedere econo: 
și tehnologic. Dar asupra ace 
probleme vom reveni.

Noile capacități de producție
(Urmare din pag. I)
perspectiva unei activități care are 
drept coordonate de bază eficienta. 
..Aceasta presupune insă o bună 
organizare, este de părere ing. Victor 
Bică. șeful brigăzii complexe nr. 3 
a Antreprizei de Construcții nr. 6, o 
planificare 
amănunte, 
beneficiar, 
de utilaje 
cadrul unor analize judicioase la care 
participă toti acești factori, noi 
stabilim grafice de execuție a lucră
rilor si totodată răspunderi concrete 
în urmărirea respectării termenelor 
planificate. Astfel. nu mai există 
motivări de genul «constructorul e 
de vină» sau «furnizorul nu-și res
pectă angajamentul» sau alte scuze".

De la fiecare muncitor, de 
la fiecare inginer — idei bi
ne venite. Un grad înalt âe tipi" 
zare si de industrializare ar putea 
crea impresia că activitatea de con
cepție într-un trust de construcții ar 
putea deveni destul de lei eră. Nimic 
mai eronat ! Iată ce gîndesc. ce fac 
Si cum acționează proiectantii. în 
general oamenii cu idei din trustul 
craiovean.
' ..Cele mal multe din soluțiile 
tehnice pentru mecanizarea lucrări
lor. precizează ing. Traian Stăncu- 
lescu. au fost puse la punct de ingi
nerii biroului tehnic al antreprizei. 
Printre acestea se numără : instala
ția pentru izolarea, grunduirea și 
vopsirea conductelor pînă la 1200 
milimetri, instalația pentru turnarea 
tuburilor din beton, instalația de 
probă a racordurilor prefabricate. In 
prezent se află în stadiul de defini
tivare un stand pentru încercarea 
armăturilor, precum si o serie de 
dispozitive pentru executarea ra
cordurilor sub presiune".

Desigur, faptul că specialiștii caută 
si propun soluții tehnice menite să 
crească productivitatea, să reducă 
manopera de execuție este un lucru 
bun. dar ce este deosebit de im
portant în activitatea lor este că cel 
care vine cu o idee tehnică se ocupă 
si de materializarea ei. parcurgind 
întregul traseu ce începe din faza de 
concepție si pînă Ia realizarea efec
tivă.

pînă în cele mai mici 
o bună colaborare între 

constructor și furnizorii 
tehnologice. De aceea, in

Sâ vedem însă ce propun con
structorii. ..La lucrările de terasa- 
mente de la Termocentrala din 
Tîrgu Jiu. ne spune ing. Gheorghe 
Rîcă. s-a întocmit un proiect prin 
care practic s-au eliminat transpor
turile din afara incintei. In plus, 
s-au putut utiliza agregate extrase 
de pe amplasamente pentru prepa
rarea betoanelor. Merită subliniată și 
o altă inițiativă, rezultată în urma 
finalizării unor propuneri formulate 
de muncitori si specialiști de pe șan
tierele : trustului craiovean. Concret, 
organizarea de șantier se face uti- 
lizind obiective din cadrul investiției 
ce se construiește sau prin realizarea 
unor lucrări adecvate (rețele de apă. 
racorduri electrice, posturi de trans
formare. drumuri, clădiri, anexe, ate
liere mecanice) în strînsă legătură 
cu posibilitatea de folosire ulterioară 
a lor. în scopul reducerii lucrărilor 
provizorii de organizare de șantier. 
Ceea ce în mod firesc a condus la 
diminuarea substanțială a cheltuieli
lor prevăzute pentru organizarea de 
șantier".

Iată, așadar, că fiecare muncitor, 
fiecare inginer poate si trebuie să 
contribuie activ Ia executarea mai 
rapidă a lucrărilor pe șantier, cu 
idei si soluții constructive pentru 
gospodărirea cu răspundere a mate
rialelor si fondurilor alocate, pentru 
scurtarea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție.

Pasul următor, extinderea 
și generalizarea soluțiilor e- 
ficiente cum 8_a ara^at> 
soluții eficiente ce oferă posibilitatea 
scurtării termenelor de execuție si 
reducerii costurilor investițiilor. Dar 
pentru a se obține rezultatele scon
tate în activitatea de construcții este 
necesar ca aceste soluții să nu fie

aplicate numai pe unele șantiere, ci 
extinse si generalizate în întreaga 
ramură a construcțiilor.

„Aplicarea experienței înaintate 
— ne spune ing. Emil Țugui, di
rector general al Trustului Antre
priză Generală de Construcții Indus
triale Craiova, — are un înțeles mai 
larg. Evident, schimburile de expe
riență și informările organizate de 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
au un rol decisiv in cunoașterea si 
generalizarea celor mai noi si valo
roase soluții în domeniul construc
țiilor. Astfel, putem spune că multe 
din soluțiile realizate in unitățile 
trustului, cum ar fi îmbinările usca
te în grindă si stâlp, prefabricarea 
integrală a unor lucrări subterane, 
execuția de hale șl canale pentru 
construcții agrozootehnice, decan- 
toare pentru epurare s.a. au fost 
generalizate. Totodată, si noi am 
preluat de la alte trusturi soluții 
pe care le aplicăm eficient în execu
ția lucrărilor pe șantierele trustu
lui. De pildă, execuția stațiilor e- 
lectrice complet prefabricate, e- 
xecuția pentru stații filtre etc. 
Aș dori însă să aduc în discuție 
un alt aspect deosebit de important 
legat de folosirea experienței înain
tate. Este vorba de pregătirea tinerei 
generații. Avînd in vedere «explo
zia» industriei, prea puțini tineri, în 
raport cu necesarul de forță de mun
că. s-au îndreptat spre activitatea de 
construcții. Deci, multe din echipele 
de muncitori calificați sînt formate 
din oameni în vîrstă. Așadar, pentru 
ca experiența înaintată de care vor
beam să fie eficient folosită este 
nevoie de cadre bine pregătite. Iată 
de ce consider că trebuie privită cu 
toată atenția această problemă. Si. 
concret, pentru asigurarea schimbu
lui de mîine s-a trecut la pregătirea, 
calificarea si policalificarea oame
nilor muncii din brigăzile trustului".

Aceasta este, prezentată pe scurt, experiența Trustului Antrepriză Ge
nerală de Construcții Industriale Craiova, care lucrează la finalizarea 
unor importante obiective economice șr capacități productive din cinci 
județe și care a realizat în avans sarcinile de plan pe opt luni din acest 
an la lucrările de construcții-montaj și ia producția-marfă. Am prezentat-o 
în ideea de a o face cunoscută și altor constructori, care prin aplicarea 
ei pot contribui la scurtarea termenelor de punere în funcțiune a noilor 
capacități de producție.

Ovidiu ZAMFIRESCU

Recoltarea, însămințările
la termenele stabilite

(Urmare din pag. I)
lui, îndeosebi în unități agricole din 
județele Olt, Constanța, Brăila, 
Tulcea, Dolj, Galați.

Este necesar, totodată, SA FIE 
INTENSIFICAT RITMUL DE RE
COLTARE AL CELORLALTE PRO
DUSE : OREZ, SFECLA DE ZAHAR, 
BUMBAC, LEGUME, FRUCTE ȘI 
STRUGURI. Oamenilor muncii din 
agricultură, lucrătorilor din între
prinderile de legume și fructe le 
revine datoria de mare răspundere 
de a-și concentra eforturile în vede
rea strîngerii mai rapide și valorifi
cării întregii producții, astfel ca tot 
ce au rodit grădinile, livezile și pod
goriile să ajungă în timpul cel mai 
scurt la depozite, pe piețe sau la 
unitățile de prelucrare. Nici un 
moment să nu se piardă din vedere 
că orice zi de întârziere la cules duce 
la deprecierea produselor perisabile, 
ceea ce înseamnă pagubă pentru 
economie, pentru unitățile agricole 
producătoare.

In strînsă corelare cu recoltarea, 
este necesar SA FIE ORGANIZATE 
CIT MAI BINE TRANSPORTUL ȘI 
DEPOZITAREA PRODUCȚIEI, EVI
DENȚIEREA CORECTA A ACES
TEIA SI LIVRAREA EI ÎN RAPORT 
CU DESTINAȚIILE STABILITE. 
Sînt asigurate toate condițiile ca în 
fiecare unitate agricola tot ce se 
recoltează în cursul uneî zile pină 
seara să fie pus la adăpost. Trebuie 
arătat însă că nu în toate unitățile 
aceste condiții sînt valorificate din 
plin. Dovada o constituie tocmai 
decalajul mare care a apărut între 
cantitățile recoltate și cele efectiv 
transportate. La această dată se află 
pe cîmp in grămezi circa 170 000 tone 
sfeclă de zahăr, precum și cantități 
foarte mari de porumb știuleți, 
cartofi și chiar sola. Pentru trans
portarea rapidă a acestor produse și 
corelarea strictă a capacității de 
transport cu ritmul recoltării, in mod 
obligatoriu, în fiecare unitate se 
impune să fie mobilizate toata 
mijloacele proprii ale unităților agri
cole, atelajele de pe teritoriul comu-

nelor, precum șl toate celei 
mijloace de transport disponibile 
localități și din județe, asigurînd 
in acest scop o mai bună reparti 
a acestora și cu deosebire o 
intensă utilizare a lor, astfel lnci 
același număr de autocamioan 
remorci să se transporte ziln 
cantitate mai mare de produse

Deosebit de important în ai 
zile este să se acționeze cu răs 
dere pentru REALIZAREA ȘI 
PĂȘIREA VITEZELOR STABI1 
LA INSAMINȚAREA ORZULU 
GRIULUI, A CELORLALTE < 
TURI DE TOAMNA. Potrivit pri 
mului stabilit, pină la 10 octor 
trebuie însămînțată întreaga si 
față de aproape 3,5 milioane he< 
Pentru a se respecta acest te 
este absolut obligatoriu ca de 
la semănat să se. atingă un ritn 
nic de 150 000—200 000 hectare, 5 
care, cit de curind, poati 
trebuie să fie depășită, ținînd 
ma că termenul limită pentru i 
ierea însămînțărilor în zonele 
nare este 1 octombrie. Este n( 
să se acționeze cu fermitate p 
grăbirea însămînțărilor în un 
agricole din județele Bacău, laș 
ba, Sălaj, Harghita, Caraș-Seve 
Vaslui, județe în care deși mult, 
tăți ar trebui să încheie semi 
în următoarele 10 zile, conțin 
înregistreze și In această pe: 
ritmuri scăzute de lucru. Ho1 
este acum, pentru asigurarea 
front larg de lucru, ca oriun 
mai rămas suprafețe nearate 
concentrate forțe sporite în n 
a permite încheierea acestei ; 
In următoarele zile. Trebuie 
acționeze acum repede în toat 
tățile, dar sub nici un motiv a 
grabă să nu se facă în detrii 
calității lucrărilor. Dimpotrivă 
toria de mare răspundere a rr 
zatorilor, specialiștilor și cadr< 
conducere din unitățile agrico 
de a respecta riguros normele 
tehnice la pregătirea terenulu 
semănat, spre a pune baze t 
producțiilor mari prevăzute 
anul 1990.
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FORMAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE 
- în centrul activității cultural-artistice

în viața unei localități, a cărei 
vechime se numără cu sutele de 
ani. 29 de ani este o perioadă scur
tă. Pentru Luduș însă — declarat 
oraș abia în 1960 — acești ani au 
însemnat, ca pentru multe alte „tîr- 
guri" provinciale (cum era și aceas
tă comună de altădată), perioada în 
care avea să se înscrie viguros pe 
traiectoria civilizației socialiste. Atît 
sub raport social-edilitar. cit și în 
planul vieții spirituale, al formării 
unui om educat în spiritul patrio
tismului revoluționar. Fapt cu atît 
mai demn de relevat cu cît aici, 
mai mult ca în alte orașe, tradiția 
culturală — aproape inexistentă — 
s-a format o dată cu orașul, cu oa
menii săi. în majoritatea lor tineri, 
care au dat viață atît noului oraș — 
Înălțat in stingă rîului Mures — cît 
și culturii ludușene. de care azi sa 
vorbește tot mai mult în județ, dar 
și în afara lui. Unul din cei — 
foarte mulți tineri — care „au pus 
umărul" la „înflorirea" culturii lu
dușene este profesorul Iosif An- 
dreica (azi un apreciat activist cul
tural, dar șl artist amator), care în 
1963 (la numai 3 ani după înscrie
rea Ludușului în rîndul orașelor) 
era instructor al casei orășenești de 
cultură, iar din 1971 — director al 
instituției. „în urmă cu 9 de ani — 
iși amintește Iosif Andreica — «for
țele artistice» ale Ludușului erau 
reprezentate (ca In orice comună 
nai răsărită din Cîmpia Transilva
niei) de un taraf, un cor și o for- 
nație de teatru. Dacă «zestrea» a- 
:easta era mică, avea însă un alt 
ucru important : ambiția localnici- 
or de a ridica viața culturală la 
livelul condițiilor materiale tot mai 
>une asigurate aici, ca peste tot In 
ară".
Așa este. Dar să rememorăm. La 

curt timp după înscrierea localită- 
ii în rîndul orașelor, aici — conco- 
litent cu efortul de urbanizare șl 
ndustrializare — a fost înălțată ac-

Spiritul critic și promovarea 
valorilor literare

întrebarea dacă actul critic a fost 
nerat de o necesitate concretă de 
noaștere și valorizare sau dacă el 
prezintă un simplu produs orna- 
întaL ba poate chiar gratuit, a 
st formulată in acești termeni mai 
îcvent de scriitori decît de teore- 
ienii și filozofii literaturii.
Jn istoric al gindirii critice este 
voit să caute temeiuri pentru un 
<puns convingător și într-o direc- 
și in alta. Știm cu toții că litera- 

