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Prilejuind un nou și rodnic dialog de lucru cu specialiști și oamenii muncii,
exprimînd preocuparea statornică pentru înfăptuirea exemplară a programului
privind dezvoltarea și modernizarea continuă a agriculturii noastre socialiste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat ieri o vizită de lucru ia unitati de cercetare si producție
agricolă, in întreprinderi ale industriei alimentare
Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,
a făcut, miercuri diminea
ța, o vizită de lucru in uni
tăți de cercetare și produc
ție agricolă, în întreprinderi
ale industriei alimentare.
Noul dialog de lucru a fost consa
crat examinării unor probleme esen
țiale privind sporirea continuă a
producției agricole, vegetale și ani
male, in actualul cincinal și in anii
următori, potrivit importantelor pre
vederi ale proiectului de Directive
ale Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, care asigură
dezvoltarea susținută a agriculturii
noastre socialiste, ca ramură de
bază a economiei naționale.
Această cuprinzătoare și aprofun
dată analiză a început la INSTI

Strălucită proiecție în viitor, pro
iectul de Directive ale Congresului
al XIII-lea al Partidului Comifnist
Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României, elaborat
si fundamentat cu contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. înscrie ca o componentă
esențială, ca o orientare de bază a
viitorului cincinal (1986—1990) parti
ciparea tot mai activă a tării noastre
la cireuitul economic mondial. în spi
ritul prevederilor acestui document
programatic, România va acționa
pentru amplificarea relațiilor eco
nomice internaționale, a cooperării
în producție, știință și tehnică cu
toate statele lumii, indiferent de
orinduirea lor socială, pe baza prin
cipiilor respectării independenței și
suveranității , naționale, egalității in
drepturi, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc.
Această orientare esențială îsi are
un trainic suport în marile succese
obținute de poporul român în cele
patru decenii de la actul istoric
de la 23 August 1944. In această
perioadă, producția industrială a
României a sporit de peste 100 de
ori. iar cea agricolă — de circa 7 ori.
Pe această bază s-a dezvoltat con
tinuu avuția națională, fondurțle fixe
fiind de 16 ori mai mari d^cît in
urmă cu 40 de ani.
. Așa cum se arată în proiectul de
Directive,
in ansamblul acestor
grandioase realizări se profilează cu
strălucire perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea — cea mai
bogată în împliniri din întreaga is
torie a tării — legată indestructibil
de activitatea neobosită, desfășurată
cu clarviziune și profund spirit crea
tor. cu pasiune revoluționară și pa
triotism înflăcărat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae

Ceausescu, care a Imprimat un pu
ternic dinamism dezvoltării vieții economice, sociale si politice din tara
noastră. întregii opere de construc
ție a socialismului în România.
Dezvoltarea multilaterală si în ritm
■susținut a economiei naționale a
permis participarea tot mai activă a

lă a muncii. Ia circuitul mondial de
valori materiale și spirituale. Vo
lumul comerțului exterior este in
prezent de 39 de ori mai mare decît
în anul 1950. țara noastră avind re
lații economice cu 150 de state ale
lumii. Comerțul exterior și coopera
rea economică internațională au de
venit astfel o importantă latură a
întregii activități economice, cu un
însemnat aport la crearea venitului
national. în pas cu progresele reali
zate pe ansamblul economiei, co
merțul exterior a obținut rezultate
de seamă nu numai din punct de ve
dere cantitativ, ci si calitativ, nota
bile fiind. în acest sens, importantele

mutații care au avut loc în struc
tura schimburilor noastre externe,
ca și capacitatea economiei româ
nești de a angaia/ exporturi com
plexe. de mari și puternice obiective
industriale, din domeniul construc
țiilor. al transporturilor, agriculturii
sau social-cultural.i
Pe baza prevederilor cuprinse în
proiectul de Directive referitoare la
dezvoltarea și modernizarea în con
tinuare a industriei și a celorlalte
ramuri care prodiic pentru export, a
dezvoltării prioritare a domenii
lor de înalt ni/vel tehnic si tehno
logic. se preconizează un dinamism
susținut al concertului nostru exte
rior. creșterea ,«eficientei participării
noastre la circuitul economic mon
dial. Astfel, in cincinalul 1986—1990,
volumul comerțului nostru exterior
va creste cu Al—45 la sută fată de
perioada 1981—1985. Demn de relevat
este si faptul' că ritmul mediu anual
de creștere a volumului comerțului
exterior — de 7,1—7,7 la sută petftru perioada 1986—1990 — este su
perior celui prevăzut pentru produsul
social si produetia-marfă indus
trială, ceea ce demonstrează ro
lul tot mal important al par
ticipării
la
diviziunea
interna
țională a muncii în reproduc
ția lărgită a forțelor de producție
din țara noastră. Aceasta se înscrie
ca o tendință de durată în economia
mondială, in care, în pofida unor vi
cisitudini temporare, are loc o adîncire a interdependentelor economice
dintre state.
O dinamică mai accentuată o va
cunoaște în următorul cincinal ex
portul, al cărui volum va creste cu