■a a existat in unele țări din 
ent (China, India, Persia), ca și 
Europa (Grecia) vreme foarte în- 
ungată, ■ cînd critica nu avea fi- 
ă. nu căpătase un statut de exis
tă. A existat oare vreun critic 
e în vremea în care fuseseră con- 
uU.it Ramayana și Mahabharata, 
da și Odiseea șî atltea alte opere 
sacrate de timp, așadar un cri- 
care la modul sincronic să se fi 
nunțat asupra lor ? Fără îndoială 
nu I Cînd Platan și Aristotei s-au 
nunțat asupra unei opere din 
iciutatea greacă, aceasta avea o 
sacrare venită din tradiție. Ele 
u reexaminate de marii gîndi- 

din vechea Eladă, potrivit unor 
! derivate din filozofia, etica, 
tica și retorica lor. Literatura a 
ît astfel vreme foarte indelun- 
î fără ca critica să fi fost legi- 
ită in cetatea literelor, fără să 
ieținut vreo putere oarecare de 
•citare a influentei sale asupra 
■elor de artă. Și totuși, operele 
are erau clasate, diferențiate 
e de altele, justificate, Învățate 
coli. Nu cred, de altfeL că una 
accepțiile cuvîntului clasic (in- 
t in clasă) să fi fost gratuită, 
adevărat că retorii, dascălii, 

ologii nu erau critici. Și totuși, 
iderațiile lor despre genurile li- 
e, frumos, stiluri, limbajul fi- 
tiv etc. includeau judecăți de 
are. Nu exista încă nici o teorie 
gumentăriii valorii, nici o expli- 
amplă de sensuri ale operei, 

iile texte de poetică erau auto- 
e și normative. în această lungă 
iadă de absență a criticii cu- 
>, operele literare exercitau ela 
e o funcție critică unele fată 
ițele. Și publicul de odinioară, 
om întreba noi. avea oare o 
îită funcție în receptarea și 
icrarea operelor literare ? Pro- 
, dar nu știm exact cum. Cind 
recia antică erau încoronate cu 
anumite tragedii de Eschil. 

le sau Euripide. trebuie să fi 
ît un oonsens al unor specta- 

manlfestat lntr-o formă sau 
Oricum, nu aici au căutat ar- 
nte unii mari scriitori din e- 
noastră cînd au afirmat că cri- 
;ste Inutilă șl nu doresc să ia 
e opiniile ei. Faulkner nu este 
rul caz. deși timpul a dovedit 
ră explicațiile criticilor opera 

beneficia decît de o ințelege- 
rțială și adeseori confuză, 
rine insă deschisă întrebarea 
oare la motivele care au ge- 
apariția spiritului critic in li
ră. în acest sens se cuvine să 
tăm asupra înmulțirii cărților 
e. mal ales din Renaștere, și, 
tă, la sporirea progresivă a 
rului de cititori, datorită sco-

adevărat că spiritul crltie, 
estat sub o formă generalizată, 
rut în unele țări occidentale 
rcursul secolului al XVIII-lea. 
ie dinspre filozofie, știință, 

spre literatură și artă in Re
in opera luminiștilor. îndoia- 

•enise o metodă, un mijloc de 
are a tuturor adevărurilor 
ate mecanic prin transmisia 
ilă. în această epocă, nevoia 
țiril adevărului de minciună, 
ului de superstiție, a valorii 
nvaloare a căpătat un carac- 
jt. Spiritul critic adus de căr- 

Școliî ardelene in istorio- 
ca si de Ion Budai-Deleanu 

ația literară este elocvent in 
lens și in cultura română. Dar 
i nu este totul. în a doua ju- 

a secolului al XIX-lea. lite- 
romănă a înregistrat un ritm 

voltare extrem de intens, 
sau rele, cărțile se înmulțeau 
i mai variate domenii. Un di- 
de conștiință de talia Iul Ion 
j Rădulescu era fericit. în- 
l său istoric : scrieți băieți, 
scrieți, arăta o încurajare de 
ititativ. specifică unei epoci 
aput. Mai tirziu a intervenit 
jd necesar autoritatea lui 
orescu. atît pe planul afir- 
valorilor. cit și al negării im- 
i. Articolele sale polemice 
lături ! sau Beția de cuvinte 

tuala clădire a casei de cultură care 
face „corp comun" cu sediul poli- 
tic-administrativ al orașului. Spa
tiile sale — o sală de spectacole cu 
450 de locuri, una cu 50 de locuri 
(pentru manifestări mal mici), cabi
nele artiștilor amatori, sala pentru 
cursurile universității cultural-știin- 
țifice sau holul pentru expoziții — 
oferă condiții la nivelul exigențelor 
puse azi in fața instituțiilor de a- 
cest fel. în acest lăcaș aveau să ia 
ființă și să se afirme. în ultimii 
ani. numeroase formații artistice și 
cercuri cu activitate permanentă, a

căror prezentă s-a Impus nu numai 
in oraș și în județ, ci. adeseori, și 
in afara lui.

în spatele acestui fapt sînt de 
aflat, ca întotdeauna, oamenii, acel 
oameni cu o neobișnuită sete de 
cultură, al căror nume se identifi
că, in conștiința colectivității, cu în
săși condiția pe care o întrupează : 
aceea de activist cultural. Vom sub
linia. întîi de toate, că deși directo
rul centrului de creație și cultură 
nu are „în schemă" decît doi in
structori — pe juristul Laurean 
Turdeanu (coordonatorul activității 
de răspindire a cunoștințelor știin
țifice) și pe profesorul Vasile Mol
dovan (îndrumătorul activității ar
tistice) — instituția a reușit să se 
înconjoare de un valoros grup de 
colaboratori, de un larg activ ob
ștesc (profesori, medici, ingineri, e- 
conomiști și alți specialiști) din 
oraș, care au făcut ca numărul 
cursurilor universității cultural-ști- 
ințifice, al cercurilor, soliștilor șl 
formațiilor artistice să crească de la 
an la an. să înregistreze, valoric.

demonstrează că literatura noastră 
ieșise din faza cantitativă șl intrase 
în cea calitativă. Era doar epoca 
lui M. Eminescu. I.L. Caragiale, 
I. Creangă, scriitori care introduse
seră valorile literare românești în- 
tr-un circuit universal. O discuție 
globală, neselectivă, generai entu
ziastă despre scriitorii români nu 
mai era cu putință. M. Eminescu în
suși, în ipostaza sa de gazetar, a 
adus în cultura noastră aceeași in
transigență critică, impusă de nevoia 
selecției de valori. în pofida tutu
ror ripostelor subiective, spiritul 
critic maioresclan s-a impus defini-

OPINII

tiv în viața noastră literară. Scrie
rile lui G. Ibrăileanu. E. Lovlnescu, 
G. Căllnescu. Ș. Cioculescu. T. Via- 
nu etc. sînt elocvente in acest sens. 
Spiritul critic a devenit o necesita
te imperioasă a literaturii române, 
ca și a tuturor culturilor din întrea
ga lume. Utopia lui Schlegel că ope
rele se pot critica în continuare 
prin ele însele nu mai este cu pu- . 
tlnță.

De altfel, operele literare s-au 
Înmulțit și diversificat pe parcursul 
timpului într-o asemenea măsură 
încit, începind cu opțiunea pentru 
lectura anumitor cărți și pină la a- 
precierea lor, se creează un imens 
spațiu de interpretare, care nu poa
te fi exercitat în toată plenitudinea 
sa decît de demersurile critice. Cri
tica începe, așadar, ca un act de 
justificare a operei literare sau de 
respingere a acesteia. Dar pe măsu
ra diversificării fenomenului lite
rar. critica și-a lărgit si ea in mod 
firesc sfera de competentă. Să nu 
uităm că valorile estetice nu pot 
avea o existentă in sine. Ele sînt 
grefate pe valori sociale, estetice, 
psihologice, etice, filozofice, verbale 
etc. Evident că nu în orice operă li
terară toate aceste valori coexistă în

B B B B B B B
Recoltele mari ale acestui an au 

asigurat sporirea ofertei de mărfuri 
și în unitățile de legume și fructe. 
Așa cum rezultă din evidențele în
treprinderii comerciale de speciali
tate. magazinele I.C.S.L.F. din Capi
tală au pus la dispoziția bucurește- 
nilor, în perioada ce a trecut din 
acest an, in plus față de același in
terval de timp din anul trecut. 4 300 
tone cartofi. 3 200 tone tomate (spo
rul fiind de aproape 50 la sută), 
1 200 tone varză, 1 100 tone verde
țuri, . 600 tone vinete, 9 000 tone 
fructe (sporul fiind, de asemenea, 
de aproape 50 la sută față de anul 
trecut). 1 900 tone struguri (cantită
țile desfăcute în acest an sînt duble 
față de anul trecut). Cum se acțio
nează pentru ca plusul de produse 
să ajungă la cumpărători în cît mai 
bune condiții, ca aprovizionarea 
populației să se desfășoare riLmic, 
cu operativitate ?

Documentarea întreprinsă într-o 
serie de piețe și magazine I.C.S.L.F. 
din cele șase sectoare ale Capitalei, 
dialogurile purtate cu mai mulți 
cumpărători lntîlniți la fața locului 
confirmă că eforturile depuse în a- 
cest an pentru modernizarea rețelei 
de desfacere, pentru perfecționarea 
activității comerciala au condus la 
o îmbunătățire a condițiilor de a- 
provizionare, progresele înregistra
te pe această linie cerîndu-se însă 
amplificate în continuare.

— Sint lăudabile și de apreciat 
preocupările tuturor celor care au 
contribuit la asigurarea unui aspect 
cit mai plăcut al magazinelor de le
gume și fructe, la realizarea noilor 
complexe de profil amplasate în 
mai toate cartierele Capitalei — ne 
spunea gospodina Magdalena Car
pen. intîlnită in piața Delfinului.

Din păcate, aceste preocupări, 
care privesc in principal baza ma
terială a comerțului cu legume și 
fructe, nu sînt însoțite pretutindeni 
și in permanentă de aceeași grijă 
pentru organizarea cît mai bună a 
desfacerii, în vederea evitării aglo
merației. a irosirii timpului cumpă
rătorilor.

Desigur, sînt numeroși factorii 
care pot contribui la perfecționarea 
organizării comerțului cu legume și 

salturi calitative. Gheorghe Cri- 
șan (dirijorul corului mixt), Ale
xandru Cozac (solistul și con
ducătorul orchestrei de muzică 
populară), Dorel Fanea (animatorul 
formației de muzică ușoară). Vasile 
Moldovan și Antal Istvân (instruc
torii formațiilor de teatru, in limbi
le română și maghiară). Kiss Ibolya 
și Finta Ildiko (coordonatoarele cer
cului de artă plastică). Vasile Ci- 
gher (conducătorul cenaclului lite
rar ..Pavel Dan"), Sorin Teognosti 
(renumit textier și animator al bri
găzilor artistice) — ca să dăm doar 

aceste exemple — sînt adevărațl 
modelatori ai vieții culturale a ora
șului. Să precizăm că dacă în urmă 
cu 29 de ani această instituție avea 
doar 3 formații, in prezent lăcașul 
de cultură numără 15 formații. 9 
brigăzi artistice (cele mai multe 
brigăzi din orașele județului), 4 bri
găzi științifice, cercuri de creație 
și interpretare, soliști vocali și in
strumentiști, care însumează peste 
300 artiști amatori — muncitori, in
telectuali, medici, cadre tehnice, lu
crători din cooperația meșteșugă
rească și alții. Acestea se înscriu in
tre rezultatele de seamă pe care 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei", creat la inițiativa secretarului 
general al partidului, le consemnea
ză și aici, ca de altfel în toate lo
calitățile patriei. Cît despre calita
tea formațiilor și cercurilor — care 
este in măsură să ateste valoarea 
actului de cultură — să relevăm 
doar cîteva lucruri. Corul mixt, 
care are în repertoriu peste 30 pie
se corale din creația clasică și con
temporană. este una din primele 

mod obligatoriu. Scriitorii au opțiuni 
puternic personalizate, rezultate din 
concepția lor despre lume și socie
tate, ca și din modul lor specific de 
angajare și existență. Pină și rapor
turile dintre oamenii de litere și sis
temele sociale în care au trăit sînt 
variabile și. în cele mai multe ca
zuri. nu rămîn fără urmări asupra 
mesajului operelor. Un scriitor este 
în același timp produsul unei na
țiuni, al unei mentalități, al spiritu
lui unei epoci. El poate avea o filo
zofie implicită sau explicită a crea
ției sale.

Față de acest complex de informa
ții, existent în creația literară, era 
firesc ca și critica să treacă prin- 
tr-un amplu proces de diversificare. 
Demersurile ei s-au ramificat, 
grupîndu-se pe sociologie, psiholo
gie, antropologie, estetică, stilistică, 
filozofie, pragmatica textului, recep
tare etc. Dar într-o bună măsură, 
diversificarea actului critic s-a sol
dat și cu fragmentarea sa excesivă, 
în ultimele decenii, lecturile au de
venit „parțiale", concluziile Ia fel, 
iar judecățile de valoare au început 
să se estompeze pină la dispariție. 
Informațiile parțiale, decupate din- 
tr-un text, au început să capete o 
importantă mai mare decît textul 
în totalitatea sa. Cercetarea meca
nismelor de funcționare a limbaje
lor s-a soldat cu eliminarea auto
rului din operă.

în acest proces de proliferare a 
cărților literare în lume, operele 
sînt citite cu prioritate ca documen
te producătoare de sensuri, nu ca 
texte centrate spre expresivitate și 
purtătoare ale unor mesaje specifice. 
Dar așa cum scrierea literaturii se 
configurează ca un act fără sfirșit, 
la fel și critica se validează în per
manență ca justificare a operelor, 
ca resituare a acestora intr-un lanț 
Istoric interminabil.

în acest sens, critica poate fi 
privită ca o tribună de Idei, ca o 
instanță valorizarită de care litera
tura nu se mai poate lipsi niciodată.

Romul MUNTEANU

fructe din Capitală. în continuare 
ne vom opri la două aspecte ce ni 
se par esențiale în momentul de 
față : a) repartizarea proporțională 
a produselor pe magazine și piețe ; 
b) sporirea numărului punctelor se
zoniere de desfacere, în corelație 
cu fondul de marfă oferit la vinzare.

Iată, mai întîi, cîteva date culese 
cu ocazia raidului nostru : piețele 
Titan și Delfinului, deși au fost con
cepute să aprovizioneze un număr 
de cumpărători aproximativ egal

In organizarea comerțului cu legume și fructe din Capitală

REUȘITE Șl EXIGENTE ALE SEZONULUI DE TOAMNĂ
(din două cartiere intens populate 
— Balta Albă și respectiv Panteli- 
mon). Deși ambele piețe dispun de 
un număr aproape egal de puncte 
de desfacere și deși au pri
mit planuri aproximativ egale de 
vinzare. fondul de marfă este dis
tribuit in cele două piețe cu totul 
neproporțional. în prima jumătate a 
acestei luni, punctele de desfacere 
I.C.S.L.F. din piața Titan au primit, 
in comparație cu cele din piața Del
finului. de două ori mai puține ro
șii și varză, de trei ori mai puține 
rădăcinoase și ardei. Iar comparația 
ar putea continua.

Sau un alt exemplu : în timp ce 
unitățile I.C.S.L.F. din piața Crîn- 
gași au fost aprovizionate cu un 
fond de marfă care le-a permis de
pășirea în luna august a planului de 
desfacere cu mai multe procente, 
altor unități, la fel de mari, cele din 
piața Ilie Pintilie. li s-au repartizat, 
în aceeași perioadă de timp, un 
fond de marfă care a acoperit doar 
64,16 la sută din cantitățile planifi
cate. Aceleași serioase disproporții 

formații mureșene care a pus în va
loare creația patriotică și revoluțio
nară a compozitorilor noștri, fiind 
prezent, de-a lungul aniîor, pe 
scenele Festivalului național ,.Cin
tarea României", la reuniunile 
corale „Ciprian Porumbescu" (Su
ceava). „Doina someșeană" (Năsăud), 
„Cintarea mureșeană" (Tîrgu Mu
reș). precum și la alte reuniuni co
rale din Cîmpia Transilvaniei. Ta
raful de muzică populară (laureat 
ia toate edițiile Festivalului natio
nal „Cintarea României") și forma
ția de dansuri bărbătești (premiată 
la ediția precedentă) sînt formații 
de frunte ale orașului și județului. 
Dar nu numai ele. Dovada : la ulti
ma ediție a festivalului muncii șl 
creației. Ludușul a fost prezent. în 
etapa județeană, cu 11 formații ar
tistice. în ultimii ani s-a impus în 
viața spirituală a orașului — alături 
de brigăzile artistice, teatrul de pă
puși sau montajele literare — cena
clul literar „Pavel Dan". La ediția 
precedentă a Festivalului național 
„Cântarea României", centrul de 
creație și cultură a obținut titlul de 
laureat, iar directorul ei — diploma 
specială de activist cultural.

Un alt amănunt : buna colaborare 
a centrului de creație și cultură cu 
celelalte unități — ai căror instruc
tori și interpreți se regăsesc și în 
viata spirituală a altor întreprin
deri ale orașului — a făcut ca, pe 
ansamblul localității, numărul for
mațiilor artistice să ajungă la 60, 
iar al artiștilor amatori — la peste 
1 000.

— Știți — ne spune Iosif Andrei
ca —. Ia noi noua calitate a vieții 
spirituale este nemijlocit legată de 
avîntul industriei, de noua demni
tate citadină a Ludușului. Comuna 
de ieri e azi și citadelă muncito
rească. Prin construirea unor obiec
tive industriale s-a închegat o forță 
de muncă cu o înaltă specializare 
și, aș specifica, cu o înaltă cultură. 
La noi, azi, accesul larg, nestinjenit 
la valorile spiritului constituie o 
dimensiune esențială a vieții.

în sprijinul acestei idei vin și alte 
fapte. Ludușul dispune (prin cen
trul de creație și cultură) de o uni
versitate cultural-științifică (locul 
II în ediția precedentă a Festivalu
lui național „Cintarea României"), 
care — după 19 ani de activitate — 
însumează azi 25 de cursuri pe 
teme de istorie, știință, cultură 
și civilizație românească, de pregă
tire profesională și tehnico-aplica- 
tivă. frecventate de circa 1 000 de 
oameni. Cu structură echilibrată a 
cursurilor și lectori competenți, 
universitatea cultural-științifică reu
șește — așa cum cere secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — să 
fie o școală de formare a unei înalte 
conștiințe socialiste. revoluționare 
și patriotice a maselor. Alături de 
temele de cultură generală, de pre
gătire profesională sau tehnico-a- 
plicative, cursurile : „P.C.R. — cen
tru! vital al națiunii, forța politică 
conducătoare a societății noastre". 
„Tineretul și etica relațiilor inter- 
umane", „Statutul tineretului con
temporan și educația juridică" -- ca 
să dăm doar aceste exemple ■— 
reușesc să contribuie la formarea 
unui om cu o inaltă conștiință poli
tică, educat în spiritul patriotismu
lui revoluționar. Toate aceste împli
niri înregistrate în domeniul vieții 
culturale, spirituale a Ludușului în 
acești ani luminoși, ani ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". se constituie in 
garanția că, așa cum se prevede în 
Tezele pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R., în viitor activi
tatea creatoare a oamenilor va căpă
ta noi dimensiuni, Festivalul na
țional „Cintarea României" dind la 
iveală noi și noi valori, expresii ale 
forței de creație a maselor în toate 
domeniile de activitate. Ludușul a 
găzduit recent o consfătuire ju
dețeană privind stilul și meto
dele de muncă folosite de cen
trele de creație și cultură în for
marea omului nou. cu o înaltă con
știință revoluționară. Dacă adăugăm 
la aceste realizări activitatea brigă
zilor științifice, manifestările poli
tico-educative și cultural-artistice 
înscrise in cadrul săptăminii cultu
rii și educației socialiste — „Rit
muri ludușene" — aflată la a 16-a 
ediție — se profilează în adevăratele 
proporții meritoria contribuție a 
acestei instituții la edificarea omu
lui nou.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

■ ■ B ■ ■ ■
In distribuirea fondului de marfă 
le-am sesizat și în piețele Sudului, 
Miniș, Moghioroș, 1 Mai. Prac
tic. cercetind facturile de livra
re a produselor, ai impresia că măr
furile sint distribuite, pe magazine 
și piețe, nu după criteriile bine de
terminate care au stat Inițial la 
baza fundamentării indicatorilor de 
plan, iar pe parcurs la întocmirea 
graficelor săptămînale de aprovizio
nare, ci după bunul plac al delega- 
ților I.L.F.

— în mod normal — ne spunea 
tovarășul Ion Grecu, șeful serviciu
lui comercial de la I.C.S L.F. Bucu
rești — produsele care sosesc din 
grădini și livezi ar trebui duse de 
către delegații I.L.F. în magazinele 
indicate de merceologii (dispecerii) 
întreprinderilor I.C.S L F. de sector. 
In realitate, unii delegați ocolesc pur 
și simplu dispeceratele noastre, incit 
mărfurile care au mai multă căuta
re ajung in acele magazine in care 
gestionarii se bucură de mai multă 
simpatie (numai de simpatie să fie 
oare vorba ? — n.n.) din partea de- 
legaților I.L.F.

— Și de ce nu-i chemați la ordine 
pe acești delegați ?

— N-avem nici o autoritate asu
pra lor, ei fiind subordonați între
prinderilor I.L.F. Iar pe cei din 
compartimentele comerciale de la 
I.L.F. nu-i interesează cum se re
partizează mărfurile pe unități ; el 
urmăresc doar realizarea globală a 
planului de aprovizionare.

Care sînt urmările unui asemenea 
mod arbitrar de distribuție a măr
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• Corespondentul voluntar Ion 
Dobrescu ne relatează într-o re
centă scrisoare despre munca unor 
harnici constructori de la între
prinderea de Construcții Forestiere 
din Cîmpulung, județul Argeș, care 
se ocupă de amenajarea văilor 
rîurilor și piriurilor montane. Di
gurile și casetele de protecție pen
tru dirijarea apelor, mai ales in pe
rioada ploilor torențiale și a viitu
rilor, construite de aceștia pe Valea 
Caselor în comuna Dragoslavele, 
Valea Seaca Pietrelor la Brustu- 
ret-Dimbovicioara etc. reprezintă 
adevărate opere de artă din beton 
și piatră ce se armonizează per
fect cu peisajul montan, stavile 
sigure pentru protejarea împotriva 
degradării, a zonelor respective. 
Ele sint, de asemenea, utile și ne
cesare pentru exploatările fores
tiere, lucrările silvice, de întreți
nere a pajiștilor, stînelor, turismu
lui de agrement. Ample lucrări se 
vor executa și în defileul Dîmbo- 
vicioarei, unde se construiește o 
păstrăvărie modernă, ca și pe Văi
le Zavelei, Izvorului, Muierii, O- 
rației, de sub cetatea cu același 
nume a Basarabilor.
• Cu cîtva timp în urmă, ne In

formează corespondentul voluntar 
Dumitru Păpușoiu. în orașul Tîrgu 
Frumos, județul Iași, a fost pus la 
dispoziția cetățenilor un nou dis
pensar sanitar. Unitatea dispu
ne de mai multe cabinete dota
te corespunzător cu mobilier și a- 
paratură modernă, iar asistența 
medicală este asigurată de zece 
medici și 22 cadre medii sanitare.
• La fel ca și în alte localități 

ale patriei, și în orașul Hațeg, ju
dețul Hunedoara, s-au obținut im
portante realizări în domeniul con
strucției de locuințe. „în orașul 
nostru, ne scrie corespondentul 
voluntar Nicu Sbuchea, pe un vast 
teren viran s-a înălțat în ultimii 
20 de ani un nou și frumos car
tier de locuințe cu denumirea 
Aurel Vlaicu. Marea majoritate a 
celor care s-au mutat in blocurile 
de aici se îngrijesc ca ele să fie 
bine întreținute și gospodărite, 
astfel ca acest cartier să arate cit 
mai frumos. Unul dintre imobile 
însă, blocul CI, nu a fost întreți
nut corespunzător de locatarii res
pectivi și a fost nevoie să fie in
trodus în reparație capitală, chel- 
tuindu-se mari sume de bani pen
tru efectuarea lucrărilor. Dar nici 
după terminarea reparațiilor unii 
locatari din acest bloc nu acordă 
atenție păstrării curățeniei și în
grijirii clădirii. Ca dovadă, fațada 
blocului a fost din nou deteriora
tă, pe pereți apărînd tot felul de 
mizgăleli. Față de aceștia, toți cei
lalți locatari ar trebui să 1a ati
tudine fermă și să-i determine să 
păstreze cu grijă acest imobil pe 
care îl au în folosință, să respecte 
întocmai normele da conviețuire 
socială1'.

• In localitatea Vaduri din ju
dețul Neamț sint oameni harnici 
și gospodari, care se mîndresc cu 
roadele muncii lor. Un motiv de 
satisfacție pentru săteni îl repre

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Regionala de Căi Ferate Galați: Analiztndu-se la 

întreprinderea de Materiale de Construcții Doaga, ju
dețul Vrancea, scrisoarea cititorului Ion Ciocan, res
ponsabil al sectorului transporturi de la această uni
tate, a reieșit că aspectele semnalate privind reali
zarea planului de transport pe calea ferată se confir
mă. întrucît unele mărfuri ca : stabilopozi, blocuri 
evidate, dale din beton, bolțuri de mină destinate 
unor beneficiari din diferite localități nu sînt supuse 
optimizării, se arată în răspuns, se va interveni la or
ganele centrale de resort pentru ca și aceste trans
porturi să aibă un astfel de regim, în funcție de 
zona de influență a întreprinderilor de materiale de 
construcții existente.

Pentru Urmărirea și la nivelul regionalei a activi
tății de incărcări-descărcări din cadrul I.M.C. Doaga, 
divizia de mișcare a introdus și această întreprindere 
pe lista de urmărire a mărfurilor prioritare pentru 
economia națională.

• Comitetul Județean Mehedinți ai P.C.R.: Pentru 
unele nereguli în organizarea muncii, nerespectarea 
disciplinei în rîndul colectivului de conducere, cît șl 
nerealizarea sarcinilor de plan, președintele Coopera
tivei Agricole de Producție Tîmna, Ștefan Baicu, a 
fost eliberat din funcție. De asemenea, pentru aceleași 
motive, inginerul-șef, Nicolae Fincă, a fost trimis să 
lucreze pe o perioadă de trei luni ca șef de fermă la 
Cooperativa Agricolă de Producție Fîntlna-Domnească.

• Direcția Județeană de Drumuri și Poduri GorJ : 
în vederea înlăturării stării necorespunzătoare a dru
murilor ce asigură legătura cu orașul Motru a satelor 
ce aparțin comunei Slivileșți, la care se referă Nicolae 
Căpităneanu în scrisoarea trimisă ziarului, s-a sta
bilit să se modernizeze traseul pietruit Dealul Pomi
lor — Miculești și să se refacă drumul asfaltat din 
comuna Stiucani. Lucrările se vor executa cu sprijinul 
Combinatului Minier Motru. sub directa îndrumare a 
Consiliului Popular al Județului Corj.

• UJECOOP, Sector Agricol Ilfov : Sesizarea adre
sată „Scînteii" de cititorul Constantin Trofin a fost 
verificată la fața locului, constatindu-se temeinicia 
acesteia. Pentru tergiversarea lucrărilor de reparații la 
frigiderul adus de cetățeanul respectiv, nerespectarea 
disciplinei și alte abateri constatate la cercetarea în
treprinsă, depanatorul Hristian Nedelcu a fost sanc
ționat disciplinar.

De asemenea, controlul comercial efectuat Ia maga
zinul alimentar din Chitila, gestionat de Iudita Stan, 
a scos la iveală unele încălcări ale regulilor de co
merț și igienico-sanitare (încălcări ta care se referea 
și sesizarea), lipsa unor prețuri de informare, neexpu- 
nerea unor mărfuri la vînzare etc. Au fost luate mă
suri de intrare în legalitate, iar gestionara a fost 
sancționată disciplinar.

Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN
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furilor ? în unele piețe și magazine, 
mărfurile ajung în cantități ce depă
șesc puterea de desfacere a unități
lor respective, în timp ce în alte 
unități apar goluri artificiale de a- 
pro vizionare.

Legumele și fructele sînt distri
buite neproporțional nu numai în
tre magazine și piețe, dar chiar si 
între vînzătorii din aceleași unități.

...Piața Ilie Pintilie, după-amiază. 
în timp ce la 3 din cele 11 puncte 
de desfacere ale I.C.S.L.F. gestio

narii de-abia mal pridideau cu vln- 
zarea (zeci de cumpărători așteptina 
la rind). ceilalți 8 gestionari se plic
tiseau din lipsă de activitate.

— De ce nu puneți toți gestiona
rii să vîndă ? — îl Întrebăm pe 
Gheorghe Bugnar, șeful unității 
I.C.S.L.F.

— Marfa le-a fost Împărțită di
mineața...