Prof. univ. dr.
Alexandru PUIU
(Continuare în pag. a IV-a)

în toată țara, printr-o puternică mobilizare a forțelor

ÎNSĂMÎNTĂRILE - CIT MAI REPEDE EXECUTATE!
STRÎNGEREA RECOLTEI—INTENSIFICATĂ LA MAXIMUM!

TUTUL DE CERCETĂRI PEN
TRU CEREALE SI PLANTE
TEHNICE - FUNDULEA, p“ternică unitate a științei agricole ro
mânești.
Conducătorul partidului și statului
a fost însoțit de tovarășii Ion Dincă,
Silviu Curticeanu, precum și de to
varășii Gheorghe David, ministrul
agriculturii și industriei alimen
tare, Petre Preoteasa, ministrul
industriei construcțiilor de mașini.
Ion Ceaușescu, ministru secretar de
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, Marin
Capisizu, ministru secretar de stat
la Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, șef al Departamentului
industriei
alimentare,
Ferdinand
Nagy, ministru secretar de stat la
Minisțerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Tiberiu Mureșan, pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice.
Primul secretar al Comitetului iudețean Călărași al P.C.R., Dumitru
Be'a: , a adresat tovarășului Nicolae
Ceailșescu, in numele tuturor locui
torilor județului, un călduros bun
venit.
In cinstea sosirii secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, se afla aliniată o formație
alcătuită din membri ai gărzilor pa
triotice și detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea
patriei, care a prezentat onorul.
Un bătrîn si doi tineri. îmbrăcați
în frumoase costume populare spe
cifice locului, s-au apropiat de tova
rășul Nicolae Ceausescu, rugîndu-1
să guste, după datina străbună, din
piinea si vinul ospitalității.
Conducătorul partidului si statului
a fost primit — si de această dată
— de specialiștii institutului, de
cetățenii comunei Fundulea si ai
așezărilor învecinate, cu flori, cu
nemărginită bucurie, cu manifestări
emoționante de aleasă stimă si pre-

România socialistă
participantă activă și eficientă
la circuitul economic mondial

țuire. Ei au reafirmat. într-o impre
sionantă unitate de simțire, senti
mentele lor de nețărmurită dragoste
si recunoștință fată de tovarășul
Nicolae Ceausescu, pentru activitatea
neobosită ce o dedică zi de zi pro
pășirii, patriei, bunăstării si fericirii
poporului, triumfului nobilelor idea
luri de pace, progres, libertate și
independentă ale tuturor națiunilor.
Miile, de oameni ai muncii veniti
în întîmpinare si-au manifestat — si
în aceste momente deosebite — do
rința fierbinte ca apropiatul forum al
comuniștilor români să realeagă în
suprema funcție de secretar general
al partidului pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului român, eminent om politic,
militant de frunte al mișcării comu
niste si muncitorești internaționale,
personalitate marcantă a lumii con
temporane. S-a dat. astfel, o vibran
tă expresie convingerii ferme că
reînvestirea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Cpmunist
Român reprezintă chezășia sigură a
înaintării neabătute a tării pe calea
socialismului și comunismului, a
prosperității si păcii.

In această ambianță însuflețită, ca
racteristică tuturor intilnirilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu făuri
torii bunurilor materiale și spiritua
le, s-a desfășurat întreaga vizită de
lucru la Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice — Fun
dulea.
In cadrul discuției ce a avut Ioc
cu acest prilej au fost evidențiate
rezultatele obținute pînă acum, ex
periența acumulată, stabilindu-se,
totodată, măsuri concrete, eficiente
menite să sporească — așa cum pre
vede proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului —•
aportul cercetării științifice la dez
voltarea pe baze moderne a agricul
turii noastre socialiste, la realizarea
unor producții tot mai mari, sigure
si stabile, la înfăptuirea noii revo
luții agrare în România.
Directorul institutului. Cristian
Hera, l-a invitat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu să viziteze expoziția care
ilustrează sugestiv contribuția aces
tei importante unități de cercetare la
obținerea și generalizarea celor mai
valoroase soiuri și hibrizi, cu poten
țial productiv ridicat și însușiri ca
litativ superioare, premisă esențială