Actele de gestiune arată că. in 
timp ce unor vînzători le-au fost 
repartizate anumite cantități de 
produse, altora li s-au reparti
zat (pe ce criterii ?) cantități duble 
sau chiar triple. Aceeași situație am 
întîlnit-o și în piețele Moghio
roș, 1 Mai. Motivele unor ase
menea diferențieri în împărțirea 
mărfurilor ne scapă (poate le vor 
afla organele în drept), cert este 
însă că prin distribuirea nepropor- 
țională a produselor pe vînzători nu 
se poate asigura folosirea integrală 
a capacității de desfacere a unită
ților I.C.S.L.F., creindu-se aglome
rații.

zintă și activitatea corului din sat 
compus din peste 40 de persoane, 
oameni inimoși, de toate vîrstele. 
Prezent la toate fazele județene 
ale Festivalului național „Cintarea 
României", corul a prezentat nu
meroase spectacole și în sălile cen
trelor de cultură și creație socia
listă din comună sau din alte loca
lități ale județului, bucurinda-se 
de frumoase aprecieri. „Rezultate
le ar fi și mai bune, opinează co
respondentul voluntar loan Gavri- 
lescu, dacă de îndrumarea corului 
s-ar ocupa sistematic unul din 
cele 45 de cadre didactice din co
mună". Cine se oferă ?
• Despre o nouă realizare teh

nică la întreprinderea de Con

Au început „cursurile” șl la grădinița de copil cu program prelungit din 
orașul Rovinari

Fotografie de la corespondentul voluntar Dorin Brozbă

Un sat dîmbovițean la timpul prezent
Corespondentul nos

tru voluntar Vasile 
Neagu, frezor la în
treprinderea „Rom- 
lux“ din Tirgoviște, 
ne scrie despre înfă
țișarea de azi a unui 
vechi sat de munte.

Rîul Alb este unul 
dintre cele mai mari 
sate din județul Dîm
bovița și aparține co
munei Bărbulețu. Fai
ma lui a trecut și pes
te hotarele țării prin 
covoarele ce se țes aici 
de artizani populari. 
A beneficiat în cei 45 
de ani de la eliberare, 
asemenea tuturor sa
telor patriei de mari 
transformări sociale și 
economice.

Care este 
prezentă 
Riul Alb ? 
sar modern, bine do
tat, cu cadre medi
cale competente asi
gură o bună asistență 
sanitară celor aproape

2 400 de locuitori. Trei 
scoli, două grădinițe 
pentru copii, un com
plex comercial si 4 u- 
nități mixte ale co
operației de producție, 
achiziții și desfacerea 
mărfurilor, un modern 
centru de cultură și 
creație socialistă cu o 
mare sală de specta
cole, bibliotecă, club, 
muzeu — iată numai 
o parte din edifici
ile social-culturale ale 
acestui sat. Și încă 
ceva : preocupările
oamenilor de aici sini 
acum altele. Mulți lo
cuitori ai satului se 
afirmă ca buni spe
cialiști în domeniul 
pomicultura, zooteh
niei. Femeile țes co
voare care se exportă 
în multe țări ale lumii. 
O mare parte a săte
nilor s-au calificat pe 
marea platformă in
dustrială a municipiu
lui Tirgoviște unde

înfățișarea 
a satului 
Un dispen-

Dar aglomerații se produc șl din 
alte motive, la fel de subiective. în 
Piața Sudului, de exemplu, ni s-a 
explicat că s-a luat măsura ca, în
tr-o serie de unități, mărfurile să 
fie aduse din depozite sau de pe 
cimp mai ales seara, după termina
rea programului. Preocuparea de a 
nu bloca magazinele in orele de pro
gram este bună, dar pentru ca 
măsura respectivă să fie cu ade
vărat bine venită ar fi potrivit ca 
aprovizionarea să se facă și în pauza 

de prfnz a magazinelor (intre orele 
10,30—15), cînd în toate piețele și la 
unitățile mai mari rămîn deschise 
doar cîteva puncte de desfacere, res
tul vinzătorilor putîndu-și completa 
fondul de marfă pentru ca și cum
părătorii care vin după-amiaza la 
piață, după terminarea serviciului, 
să beneficieze de condiții corespun
zătoare de aprovizionare.

O a doua grupă de probleme or
ganizatorice din domeniul comerțu
lui cu legume și fructe, cu posibile 
influențe favorabile asupra servirii 
fluente a cumpărătorilor, privește — 
așa cum precizam la început — 
sporirea numărului punctelor sezo
niere de vînzare, în corelație cu 
fondul de marfă existent. Ceea ce 
unele unități au făcut. într-un ar
ticol publicat cu aproape două luni 
în urmă în ziarul nostru, era 
sesizat faptul că, in actualul se
zon — pentru care se preconi
za o sporire a volumului desfaceri
lor de mărfuri de circa 2—3 ori fată 
de perioadele . de extrasezon — se 
prevăzuse o creștere a punctelor de 

strucții de Mașini Bocșa, județul 
Caraș-Severin. ne scrie corespon
dentul voluntar loan Rotărescu. 
Este vorba de un „dispozitiv de 
scriere cu arc electric" utilizabil 
în domenii foarte diverse, inova
ție aparținind subinginerului Dinu 
Trifu, electronistului Dionisie Val- 
covici și lăcătușului Francisk Ba- 
lint. Ușor manevrabil, dispozitivul 
se folosește la inscripționarea la 
un nivel calitativ ridicat a plăcu
telor de marcaj la produsele des
tinate expedierii către beneficiari 
și asigură reducerea consumului de 
vopsea, concomitent cu manopera 
de vopsire, economisindu-se in în
treprindere anual circa 10 tone de 
tablă neagră.

așezare de la 
munților 

infăp- 
luminoșii 

„Epocii 
Ceaușescu".

sint 
In 
al

lucrează ca strungari, 
frezori, maiștri, tehni
cieni.

Majoritatea realiză
rilor din această stră
veche 
poalele 
Leaota 
tuite 
ani 
Nicolae 
Cine ar fi gindit chiar 
Si in primii ani al 
construcției socialiste 
că la Riul Alb stîlpii 
rețelei electrice vor 
ajunge pină pe cele 
mai semețe dealuri, 
că apa de băut va 
veni pe conductă pină 
In curtea gospodarilor, 
că locuințe modeme 
— multe din ele cu 
etaj — vor lua locul 
soproanelor de altă
dată ? Toate acestea 
aparțin oamenilor, sint 
dovada vieții noi pe 
care și-o făuresc.

desfacere pe întreaga Capitală cu... 
4 vînzători. Ce s-a intimplat între 
timp ? Am fost informați că pentru 
acoperirea necesarului suplimentar 
de oameni (apreciat de unii specia
liști la circa 500—600 persoane) au 
fost detașați din alte sectoare co
merciale circa 130 de vinzători. din 
care s-au prezentat în unitățile 
I.C.S.L.F. vreo 80 și au rămas la ora 
actuală ceva mai puțin de 60 (adică 
aproximativ 10 la sută din necesar).

Să mai notăm că, in unele unități 
pe la care am trecut (fie ele mai 
mari sau mai mici), responsabilii de 
magazine (iar în piețele mai mari 
și adjuncții acestora) stăteau re
trași in birourile lor (omorîn- 
du-și timpul in taifasuri pre
lungite), fără să se sinchisească de 
aglomerația de la punctele de desfa
cere. Reamintim în acest context că, 
nu o dată, s-a cerut tuturor celor ce 
lucrează în comerț, inclusiv directo
rilor de întreprinderi comerciale, să 
ajute efectiv personalul de servire 
în perioadele „de vîrf". Oare șefii de 
unități I.C.S.L.F. n-au aflat de a- 
ceastă cerință ?

De o eficientă ridicată în scurta
rea timpului irosit de personalul 
din magazine cu vehicularea măr
furilor, in favoarea creșterii timpu
lui afectat pentru vînzarea propriu- 
zisă a produselor ar fi — așa cum 
am arătat și în articolul de acum 
două luni — mecanizarea operațiu
nilor de descărcare a legumelor și 
fructelor, mai ales în marile piețe. 
Ni s-a comunicat de la conducerea 
I.C.S.L.F. că, între timp, au mai 
fost procurate două motoîncărcătoa- 
re, care s-au alăturat celor două 
deja existente, numai că 4 aseme
nea utilaje sint cu totul insuficienta 
față de cele citeva zeci necesare.

...Comerțul cu legume si fructe 
se află in plin sezon. Este de aștep
tat — și pe deplin posibil — ca acele 
deficiențe organizatorice care mai 
persistă incă in domeniul respectiv 
să fie cît mai operativ eliminate, 
încit pretutindeni să se asigure o 
bună aprovizionare a populației cu 
legume și fructe.

Reporteri! „Scînteii*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Michael William At
kinson a transmis președintelui 
Nicolae Ceausescu un mesaj de 
salut, împreună cu cele mai sincere 
urări de prosperitate si bunăstare 
pentru poporul român, din partea 
Maiestății Sale Regina Elisabeta a 
Il-a.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador este evidențiată hotărîrea de 
a face totul pentru promovarea rela
țiilor dintre Marea Britanie si Româ
nia. îndeosebi a cooperării economi
ce si a schimburilor comerciale, 
precum si a legăturilor pe plan știin
țific. cultural si in alte domenii. în 
folosul reciproc.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesaj si a trans
mis Reginei Elisabeta a Il-a salutul 
său si cele mai bune urări de pro
gres si bunăstare pentru poporul bri
tanic.

Tinerețea „cetății
(Urmare din pag. I)
abur a Încetat de multi ani, dar la 
întreprinderea de Construcții de 
Mașini din Reșița se execută in 
continuare inima ce propulsează lo
comotivele asamblate la „Electro- 
putere" Craiova — motoarele die- 
Bel. Această unitate rămîne, în con
tinuare, totodată, unicul producător 
de motoare navale, turbine hidrau
lice, hidroagregate de mare capaci
tate, motoare electrice speciale cu 
putere de peste 500 kW.

— Industria construcțiilor de mă
lini și a prelucrării metalelor, ra
mură tradițională — ne spune ingi
nerul Dan Obădău, directorul tehnic 
al Întreprinderii — a cunoscut din 
anul 1965, anul Congresului al 
IX-lea al partidului, cea mai acce
lerată și cuprinzătoare dezvoltare. 
Orientările au fost spre lărgirea șl 
modernizarea capacităților de pro
ducție, dotarea cu utilaje de 
mare performanță, răspunzind ast
fel sarcinii stabilite de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a deveni uni- 
tate-etalon in construcția de mașini.

Apariția unor sectoare noi, a 
unor produse de mare complexita
te, respectiv cuzineții și reductoa- 
rele, precum și de industrie ușoa
ră evidențiază preocuparea de a 
asigura locuri de muncă și pentru 
femeile Reșiței. întreprinderea de 
Confecții (1976), Fabrica de Pîine 
(1973), Abatorul (1976), secțiile coo
perației meșteșugărești și presta
toare de servicii au absorbit o bună 
parte din forța de muncă feminină 
disponibilă, ponderea acestora in 
totalul populației ocupate ajungind 
la circa 45 la sută.

Corespunzător ritmului Înalt de 
creștere a industriei „Cetății de 
foc" de la apa Birzavei, a crescut 
și numărul locuitorilor, dublin- 
du-se practic față de 1965, ajun- 
gînd astăzi la 109 760 cetățeni. A- 
ceastă creștere a populației a im
pus adoptarea unor măsuri cores
punzătoare pentru creșterea nive

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Tinerețe — educație — «plrit revo

luționar. Congresul al XIII-lea — 
Congresul al XIV-lea. Trepte ala 
Înfloririi patriei. Geografia eroici
lor ani — carte de Învățătură pen
tru generația școlii

19,45 Agricultura — programa prioritar» 
20,05 Laureațl al Festivalului național 

„Clntarea României"

cinema teatre.
• Un studio in căutarea unei vedete:
LUCEAFĂRUL (15 87 07) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Flori de gheață : DACIA (50 35 91) 
9; 11; 13; 15: 17; 19
• Martori dispăruți: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• O vară cu Mara: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Program special pentru copii șl
tineret: DOINA (16 35 38) — 8,45;
10,15; 12,30; 14.45; 17; 19,15.
• Nava lui Yang : GRI VIȚA (17 08 58)
— 9; ii; 13; 15; 17; 19, pacea 
(71 30 85) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Dragoste și datorie: COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Sorgul roșu : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 21 septembrie, ora 20 — 24 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va fl 
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin, exceptind nordul 
șl estul țării, unde va prezenta înnorărl 
mai accentuate, și, pe alocuri, sînt po
sibile ploi slabe și sub formă de aversă. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat.

Administrația de Stat Loto-Pronosport Informează :
Răspunzind solicitărilor unul 

mare număr de iubitori ai siste
mului LOTO, in ultima perioadă 
au fost luate măsuri pentru orga
nizarea unor acțiuni cu caracter 
aparte, cit mai atractive, atît sub 
aspectul formulei tehnice, cit și al 
clștigurilor atribuite. O astfel de 
acțiune este programată a avea loc 
și duminică, 24 septembrie, cînd 
se organizează o nouă TRAGERE 
MULTIPLĂ LOTO. O asemenea 
tragere constituie un prilej deose
bit de favorabil pentru valorifica
rea șanselor participanților, avind 
In vedere că se efectuează 8 ex

în cuvîntarea șefului statului ro
mân se arată că relațiile dintre 
România si Marea Britanie au cu
noscut, după cel de-al doilea război 
mondial, o dezvoltare importan
tă. avînd la bază respectarea 
principiilor recunoscute de drept 
international. Relevîndu-se că exis
tă posibilitatea ca. pe această 
bază, să fie intensificată colaborarea 
reciproc avantajoasă. îndeosebi în 
domeniul economic, se subliniază că 
România este hotărită să acționeze, 
în continuare. în direcția creșterii 
schimburilor comerciale si extinderii 
cooperării economice, lărgirii schim
burilor cultural-știintifice. precum si 
pe alte planuri. în ce o privește — 
se arată în cuvîntare — România a 
făcut si face totul pentru ca între 
țările noastre — ca si intre celelalte 
state ale lumii — să se dezvolte re
lații noi. bazate pe principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului 
suveranității, independentei si nea
mestecului în treburile interne, ale 
avantajului reciproc si respectării 
neabătute a dreptului fiecărui popor

lului de trai material și spiritual. 
Reșița de azi, un oraș mereu în
noit, prezentînd imaginea unei mi
nunate corole urbanistice, ale că
rei mîndre cartiere sînt dovada 
grăitoare că și aici bunăstarea si 
fericirea oamenilor reprezintă 
scopul suprem al întregii politici 
a partidului și statului. Practic, a- 
proape întregul fond locativ este 
construit după 1944. celor circa 
15 000 apartamente ridicate pînă în 
1965 adăugîndu-li-se încă 21 000 în 
anii de după Congresul al IX-lea. 
Tot în această epocă de mărețe 
împliniri s-au dat în folosință 
46 800 mp spatii comerciale, două 
moderne baze de agrement, hote
lul „Semenic", magazinul univer
sal „Nera“, cinematograful „Da
cia", spitalul județean, nouă poli
clinici, sala polivalentă, patinoarul 
artificial, bazinul olimpic de înot, 
Ateneul tineretului, Casa pionieri
lor și șoimilor patriei, o nouă pia
ță agroalimentară și cea mal re
centă mîndrie a reșițenilor — pri
mele două tronsoane ale liniei de 
tramvai.

La Reșița, cea mal mare atenție 
continuă să se acorde pregătirii 
generațiilor de mîine de oțelari, la
minatori, constructori de mașini, 
dar și de electroniști, matemati
cieni, operatori, meserii intrate 
deja în rindul celor cu tradiție.

— Din acest punct de vedere, 
învățămîntul în municipiul Reșița 
a cunoscut o puternică dezvoltare, 
mai cu seamă în ultimii 10 ani, 
cind spatiile destinate activităților 
cu elevii au sporit numeric, impre- 
sionînd în mod deosebit dotarea și 
funcționalitatea acestora — ne-a 
informat profesoara Cornelia Ba- 
giu, inspector general din Inspec
toratul Școlar Județean Caraș-Se- 
verin. Pragul celor 19 unități șco
lare de învătămînt primar. 5 pro
fesionale, 7 licee și al Institutului 
de Subingineri este trecut zilnic 
de peste 21 200 elevi și 712 studenți, 
de a căror formare șl educare se

20,55 Tribuna experienței Înaintate • A 
acționa gospodărește

20,55 Film serial. „Misiunea", producție 
a studioului de film TV, realizată 
!n Centrul de producție cinemato
grafică „București". Premieră pe 
tară. Cu : Ovidiu lullu Moldovan, 
Șerban Ionescu, Vistrian Roman, 
Ion Dichiseanu, Teodora Mareș, 
Ștefan Iordache. Mircea Albulescu, 
Constantin Diplan, Vaslle Murariu 
și alții. Scenariul : Franclsc Mun- 
teanu. Regia : Virgil Calotescu. 
Episodul 6

21,40 Din frumusețile patriei. Producție 
a Studioului de film TV

21,50 Telejurnal 

de a-sl alege în mod liber calea 
progresului său economic si social, 

în continuare. în cuvîntare se 
subliniază că. actionînd pentru în
făptuirea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a tării, pentru 
progresul științei. învătămîntului. 
culturii. România acordă, totodată, o 
atenție deosebită soluționării intr-un 
mod nou a marilor si complexelor 
probleme ale vieții internaționale, 
participă activ la promovarea păcii 
Si colaborării internaționale.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
urat noului ambasador al Regatului 
Unit al Marii Britanii si Irlandei de 
Nord succes în îndeplinirea misiunii 
încredințate si l-a asigurat de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului si al său personal.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare si la convor
birea care a avut loc cu acest prilej 
au participat loan Totu. ministrul 
afacerilor externe. si Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial si al 
Consiliului de Stat.

de foc“
ocupă 919 cadre didactice. Un real 
sprijin pentru pregătirea elevilor 
îl constituie și bibliotecile, care pe 
parcursul ultimelor 10 ani și-au 
îmbogățit continuu fondul de 
carte.

Primarul municipiului, tovară
șul Ion Văduva, ne prezintă sinte
tic citeva date de referință pentru 
Reșița de mîine.

— în cadrul ritmurilor Înalte da 
dezvoltare stabilite în actualul cin
cinal pentru economia românească 
se înscrie și economia municipiului, 
a cărui producție globală industrială 
urmează să ajungă în 1990 la 17,4 
miliarde lei, producția-marfă in
dustrială înregistrînd o creștere de 
30,1 la sută fată de 1985. Se vor 
realiza, deci, noi și importante 
capacități de producție, va conti
nua modernizarea celor existente 
și, în același timp, vom acorda cea 
mai mare atenție înfrumusețării 
urbanistice a așezării, prin mate
rializarea schiței de sistematizare. 
Vor fi construite 2 500 aparta
mente, se vor amenaja noi spa
ții verzi, se vor dezvolta și moder
nize rețelele stradale și pietonale, 
bazele de agrement și sportive. 
Realizarea tuturor obiectivelor pe 
care ni le-am propus implică o par
ticipare energică, dar reși tenii știu 
să se mobilizeze și să acționeze cu 
răspundere revoluționară pentru 
traducerea In viață a orientărilor 
și sarcinilor încredințate de partid, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ilustrul nostru conducător, a că
rui realegere în suprema funcție 
de secretar general, la Congresul al 
XIV-lea al partidului, constituie 
garanția mersului nostru ferm și 
viguros spre noi culmi de progres, 
civilizație și bunăstare.

Reșița — vatră de foc, inimă și 
conștiință, cetate a muncii și crea
ției, tot mai mîndră și mai înflori
toare in geografia devenirii socia
liste și comuniste a României.

Ion D. CUCU

„Decada Muzeului 
de Istorie și Artă al 

municipiului București44 
în Capitală a început ieri „De

cada Muzeului de Istorie și Artă 
aii municipiului București", mani
festare inclusă în amplul program 
dedicat cinstirii celui de-al XIV- 
iea Congres al Partidului Comu
nist Român. Din cadrul ciclu
lui de manifestări, amintim sim
pozionul „București — capita
la patriei în anul celyi de-al 
XIV-lea Congres al P.C.R.", care 
va cuprinde cinci referate, dezba
terea științifică „București — tre
cut, prezent și viitor", simpozionul 
organizat în colaborare cu comi
tetul municipal U.T.C. — „Tinere
tul și marile ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu". în cadrul de
cadei se vor mai desfășura o se
rie de expuneri pe bază de proiec
ții de filme, mese rotunde, mati
nee muzicale, concursuri pionie
rești, spectacole patriotice, cultu
ral-educative. vernisaje de expo
ziții. (Gheorghe Ioniță).

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Cele tarei meciuri dispu
tate miercuri in etapa a 5-a a cam
pionatului diviziei Â la fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate :

București : Steaua — F.C. Inter 
Sibiu 5—0 (2—0). Golurile au fost 
înscrise de Balint (2), Grigoraș, Dan 
Petrescu și Iovan.

Timișoara : Politehnica — Dinamo 
0—1 (0—0). Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Mateuț.

Petroșani : Jiul — Flacăra Morenl 
2—0 (1—0). Golurile au fost marca
te de Bleu și Henzel.

în clasament conduce echipa Di
namo, cu 10 puncte, urmată de for
mațiile Universitatea Craiova (un 
joc mai puțin disputat) și Steaua — 
cu cite 7 puncte.

Pe stadionul Victoria din Capitală 
se va desfășura astăzi meciul dintre 
echipele Victoria București și F.C. 
Bihor Oradea, contînd pentru etapa 
a 5-a a campionatului diviziei A la 
fotbal.

Partida va începe la ora 17,00.
HANDBAL. în grupele semifina

le din cadrul Campionatului mon
dial de handbal pentru tineret, ce 
se desfășoară în Spania, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
29—27 (16—16) formația Coreei de 
Sud.

Alte rezultate : R.F. Germania — 
Suedia 19—11 (10—4) ; Spania —
Polonia 30—23 (17—10) ; Islanda — 
Ungaria 30—21 (13—9) ; Iugoslavia
— Austria 22—18 (9—9) ; U.R.S.S. — 
Franța 26—18 (15—7).

(Agerpres)

....  ——------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ——-■

ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării unor culturi și obținerea 

de producții mari la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Viișoara — 75 036 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Beclean — 74 950 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mila* * — 74 535 kg la

• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Titanic Vals — 19 ; (sala Ate
lier) : Act venețlan — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice".'Carmen Rulat — pian 
(Bach, Mozart, Cbopln, Marțian Ne
grea, Debussy) — 17
• Opera Română (13 19 57) l Lacul le
bedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : No
țiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) 1 Maidanul eu 
dragoste — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) I Așteptam pe altcineva — 
18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane fol
clorica — 18,30

Temperatura aerului va marca o scă
dere ușoară, in nordul șl estul țării. 
Minimele vor fl cuprinse, In general. 
Intre 7 șl 17 grade. Iar maximele Intre 
24 și 31 de grade, exceptind regiunile 
nordice și estice, unde se vor situa 
Intre 20 și 24 de grade. Pe alocuri, ceață 
slabă, dimineața. In București : Vre
mea va fi predominant frumoasă, cu 
cerul variabil. Condiții reduse de ploaie 
slabă, in ultima zi. Vlnt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 10 și 14 grade, Iar cela 
maxime intre 27 șl 30 de grade. Condi
ții de ceață slabă, dimineața.

trageri „legate" cite două, ceea ce 
Înseamnă, de fapt, 4 extrageri 
LOTO obișnuite, cuprinse într-una 
singură. La rindul său, gama de 
cîștiguri este de o mare bogăție 
și varietate, din aceasta fiind 
nelipsite autoturismele „Dacia 
1 300“, excursiile pesta hotare și 
însemnatele Sume de bani, de di
ferite valori. Mai este de notat că 
biletele cu valoare de 25 de lei 
pot participa la toate cele 72 nu
mere extrase. Ultima zi pentru 
jucărea numerelor favorite este 
simbătă, 23 septembrie.

hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Archiud — 74 470 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Movilenl — 75 020 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Davidești — 73 185 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro

Colective de oameni ai muncii din economie
raportează obținerea unor succese de seamă

în îndeplinirea și depășirea planului
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, colective de 
muncă din unită ti economice d8 pa 
întreg cuprinsul tării raportează 
importante succese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Comitetul Județean Cluj al P.C.R. 
raportează că 74 unități economice 
Si-au îndeplinit sarcinile stabilite 
pe 9 luni ia producția industrială, 
care vor realiza, pînă la sfirșitul 
acestei luni, o producție suplimen
tară in valoare de 650 milioane Iei. 
Totodată, un număr de 22 unități 
economice si-au onorat sarcinile la 
export pe 9 luni, fiind create con
diții de livrare în devans către 
partenerii de peste hotare a unor 
importante cantităti de produse.

însuflețiți de cele mai vil sen
timente de profundă recunoștință 
pentru contribuția dumneavoastră 
determinantă la dezvoltarea si în
florirea județului nostru, a întregii 
țări — se arată in telegramă —. în 
adunările de dare de seamă si ale
geri ale organizațiilor de bază, care 
se desfășoară în prezent, toți comu
niștii îsi exprimă adeziunea totală 
si aprobă cu deplină satisfacție 
Hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la 
realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, vă- 
zînd în acest act politic fundamen
tal garanția edificării cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Vă asigurăm, mult Iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că. puternic mobilizați de îndemnu
rile dumneavoastră, de minunate
le perspective de dezvoltare eco

întreprinderea pentru întreține
rea și Repararea Utilajelor de Cal
cul și de Electronică Profesională 
(I.I.R.U.C.) completează fericit se
ria unităților de pe platforma in
dustrială Pipera. Despre citeva 
din realizările si preocupările co
lectivului de aici ne-a vorbit to
varășul Șerban Cancer, inginerul- 
șef al întreprinderii :

— întreprinderea noastră, creată 
In 1968, are menirea de a pune in 
funcțiune și de a întreține utilaje
le de tehnică de calcul și electro
nică profesională. în cadrul a 90 
de filiale din orașele tării, grupa
te in 7 secții teritoriale si alte 
trei secții la nivel național. Preo
cupările noastre încep de la cele 
mai simple utilaje de birou — ma
șini de scris, calculatoare de birou, 
case de marcat pină la mașini de 
facturat și contabilizat, echipa
mente de introducere și transmi
tere date, micro și minicalculatoa- 
re, sisteme mari de calcul, echipa
mente de multiplicare, echipamen
te de comandă numerică și calcu
latoare de proces, echipamente de 
electronică profesională, ca radio
telefoane, televizoare in circuit în
chis. electronică medicală. Asta 
Înseamnă mii și mii de benefi
ciari, cu care I.I.R.U.C. întreține 
relații contractuale.

Obiectivele principale ale des
fășurării muncii în acest context, 
după cum ne subliniază interlocu
torul. sint instalările și punerile 
In funcțiune, reviziile periodice ou 
caracter profilactic. Intervențiile 
la cerere pe teren, reparațiile și 
recondiționările in atelierele și la
boratoarele întreprinderii, a tutu
ror aparatelor menționate mai sus. 
Și pentru ca munca de service să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții, conducerea întreprin
derii a elaborat un concept pro
priu de indicatori de calitate in 
care promptitudinea în intervenții 
și reparații, evaluarea stării parcu
lui prin activitatea de revizii pe
riodice profilactice, întreținerea 
într-o bună stare de funcționare 
și relațiile de colaborare cu bene
ficiarii sint direcții prioritare. 

ducție Schitu-Golești — 73 130 
kg la hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Cătălina — 73 100 kg la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Trifești — 72 500 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dochia — 71515 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gherăiești — 71 250 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bozieni-Ruginoasa — 
71 200 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Păstrăveni —• 71 200 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Horla — 71120 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dulcești — 71100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girov — 70 520 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro

nomico-socială a tării, prefigurate 
de magistralele documente pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
pe care le dezbatem și aprobăm, 
vom acționa cu înaltă răspundere, 
in spirit revoluționar pentru a in- 
timpina apropiatul forum al comu
niștilor cu rezultate remarcabile în 
toate domeniile de activitate.

în telegrama Comitetului Jude
țean Hunedoara al P.C.R. se ra
portează că 18 unități economice 
au îndeplinit prevederile de plan 
pe 9 luni ale acestui an Ia pro
ducția-marfă industrială, ceea ce 
le permite să obțină o producție 
suplimentară in valoare de 260 mi
lioane Iei, concretizată în însem
nate cantități de minereuri com
plexe, mașini și instalații pentru 
industria minieră, cherestea, buș
teni, placaje din marmură șl alta 
produse.

în același timp, un număr de 38 
Întreprinderi au realizat Înainte 
de termen planul pe 3 ani șl 9 
luni din actualul cincinal, înregis- 
trîndu-se față de planul perioadei 
o producție-marfă industrială su
plimentară în valoare de 1,7 mi
liarde lei.

Vă asigurăm, — sa spune în te
legramă —. mult stimate șl iubita 
tovarășe secretar general, că oa
menii muncii hunedoreni, avind în 
frunte pe comuniști, vor acționa 
cu hotărîre pentru realizarea sar
cinilor ce le revin în acest an șt 
pe întregul cincinal și cinstirea cu 
noi și importante realizări a celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

în telegrama Comitetului Jude
țean Teleorman al P.C.R. se ra
portează că opt unități reprezen
tative ale județului au Îndeplinit

Pentru materializarea acestor In
dicatori de calitate s-a avut șl se 
are permanent în vedere informa
tizarea activității întreprinderii, 
un sistem propriu de învătămint și 
de pregătire a cadrelor, o activita
te de autoutilare in pas cu oerin- 
țele actuale. în ce constă, de fapt, 
această activitate de autoutilare ? 
Pe scurt. în cadrul unor ateliere 
specializate de proiectare tehnolo
gii de service, de proiectare piese 
de schimb etc. etc., specialiștii

Vâ informam despre:

Servicii prompte 
și de calitate

I.I.R.U.C.  asimilează corriponente 
șl piese mecanice pentru reduce
rea importurilor. Cu alte cuvinte, 
aici se înlocuiesc circuite, plache
te, subansamble mecanice cu so
luții tehnice noi. Tot aici se pre
gătește documentația specifică de 
service, se realizează proiectarea 
de testoare și mijloace de testare 
specializate. Iată, de pildă, pentru 
reparațiile unor calculatoare mai 
complexe există citeva metode, 
printre care cea clasică, destul de 
costisitoare pentru că necesită un 
calculator martor. Or, preocuparea 
de bază a conducerii întreprinderii 
a fost, printre altele, fabricarea 
unor testoare care să aibă gradul 
de generalizare necesar tratării 
plachetelor electronice echipate cu 
anumite tipuri de componente, 
provenite din orice tip de calcula
tor. Așa s-a născut TIC 4 030 
EXPERT, echipament de testare 
automată de tip „în circuit", por
tabil, destinat plăcilor echipate cu 
circuite integrate logice ; așa a luat 
ființă TPE 4 010, folosit în detecția 

ducție Dobreni — 70 500 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bahna — 70 120 kg la 
hectar

LA SOIA
IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Humele — 5 650 kg la 
hectar

LA SFECLA 
DE ZAHĂR

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lechința — 102 500 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinmihaiu de Cîmpic —■ 
100 350 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Monor — 100 240 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Chilieni — 102 500 kg la 
hectar

prevederile de plan Ia export pe 3 
ani și 9 luni din actualul cincinal, 
cu 20 de zile mai devreme, ceea 
ce va crea condiții să se livreze 
suplimentar, partenerilor din a- 
proape 60 de țări ale lumii, pro
duse în valoare de peste 60,3 mi
lioane lei.

Rezultatele obținute — se arată 
In telegramă — au la bază apli
carea neabătută, consecventă a 
prețioaselor indicații și orientări 
pe care ni le-ați dat, mult stimate 
tovarășe secretar general. In înal
tele forumuri ale democrației mun- 
citorești-revoluționare, precum șl 
cu prilejul vizitelor de lucru cu 
care ați onorat județul nostru, 
care a condus la intensificarea 
preocupărilor pentru realizarea 
unor produse de Înaltă calitate, la 
parametri tehnici și funcționali 
mondiali. competitiva pa piețele 
internaționale.

Avind satisfacția nețărmurită de 
a fi părtașii celei mal glorioase 
epoci din istoria patriei — epoca 
de glorii ce poartă numele celui 
mal distins dintre eroii neamului 
—. mindri de glorioasele înfăptuiri 
socialiste obținute, ne exprimăm 
deplina adeziune la Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. privind rea
legerea, la Congresul al XIV-lea, 
în funcția supremă de secretar 
general al partidului, a dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, garanție sigură 
a înaintării ferme a patriei pe ca
lea socialismului șl comunismului.

în telegrama Comitetului Mu
nicipal Oradea al P.C.R. ie rapor
tează că oamenii muncii din eco
nomia municipiului au realizat in 
ziua de 20 septembrie a.c. produc
tia-marfă industrială pe 3 ani și 9 
luni din actualul cincinal. Reali
zarea in devans cu 10 zile a pla
nului productiei-marfă industriale 

șl localizarea defectelor pe plăci 
echipate, automat, sub controlul 
programului și care se aplică Ia 
plăci cu circuite digitale. Realiza
rea acestora de către specialiștii
I.I.R.U.C.,  ne precizează inginerul- 
șef, a dus, pe de o parte, la eco
nomia de investiții (depanatorul 
nemaifiind tributar mașinii-mar- 
tor), pe de alta, la o serie de fa
cilități in domeniul depanării și 
automatizării procesului de depa
nare, eliberînd din acest domeniu 

forța de muncă foarte calificată șl 
lntrebuințind-o in alte domenii. în 
plus, depanarea se realizează mult 
mai repede, cu cheltuieli mai mici, 
cu o eficientă crescută, cu imobili
zarea unui echipament al benefi
ciarului in termen redus. Și încă 
un avantaj de netăgăduit : avînd 
testorul, se poate face o verificare 
mai atentă a calității reparației. E 
un aspect care ține de saltul ca
litativ înregistrat de întreprindere 
în ultimii ani. Și încă ceva care 
ține de același aspect : preocupa
rea conducerii întreprinderii, a 
specialiștilor acesteia în dezvolta
rea unor scule software pentru 
depanare de genul teste soft spe
cializate pe . echipamente, cit șl 
realizarea de sisteme de telemen- 
tenanță, sistem spectaculos, de 
ultimă oră. E vorba de rezolvarea 
depanării la distanță. E un sistem 
nou, introdus aici la I.I.R.U.C., care 
permite acordarea de asistență 
tehnică unui minicalculator (izolat) 
suplinind lipsa personalului spe
cializat, precum și a resurselor

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din unitățile amintite raportează 
terminarea recoltării unor culturi 
și realizarea de producții mari, su
perioare celor planificate.

în telegrame se evidențiază că in 
această perioadă se muncește cu 
toată stăruința la eliberatul tere
nurilor de resturi vegetale, la e- 
fectuarea arăturilor, ca si a Insă- 
mînțării cerealeljr păioase. Impor
tante alte forte umane și mecanica 
șint concentrate la recoltarea legu
melor si fructelor, a cartofilor șl 
sfeclei de zahăr, la stringerea și 
depozitarea furajelor. O atenție 
deosebită se acordă recoltării po
rumbului. iar mijloacele mecanica 
de transport, precum și atelajele 
acționează, pe. baza unor grafice 
temeinic întocmite, la transportul 
producției in locurile de depozitare 
si la unitățile de industrializare.

în încheierea telegramelor sa 
arată că toți•. oamenii muncii de la 
sate sint ferim hotărîți să asigura 
recolte bune la toate culturile, in 
conformitate cu exigențele noii re
voluții agrare, sporindu-și in acest 
fel contribuția la dezvoltarea ge
nerală a tării, la creșterea nive
lului de trai al întregului popor.

se va materializa Intr-o producție 
suplimentară de 580 milioane lei, 
precum și in depășirea planului 
producției fizice la energia elec
trică pe bază de cărbune, alumi
nă, confecții textile, mobilier din 
lemn, prefabricate din beton și 
alte produse utile economiei na
ționale.

De asemenea, a fost realizat șl 
planul de investiții pe 3 ani șl 11 
luni, ceea ce va permite realizarea 
suplimentară a unui volum total 
de investiții de peste 550 milioane 
lei, din care construcții montaj 
peste 240 milioane lei.

Este un minunat prilej pentru 
locuitorii municipiului nostru — 
se arată In telegramă — de a vă 
aduce un cald și profund omagiu 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru eroica activitate pusă In 
slujba făuririi României socialiste 
moderne și sprijinul statornic acor
dat dezvoltării multilaterale, neîn
trerupte, în ritm cu tara, a 
străvechiului și înfloritorului mu
nicipiu de pe Crișul Repede.

Avem convingerea nestrămutată, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că realegerea 
dumneavoastră, de către înaltul 
forum al comuniștilor din România, 
in funcția supremă de secretar 
general al partidului se Înscrie in 
rindul opțiunilor istorice funda
mentale, izvorîte din necesitatea 
imperioasă a Înfăptuirii Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste șl comuniste a 
patriei, reprezentind. in același 
timp, un puternic factor de Întă
rire a unității și coeziunii partidu
lui, a Încrederii șl adeziunii între
gii națiuni la politica internă șl 
internațională pe care o promovați 
cu inegalabilă clarviziune.

hardware șl software necesare tn 
diagnosticare. Rezultatele acestor 
activități enumerate mal sus se 
regăsesc in planul de modernizare 
al întreprinderii, contribuind la 
creșterea eficienței și calității 
service-ului prestat, subliniază in- 
ginerul-șef.

Merită menționat faptul că aici, 
la I.I.R.U.C., planificarea producției, 
gestiunea materială a întreprinde
rii, a pieselor de schimb, a bazei 
materiale, a pieselor recondiționa
te, a întregii documentații de pre
gătire tehnică a service-ului, a ca
lității acestuia, a activității da 
personal, invățămînt, retribuire și 
pregătire a cadrelor etc. sa faca 
cu ajutorul calculatorului. Un 
oficiu de calcul, condus de mate
maticianul Alexandru Coconoiu, a 
memoria întreprinderii, informa
ția curentă, baza de date, baza 
activității de conducere științifică. 
Și nu e mai puțin adevărat că în
treprinderea a reușit să-și înde
plinească permanent sarcinile eco
nomice datorită acestei evidențe, a 
mecanizării cu tehnică de calcul 
a tuturor operațiilor de producție, 
de gestiune economică, de decizie. 
E unul din salturile spectaculoasa 
ale Întreprinderii. „Terminalul la 
noi ține loc de creion", ne spunea 
șeful oficiului de calcul. Adevăr, 
de altfel, axiomatic aici și susți
nut în timp prin acțiunile de 
service pentru tehnica de calcul 
românească exportată în China, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S., Siria, 
apoi R.S.C. și R.D.G., unde există fi
liale I.I.R.U.C. In Praga și Berlin ; 
prin acțiuni de service pentru firme 
arhicunoscute ca Hewllet Pakard 
pentru care se fac intervenții în 
Bulgaria și Iugoslavia, prin apre
cierile exponatelor acestei între
prinderi la ..Expoziția realizărilor 
de tehnică de calcul ale țărilor din 
C.A.E.R.", Moscova, 1989 etc. Toate 
acestea nu-s altceva decît replici 
deschise date complexității sis
temului informațional, mesaje de 
competență șl dăruire.

Marta CUIBUȘ



Schimb de mesaje la nivel înalt 
nrniânn-iranian

Schimb de mesaje româno-turc 
la nivel înalt

| TEHERAN 20 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialista 
România, s-a inmînat un mesaj pre
ședintelui Republicii Islamice Iran, 
Hojatoleslam Aii Akbar Hashemi Raf
sanjani, In care s-au adresat un salut 
cordial și cele mal bune urări de să
nătate și succes In activitate, de pro
gres și prosperitate poporului iranian 
iprieten. In mesaj s-au evidențiat evo
luția bună șl colaborarea strînsă din
tre cele două țări șl popoare în do
meniile politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, precum și în alte sectoare, 
perspectivele dezvoltării fructuoase a 
acestei colaborări pe multiple planuri 
în interesul celor două popoare și 
al cooperării pe plan internațional.

Mulțumind călduros pentru mesaj 
șl urările adresate, președinție Re
publicii Islamice Iran a rugat să 
se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea sa și a 
poporului iranian, un salut prietenesc, 
urări sincere de sănătate, putere de 
muncă, succese mari în activitate, iar 
poporului român bunăstare șl fericire.

Președintele Rafsanjani și-a expri
mat satisfacția pentru cursul ascen
dent al raporturilor româno-iraniene 
și convingerea că, acționîndu-se în 
spiritul înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor la nivel înalt, aces
tea vor cunoaște o amplificare și di
versificare continuă, ceea ce cores
punde intereselor ambelor popoare, 
păcii șl colaborării pe arena interna
țională.

Schimbul de mesaje și convorbirile 
au avut loc cu prilejul primirii de

Lucrările Sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

Neagu Udroiu transmite: în prima 
zi a lucrărilor celei de-a 44-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
reprezentantul Nigeriei, Joseph N. 
Garba, a fost ales președinte al se
siunii. In cuvîntul său, J. Garba s-a 
pronunțat pentru continuarea proce
sului de dezarmare, prin reducerea 
cu 50 la sută a arsenalelor nucleare 
strategice, încetarea experiențelor 
nucleare, reducerea armelor conven
ționale și eliminarea armelor chimi
ce, subliniind necesitatea apărării 
Omenirii de amenințarea unei con
flagrații nualeare.

Adunarea Generală a O.N.U. i-a 
ales, de asemenea, pe președinții 
diferitelor sale comitete.

A fost, totodată, adoptată ordinea 
de zi a lucrărilor, cUprinzind 155 de 
puncte privind un cerc larg de pro
bleme ale contemporaneității.

Dezbaterile generale, la care vor 
lua cuvîntul peste 20 de șefi de 
stat, precum și numeroși șefi de gu
verne sau miniștri de externe din

IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Condiția femeii sub semnul discriminărilor
BONN 20 (Agerpres). — Ti

nerele continuă să fie discriminate în 
R.F. Germania în ce privește perfec
ționarea lor școlară șl profesională, 
au declarat experți în problemele în- 
vățămîntului, participant! la o audie
re organizată de Partidul Ecologist 
din R.F.G. în Bundestag. Potrivit a- 
genției A.D.N., Doris Lemmermohle- 
Thiising, de la Centrul pentru perfec
ționarea cadrelor pedagogice din ca
drul Universității Bielefeld, a relevat 
că, în pofida notelor mai bune obți
nute la examene, fetele au dificultăți

Declin economic accentuat
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Țările din America Latină și Ca
raibi au înregistrat în 1988 o creș
tere economică medie de numai 0.6 
.la sută, se arată într-un raport dat 
publicității la Washington de Banca 
interamericanâ de dezvoltare, citat 
de agenția A.D.N. Aceasta înseamnă 
că sporul economic nu s-a ridicat 
nici măcar la nivelul ratei de creș-

Bazele militare-simplă schimbare de adresă?
Știrea a produs senzație în ca

pitalele din sud-estul Asiei : o 
parte a forțelor armate și a in
stalațiilor militare americane din 
Filipine ar putea fi transferate în 
Singapore. O schimbare de adresă 
impusă de evoluția raporturilor 
americano-filipineze sau un nou 
cap de pod în angrenajul bazelor 
militare americane din Oceanul 
Pacific ?

In arhipelagul filipinez stațio
nează, după cum se știe, in teme
iul unui tratat încheiat în 1951, două 
dintre cele mai importante baze 
militare americane din afara gra
nițelor naționale — baza navală de 
la Subic Bay și cea aeriană de la 
Clark Field. — ale căror efective 
se ridică la circa 40 000 de oameni. 
De mai mult timp, între guvernul 
filipinez și administrația america
nă se poartă negocieri asupra vi
itorului celor două baze, acordul 
bilateral cu privire la acestea 
urmând «ă expire în 1991. Pentru 
anumite cercuri politice și de afa
ceri filipineze, problema are un 
aspect strict economic ; ele insistă 
de aceea doar asupra renegocierii 
termenilor financiari ai acordului. 
Este vorba de cercuri interesate în 
perpetuarea prezenței americane, 
în care văd exclusiv o sursă de 
venituri. Nu toți filipinezii privesc 
în acest mod prezența americană. 
Repunînd în discuție problema ba
zelor, guvernul președintelui Co
razon Aquino a trebuit să țină 
astfel seama de starea de spirit a 
unei părți importante a opiniei 
publice, care se pronunță impo- 
triva prezenței armatei americane 
pe teritoriul tării. Motive în plus 
de neliniște au furnizat șl datele 
dezvăluite recent în documente ale 
Congresului Filipinelor (forul le
gislativ) și prezentate spre exami
nare Comisiei senatoriale pentru 
apărarea națională și securitate, 
care atestă că in perimetrul celor 

către președintele Rafsanjani a tova
rășului Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central, președin
tele Comisiei pentru Politică Externă 
și Cooperare Economică a Marii Adu
nări Naționale, care efectuează o vi
zită în Iran în calitate de reprezen
tant personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

In timpul convorbirilor ce au avut 
loc s-a evidențiat dorința ambelor țări 
de a dezvolta și mai puternic cola
borarea româno-iraniană in diverse 
domenii. Abordîndu-se unele proble
me majore ale vieții politice interna
ționale, s-a subliniat necesitatea de a 
se acționa pentru înfăptuirea dezar
mării și eliminarea politicii de forță 
și amenințare cu folosirea forței, pen
tru soluționarea pe cale politică a 
prohlemelor litigioase din diferite 
zone, inclusiv a situației din Afganis
tan, pentru lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

In acest context, s-a subliniat rolul 
deosebit al întîlnirilor la nivel înalt, 
al intensificării contactelor și schim
burilor de vederi între reprezentanții 
celor două state.

★
în timpul vizitei In Iran, tovarășul 

Ion Stoian a avut convorbiri asupra 
raporturilor bilaterale și a unor pro
bleme internaționale cu Aii Akbar 
Velayati, ministrul afacerilor exter
ne. Rajai Khorasani, președintele 
Comisiei de Politică Externă a Maj- 
lisului, cu alte persoane oficiale.

țările membre ale O.N.U., vor înce
pe luni, 25 septembrie, și vor dura 
pină la jumătatea lunii octombrie.

In mod tradițional, cu prilejul 
deschiderii noii sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. se marchează și 
Ziua internațională a păcii. în me
sajul adresat cu acest prilej, secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a evidențiat efortu
rile depuse de organizație pentru 
realizarea păcii în diferite regiuni 
ale lumii, unde persistă conflicte 
armate. Obstacolele în calea păcii 
sînt determinate nu numai de a- 
gresiune și violență, arată el, rele- 
vînd că există și o serie de ame
nințări latente la adresa păcii care 
nu sînt de natură militară, între 
care se numără sărăcia, foametea, 
agravarea situației mediului încon
jurător. în această zi a păcii, se 
spune în mesaj, trebuie să ne amin
tim că planeta noastră este vulne
rabilă și că fiecare dintre noi pur
tăm răspunderea pentru viitorul el 
pașnic.

mai mari decît băieții în a găsi un 
loc de muncă sau de ucenic.

MADRID 20 (Agerpres). — Potri
vit ultimului număr al publicației 
spaniole „Economia și sociologia 
muncii", începînd din 1970, în Spania 
nu s-a înregistrat nici un progres în 
ce privește eliminarea discriminării 
în domeniul salariilor, între bărbați 
și femei. în toate ramurile produc
tive, femeile cîștigă cu 20 la sută 
mai puțin decît bărbații. Proporția 
lor în rîndul șomerilor este, de ase- 
menea, mult mai mare decît a bărba
ților, menționează publicația.

în tarile Americii Latine
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tere a populației. De asemenea, ve
nitul pe locuitor a Scăzut anul tre
cut cu 1,5 Ia sută. Cele mai grave 
probleme cu care se confruntă eco
nomia latino-americanâ sint în con
tinuare fuga capitalului, inflația ri
dicată, lipsa de mijloace financiare 
și, ca urmare a acestui fapt, inves
tițiile insuficiente, se arată în do
cument.

două baze americane sînt depozi
tate arme nucleare tactice. Numă
rul lor este necunoscut, dar, po
trivit acelorași surse, el poate fi 
considerabil, dacă se ține seama 
de faptul că în prezent S.U.A. 
dispun de circa 10 000 asemenea 
arme în zona Asiei și Pacificului.

„Varianta singaporeză", spre care 
s-ar părea că înclină administrația 
S.U.A., urmărește, în opinia obser
vatorilor politici, un dublu scop. 
Pe de o parte, anunțarea ei este 
de natură să genereze presiuni 
asupra guvernului filipinez prin 
intermediul cercurilor interesate în 
prelungirea acordului privitor la 
bazele militare americane. Pe de 
altă parte, o înțelegere cu statul 
singaporez ar reprezenta, oricum, 
un punct ciștigat pentru S.U.A. : o 
alternativă în eventualitatea eva
cuării bazelor din Filipine sau, 
într-adevăr, un nou cap de pod în 
sud-estul Asiei, în condițiile men
ținerii bazelor din arhipelagul 
filipinez.

Și într-un caz, și în celălalt, per
spectiva instalării unor baze ame
ricane în Singapore neliniștește 
țările din regiune, membre ale 
A.S.E.A.N. (Asociația Națiunilor 
din Asia de Sud-Est). Astfel, pre
mierul malayeziain, Mahathir Mo
hamad, avertiza asupra pericolului 
pe care îl reprezintă o astfel de 
manevră, a cărei consecință directă 
ar reprezenta-o stimularea cursei 
înarmărilor în regiune. „Soluția 
singaporeză", apreciază guvernul 
malayezian, nu poate decît dăuna 
conceptului privind crearea unei 
zone a păcii, libertății și neu
tralității în Asia de sud-est 
(concept formulat în Declarația de 
la Kuala Lumpur, în 1971, declara
ție semnată de toate țările mem
bre ale A.S.E.A.N.). Poziții similare 
au fost exprimate șl de alte state 
vecine. în ceea ce privește Filipi- 
nele, președintele Aquino a decla

ANKARA 20 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost înminat președinte
lui Republicii Turcia. Kenan EVren, 
un mesaj, în care sînt adresate un 
cald salut si cele mai bune urări de 
sănătate si fericire personală, de 
progres si prosperitate pentru po
porul turc prieten. Mesajul eviden
țiază cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre Româ
nia si Turcia in domeniile politic, 
economic, tehnico-știintific si în alte 
sfere de activitate, precum și 
perspectivele existente pentru întă
rirea ne mai departe a conlucrării 
româno-turce. atit pe plan bilateral, 
cit si pe arena internațională, pentru 
promovarea politicii de pace și de 
soluționare pe cale politică a con
flictelor și problemelor litigioase din
tre state, de destindere si largă co
laborare între națiuni.

Președintele Kenan Evren a mul
țumit si ă rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut. împreună cu cele mai 
bune urări de succes în întreaga 
activitate, de bunăstare și fericire 
pentru poporul român.

Președintele Kenan Evren a dart o 
apreciere deosebită relațiilor de strîn
să prietenie și colaborare care s-au 
statornicit si se dezvoltă între cele 
două țări si popoare, exprimindu-și

Militanți pentru 
condamnați

BONN 20 (Agerpres). — Cinci 
membri ai mișcării vest-germane 
pentru pace au fost condamnați la 
închisoare intre 20 și 90 de zile din 
cauza participării lor la acțiuni de 
protest împotriva rachetelor ameri
cane cu rază medie de acțiune sta
ționate la baza militară de la Mut
langen și la alte manifestații în fa
voarea păcii. Potrivit surselor miș-

PRESA

ÎNTREVEDERE. Președintele 
| Republicii Zimbabwe, Robert Mu

gabe, și președintele Mozambicu- 
■ lui, Joaquim Chissano, au avut 

convorbiri la Harare. Cei doi șefi
• de stat au abordat probleme pri

vind inițiativele de pace referitoa
re la Mozambic, pentru stabilirea

> unui climat de securitate în aceas
tă țară.

( ALEGERE. în conformitate cu 
decizia Marelui Consiliu General 

, (parlamentul), Glorianna Ranoc- 
chini, din partea Partidului Comu
nist, și Leo Acchili, din partea Par
tidului Democrat-Creștin, au deve
nit noii căpitani regenți din San 

| Marino. Mandatul lor intră în vi
goare la 1 octombrie și este valabil

• timp de șase luni.
• CONVORBIRI IRANIANO—SI

RIENE. Ministrul iranian de ex- 
I terne, Aii Akbar Velayati, a con

ferit cu ministrul sirian de ex
terne, Farouk Al-Sharaa, aflat în 

■ Vizită la Teheran. Au fost exami- 
I nate probleme regionale și inter

naționale, cu precădere situația 
Idin Liban, precum și aspecte, ale 

colaborării bilaterale.

DECLARAȚIE. Marrack Goul- 
Iding, asistent al secretarului gene

ral al O.N.U., aflat la Teheran, a 
declarat că Misiunea Grupului de 

I observatori ai O.N.U. pentru Iran 
I și Irak (UNIIMOG) va fi prelun

gită cu încă șase luni. UNIIMOG 
. are misiunea de a urmări măsura 
I de încetare a focului între Iran și
i Irak, realizată in august 1988.
I SESIUNE O.M.S. La Manila au 

început lucrările celei de-a 40-a 
sesiuni anuale a Comitetului re- 
gional pentru Pacificul de vest al

rat că negocierile americano-singa- 
poreze nu vor afecta decizia admi
nistrației sale cu privire la soarta 
bazelor americane din țară, hotărî- 
rea urmînd a fi luată, în primul 
rind, in funcție de interesele na
ționale. Ca un reflex al stării de 
spirit existente în regiune, parla
mentarii din țările membre ale 
A.S.E.A.N. urmează să se întîlneas- 
că în luna noiembrie, în Singapo
re, pentru convorbiri consultative 
în legătură cu prezența bazelor mi
litare străine.

Problema bazelor militare este 
repusă în discuție și în alte re
giuni ale lumii. Se știe, de pildă, 
că, în 1988, in urma presiunilor 
populare crescinde, guvernul spa
niol a cerut evacuarea bazei aerie
ne de la Torrejon, aflată în ime
diata apropiere a capitalei Spaniei. 
La respectiva bază — cea mai im
portantă de acest fel din zona me
diteraneană — se aflau 79 de a- 
vioane de luptă F-16, capabile să 
transporte încărcături nucleare. In 
situația în care Spania a condițio
nat răminerea sa în cadrul 
N.A.T.O. de neintroducerea în țară 
a armelor nucleare și de diminua
rea prezenței militare străine, 
S.U.A. au fost nevoite să accepte 
decizia spaniolă. Baza aviatică a 
fost transferată în Italia, în apro
pierea orașului Crotone, din regiu
nea Calabriei. Soluție care a stir- 
nit nemulțumirea in întreaga pe
ninsulă italiană. Practic, de la a- 
nunțarea noii „schimbări de adre
să", manifestațiile de masă și mi
tingurile de protest s-au succedat 
fără încetare.

în flancul opus al alianței nord- 
atlantice, sub măslinii Greciei, s-a 
conturat o „soluție" similară. Pen
tru că și guvernul elen a ridicat 
de mai mult timp problema revi
zuirii acordurilor privind statutul 
celor patru mari baze americane 
de pe teritoriul său. Dacă pină la 

convingerea că acestea vor cunoaște 
o dezvoltare si mai puternică in 
viitor. în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii în Balcani, în Eu
ropa si în lume.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Turcia a tovarășului 
Constantin Mitea, consilier, trimis 
special al președintelui Republicii 
Socialiste România.

în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare, care cunosc o dezvoltare 
continuă, în spiritul și pe baza con
vorbirilor și înțelegerilor convenite 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evren, al 
acordurilor Încheiate la București și 
Ankara.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale vieții in
ternaționale, o atenție deosebită 
fiind acordată problemelor privind 
înfăptuirea dezarmării. în primul 
rind a dezarmării nucleare, elimi
narea politicii de forță și amenință
rii cu folosirea forței, soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a 
stărilor de încordare și tensiune e- 
xistente în lume, inclusiv a situației 
din Afganistan. lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, asigurarea 
păcii pe planeta noastră.

pace din R. F. G. 
la închisoare

carii vest-germane pentru pace, 
pină la ora actuală in R.F.G. au 
fost deferiți justiției 7 000 de cetă
țeni și condamnați la amenzi sau 
închisoare din cauza participării la 
acțiuni pentru pace. Justiția vest- 
germană procedează în continuare 
la condamnarea militanților pentru 
pace — relevă agenția A.D.N.

Organizației Mondiale a Sănătății, 
la care participă oficialități și ex
perți din 24 de țări membre ale 
comitetului, situate în regiune. Sînt 
examinate programele în dome
niul ocrotirii sănătății pentru pe
rioada următoare, căile de preve
nire a_ maladiilor specifice zonei, 
îmbunătățirea condițiilor sanitare, 
de igienă și păstrarea purității 
apelor.

TENSIUNE POLITICA. Autori
tățile militare peruane au impus 
restricții de circulație pe termen 
nedefinit în departamentele Aya- 
cucho și HUancavelica, ca urmare 
a asasinării primarului orașului 
Ayacucho de către elemente tero
riste. Regiunea Ayacucho se află 
sub regimul unor măsuri de ur
gență și sub control militat de 
șapte ani, dată fiind activitatea 
unor organizații subversive ce ac
ționează în această parte a terito
riului național.

PROIECT MILITAR. Ministerul 
Apărării al S.U.A, a lansat pro
iecte de dezvoltare a unei noi ra
chete purtătoare denumite „Tau
rus", care este menită să asigure 
premisele necesare în vederea lan
sării în timp scurt de sateliți mi
litari în spațiul cosmic, informea
ză revista „Aviation and Space 
Technology".

ERUPȚIE VULCANICĂ. Crate
rul din sud-est al vulcanului Etna 
din Sicilia a început din nou să 
erupă. Lava se întinde pe sute de 
metr.i. )

DECLIN ECONOMIC. Rata de 
dezvoltare a țărilor africane situa
te la sud de Sahara a continuat să 
fie scăzută in 1988, iar venitul pe 

Gegrn IJSA-Stotzpunlcte auf den Philippine»
$

Demonstrație la Manila, capitala Filipinelor, împotriva bazelor militare 
americane din țara

mijlocul anului viitor nu se va a- 
junge la un acord de prelungire a 
acordurilor existente, bazele ame
ricane ar urma să fie evacuate. 
Deocamdată, după cum s-a anun
țat la Atena, negocierile au fost 
„inghețate", urmînd a fi reluate 
după alegerile parlamentare pro
gramate pentru luna noiembrie. 
Oricum, hotărîrea privind închide
rea bazei de la Hellenikon, din a- 
propierea Atenei, pare să rămînă 
neschimbată.

Și în cazul bazelor din Grecia se 
preconizează doar o schimbare de 
adresă. Noua adresă, deocamdată, 
este necunoscută.

Asemenea manevre vizînd per
petuarea prezenței militare în di
ferite regiuni ale globului au loc 
pe fundalul unei opoziții crescin
de în întreaga lume față de bazele 
militare străine. Centre de sprijin

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi manifestații de protest 
ale populației palestiniene 
in teritoriile arabe ocupate
• Raiduri israeliene in spa

țiul aerian al Libanului
în teritoriile de pe malul de vest 

al Iordanului situația continuă să se 
mențină încordată, semnalîndu-se noi 
confruntări între palestinieni și for
mații ale armatei israeliene de ocu
pație. După cum Informează agenția 
de presă din Qatar, Q.N.A., 70 de ce
tățeni palestinieni au fost răniți în 
primele două zile ale săptămînii. Au
toritățile israeliene au impus restric
ții severe de circulație și alte măsuri 
militare în orașul Nablus și în zona 
mai multor tabere palestiniene.

(Agerpres)
BEIRUT 20 (Agerpres). — Avioa

ne de luptă israeliene au survolat, 
miercuri, în cadrul unor noi misiuni 
în spațiul aerian al Libanului, ora
șul Saida și taberele de refugiați 
palestinieni din apropierea acestuia, 
relevă știri provenite din regiunea 
sudică libaneză.

Totodată, se precizează că vede- 
teîe rapide israeliene și-au intensi
ficat prezenta de-a lungul coastelor 
sudice ale Libanului.

Reuniune consacrată 
instaurării păcii in Angola
KINSHASA 20 (Agerpres). — Pre

ședinții din opt țări africane (Angola, 
Gabon, Congo, Mozambic, Sao Tome 
si Principe, Zambia, Zimbabwe și 
Zair), care au participat la Nsele, în 
Zair, la o reuniune consacrată in
staurării păcii și realizării reconci
lierii naționale în Angola, au reafir
mat, în comunicatul final al întîlni- 
rii, valabilitatea acordului de la Gba- 
dolite, semnat la 22 iunie a.c., prin 
care se instituia încetarea focului în
tre armata guvernului Angolei și 
gruparea rebelă „Unita".

Viitoarea întîlnire a „celor opt" 
consacrată modalităților de întronare 
a păcii și reconcilierii în Angola se 
va desfășura în Gabon, la o dată 
care urmează să fie anunțată.

locuitor a fost în declin, se arată 8 
in raportul anual al Fondului Mo
netar Internațional dat publicității j
la Washington. Documentul F.M.I. j
relevă că reducerea veniturilor pe 
locuitor din aceste țări se dato- „ 
rește prețurilor scăzute oferite •' 
produselor lor de export. •

URAGANUL „HUGO", conside
rat unul dintre cele mai puternice 
din ultimii 10 ani, a provocat mari 
distrugeri în urma trecerii asupra 
teritoriului portorican. 50 000 de 
persoane au rămas fără adăpost, 
iar pagubele materiale sînt eva
luate la sute de milioane de do
lari. Cele mai mari 'distrugeri s-au 
înregistrat in insulele Vieques și 
Culebra. Guvernatorul a precizat 
că numai pierderile înregistrate la 
aeroportul internațional „Luis 
Munoz Marin" din San Juan se ri
dică la aproape 29 de milioane 
dolari, reprezentînd avioane ava
riate și instalații distruse.

INUNDAȚII ÎN MEXIC. Două 
persoane date dispărute, șase ' ră
nite și 20 000 sinistrate — acesta 
este ultimul bilanț al ploilor to
rențiale care s-au abătut în ulti
mele patru zile asupra sudului 
Mexicului, afectînd cu precădere 
statele Veracruz și Tabasco. Re
vărsarea fluviului San Juan și a 
afluenților săi a provocat inunda
ții in trei municipii din statul Ve
racruz, unde s-au înregistrat, de 
asemenea, importante pierderi la 
culturile agricole.

ȘOMAJ. La sfîrșitul lunii au
gust, in Finlanda erau înregistrați I 
oficial 94 000 de șomeri, ceea ce I 
reprezintă 3,6 la sută din popu
lația activă. I

ACCIDENT. Un avion algerian ‘ 
a atins una din paletele rotorului 
unui elicopter, care s-a prăbușit.. 
Toți cei trei membri ai echipaju- * 
lui elicopterului au decedat. în 
schimb pilotul avionului a putut 
să redreseze aparatul și să ateri- * 
zeze in aceeași zonă.
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ale politicii de forță, de amesteo 
în treburile interne ale statelor- 
gazdă sau ale unor țări vecine a- 
cestora, surse ale încordării și 
neîncrederii, bazele militare străi
ne sînt pretutindeni prezențe inde
zirabile. Iată de ce schimbările de 
adresă nu pot reprezenta o soluție 
în concordanță cu interesele și as
pirațiile popoarelor de pace și secu
ritate, de dezvoltare liberă, inde
pendentă. Ceea ce așteaptă po
poarele este retragerea tuturor a- 
cestor forțe în interiorul granițe
lor naționale, evoluțiile din viața 
internațională demonstrind că o 
securitate reală în lume nu poate 
fi clădită decît pe încredere reci
procă, pe respectarea independen
tei și suveranității fiecărui stat și 
fiecărui popor.

Stefan C1OCH1NARU

Domnului VINCENT TABONE
Președintele Republicii Malta

VALLETTA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Malta, îmi este deose

bit de plăcut să vă adresez, în numele meu și al poporului român, calde fe
licitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, precum și de 
prosperitate pentru poporul maltez.

Nutresc convingerea că relațiile româno-malteze vor cunoaște o dezvol
tare rodnică și in viitor, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii și co
laborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Zilele culturii românești66 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
S. Morcovescu transmite : „Zilele 
culturii românești" in Uniunea So
vietică continuă, consemnînd noi 
manifestări menite să contribuie la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la întărirea prieteniei dintre po
poarele celor două țări.

Programul celei de-a treia zi a 
înscris inaugurarea unei expoziții de 
tapiserie și sculptură in lemn, găz
duită de Casa centrală a artiștilor.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Culturii, ai 
Uniunii Artiștilor Plastici, oameni 
de cultură și artă.

Evoluții în contenciosul comercial nipono-american
TOKIO 20 (Agerpres). — La To

kio a luat sfîrșit, fără a se înre
gistra vreun acord, o nouă rundă a 
negocierilor vizînd încetarea așa- 
numitului „război al oțelului" dintre 
Japonia și S.U.A., informează agen
ția A.D.N. Principala problemă a- 
flată în dispută este stabilirea co
telor la exporturile de fier și oțel 
japoneze in S.U.A. Președintele Fe
derației nipone a fierului și otelu

Ample acțiuni de combatere a traficului de droguri
WASHINGTON 20 (Agerpres) — 

— în scopul combaterii traficului de 
droguri. Statele Unite au amplasat 
la granița cu Mexicul un sistem 
special destinat detectării avioane
lor care zboară la joasă altitudine. 
Potrivit agențiilor de presă, sistemul 
este format din trei aerostate dotate 
cu aparatură electronică ce se află 
în poziție geostationară la o înăl
țime de 3 000 m. Ele dispun de 
instalații radar care acționează pe o 
rază de aproximativ 400 km si per
mit detectarea avioanelor folosite de 
traficantii de droguri.

QUITO 20 (Agerpres) — La 
Quito se desfășoară o reuniune a 
Comisiei Parlamentului Andin pen
tru combaterea drogurilor — infor
mează agenția Efe. Reprezentanți din 
Bolivia. Columbia. Ecuador. Peru și 
Venezuela examinează noi acțiuni în 
lupta împotriva producerii, traficului 
si consumului de stupefiante.

Africa sub povara datoriilor
Africa se confruntă în ultimul 

timp cu dificultăți economice și fi
nanciare tot mai mari. într-un re
cent studiu, intitulat „Cadrul alter
nativ african la programele de 
ajustări structurale pentru relan
sare și transformare social-econo- 
mică", specialiștii Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Africa 
(C.E.A.) apreciază că niciodată un 
continent n-a fost nevoit să înfrun
te efectele atîtor fenomene nega
tive conjugate.

într-adevăr, deformările structu
rale suferite de economiile statelor 
africane în perioada colonială au 
fost serios agravate de practicile 
exploatării neocolonialiste. Astfel, 
potrivit studiului amintit, escala
darea măsurilor protecționiste de 
către țările capitaliste dezvoltate a 
dus la o severă reducere a prețuri
lor materiilor prime — principala 
sursă de venituri a țărilor în curs 
de dezvoltare, în general, și a sta
telor africane. în special. într-un 
singur an (1986), țările africane au 
pierdut din această cauză 19 mili
arde de dolari, sumă ce echivalează 
cu circa 10 la sută din produsul lor 
intern brut !

Deși în 1987 și 1988 prețul unor 
materii prime exportate de statele 
africane a crescut, indicele general 
al preturilor nu s-a ridicat cu mult 
peste jumătate față de nivelul în
registrat în 1980. în același timp, 
ca urmare a politicii spoliatoare de 
prețuri promovate de marile mono
poluri, produsele manufacturate 
importate de țările africane s-au 
scumpit apreciabil, în unele cazuri 
cu peste 20 la sută. Calcule ale 
specialiștilor C.E.A. arată că, din 
pricina „foarfecelor prețurilor", 
cele 45 de state africane de la sud 
de Sahara au pierdut, între 1985 și 
1987, cu 2,9 miliarde de dolari pe 
an mai mult decît în perioada 
1979—1981.

Dinamica datoriei externe a țărilor africane, după datele Băncii Mondiale

A fost prezent ambasadorul 
României in U.R.S.S., Ion Bucur.

De asemenea, la Biblioteca de is
torie s-a organizat o seară a poe
ziei românești, care a reunit scri
itori din cele două țări, un nu
meros public. S-au recitat versuri 
ale unor poeți români.

Orchestra simfonică a Filarmoni
cii „George Enescu" din București 
susține in aceste zile concerte la 
Jitomir, Kiev și Chișinău, iar an
samblul folcloric „Rapsodia Româ
nă" evoluează la Gomeli, Cebok- 
sari și Moscova. Teatre sovietice au 
înscris în repertoriul lor lucrări 
din dramaturgia românească.

lui, Hiroshi Saito, a declarat că țara 
sa nu va mai înnoi „Acordul asu
pra limitărilor benevole la export", 
care expiră la 30 septembrie, dacă 
administrația S.U.A. nu va Înceta 
cu amenințările și criticile la adre
sa așa-ziselor practici comerciale 
inechitabile nipone. „Războiul" a 
fost declanșat de faptul că adminis
trația americană a cerut limitarea 
exporturilor de fier și otel nipone.

PARIS 20 (Agerpres). — La Paris 
au luat sfîrsit lucrările reuniunii 
grupului international constituit in 
vederea combaterii operațiunilor de 
„spălare" a banilor obținuți de către 
diferite grupări ilegale, mai ales în 
urma traficului de droguri. După 
cum relevă agenția Taniug. parti- 
cipantii la reuniunea de la Paris au 
adoptat o hotărîre comună, nreconl- 
zînd intensificarea cooperării inter
naționale în vederea prevenirii 
traficului de stupefiante.

Potrivit unui studiu al O.N.U., 
valoarea traficului de droguri se ri
dică anual la circa 300 miliarde do
lari. ceea ce reprezintă 9 la sută din 
volumul comerțului mondial. După 
datele deținute de Interpol, co
merțul ilegal cu droguri atinge însă 
o sumă mult mai mare — 500 mi
liarde dolari. Se estimează, de ase
menea. că numai 4—10 la sută din 
drogurile traficate în lume sînt 
confiscate.

Reducerea veniturilor din expor
turi a constrins statele africane să 
apeleze la noi credite, atît pentru 
a-și satisface nevoile minime de 
importuri, cît și pentru a efectua 
plățile scadente la datoriile deja 
contractate. Dar practicarea de că
tre băncile din lumea capitalistă a 
unor dobinzi excesiv de ridicate, 
de-a dreptul cămătărești, a dus — 
așa cum se poate constata și din 
graficul alcătuit pe baza date
lor Băncii Mondiale — la creș
terea vertiginoasă a datoriilor ex
terne ale continentului, care ș-au 
dublat în anii ’80. și au pus țările 
africane în fața unor uriașe difi
cultăți. Semnificativ în acest sens 
este faptul că, la o datorie de 230 
miliarde de dolari, în 1988 plățile 
țărilor africane în contul amortis
mentelor și dobînzilor au absorbit 
aproape 37 la sută din totalul chel
tuielilor bugetare, în timp ce pon
derea cheltuielilor pentru educație, 
sănătate și agricultură, la un loc, a 
fost de numai 25,9 la sută.

Politica dobînzilor înalte și ine
chitabile din relațiile economice 
internaționale a determinat un 
puternic regres economic și social 
în Africa — regiunea în care se află 
peste două treimi din cele mai să
race state ale lumii. Dună datele 
studiului C.E.A.. între 1980 și 1987 
producția și venitul mediu pe lo
cuitor au scăzut în mod constant, 
cu 2,6 la sută pe an. Pentru unele 
din ele, declinul a fost atît de ver
tiginos încît venitul pe locuitor a 
ajuns la nivelul de acum 20—25 de 
ani. Drept urmare, unul din doi 
africani trăiește în condiții de să
răcie absolută, iar doi din trei su
feră acut de foame ! 'Sînt numai 
cîteva aspecte ilustrind consecințe
le nefaste ale inechităților din e- 
conomia mondială.