a creșterii producțiilor agricole, la
asigurarea întregului necesar de sămînță și material săditor. precum și
a unor cantități suplimentare pentru
export, la aplicarea largă a unor
tehnologii avansate specifice zonelor
pedoclimatice ale țării.
S-a subliniat că, prin transpunerea
în viată a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, specialiștii insti
tutului au creat o gamă variată de so
iuri de grîu. care pot asigura. în con
diții de tehnologie optimă, producții
de peste 8 000 kg la hectar. Unitatea
dispune, de asemenea, de 'hibrizi de
porumb ce pot da, pe terenuri neiri
gate, producții între 7 000 și 10 000 kg
boabe la hectar, iar pe suprafețe iri
gate producții de pină la 20 000 kg
boabe la hectar. Institutul posedă
astăzi întreaga cantitate de sămință
din categoriile biologice superioare,
el fiind astfel în măsură să asigure,
împreună cu celelalte stațiuni de
cercetare de profil. începînd cu
toamna anului 1985. așa cum le-a
cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu,
necesarul de sămință elită și înmul
țirea întîi pentru întreaga suprafață

• Mijloacele mecanice și forțele
umane să fie concentrate cu prioritate
la recoltarea și eliberarea terenurilor
prevăzute pentru a fi însămînțate cu
grîu
© Pentru sporirea vitezelor la însămînțări este necesar să fie folosite, în
fiecare unitate agricolă, toate semănătorile disponibile

© Transportul producției să se des
fășoare în ritm cu recoltarea, spre a
se evita orice pierdere
© în județele unde vremea a devenit
instabilă, specialiștii și cadrele de
conducere din unitățile agricole, prezenți permanent pe cîmp, să stabileas
că suprafețele care pot fi lucrate cu
prioritate

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Folosiți din plin mijloacele mecanice pentru a încheia

insămînțările la termenele prevăzute și în condiții calitative
superioare, spre a crea condiții pentru obținerea de recolte
mari in anul viitor!

Participați cu toate forțele, cu toată puterea de muncă

la stringerea și transportul recoltei!

(Continuare in pag. a IlI-a)

Momente din timpul vizitei : la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea și la întreprinderea de preparate și conserve din carne

Popești-Leordeni
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ÎN AGRICULTURĂ

ÎNCHEIEREA grabnica a insamintariebr

l

SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE

SEMINȚE DE BUNĂ CĂUTA TE
condiția unor viitoare recolte bogate (ii)

duse. Așa se explică diferențele mari
ale acestora. Deși această zonare la
Revenim asupra problemelor ce
țin de îmbunătățirea sistemului de
de randament și de calitate a semin
modul general are un grad mare de
ței ce se înregistrează între unită
aproximație, datorită mai ales diver
organizare și producere a seminței,
supunind atenției organelor agricole
țile agricole din județele Botoșani,
sității condițiilor de sol si climă,
centrale și județene, cadrelor de
Caraș-Severin, Neamț,
Teleorman,
care, nu de puține ori, diferă chiar
Tulcea, Alba; Cluj, Gorj ș.a.
conducere din cercetare alte aspec
în cadrul aceleiași unități, este de
subliniat că in linii mari ea consti
te esențiale. O primă problemă:
Strins legat de specializarea uni
tuie o bază orientativă pentru re
este ferma seminceră acel model de
tăților agricole se ridică și proble
organizare și de aplicare a celor mai
partizarea in teritoriu a soiurilor,
ma înlăturării actualei dispersări
inaintate tehnologii, care sub toate
mai ales în cazul cerealelor păioase.
excesive in domeniul producerii se
aspectele să constituie puncte de re
Cum se reflectă această zonare in
mințelor. Pe ansamblul țării, produ
Cum s-a muncit și la ce rezultate s-a ajuns în ziua de 2 octombrie
ferință pentru întreaga activitate
cerea semințelor și materialului să
practica producerii semințelor ? în
din sectorul producției vegetale ?
ditor este organizată in 974 unități
lipsa unei situații privind structura
în județele din zona a treia agricolă
Fără a subaprecia cu nimic re
agricole, cu un total de 1686 ferme.
soiurilor de griu care se insămințea(date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
zultatele bune obținute in multe
Desigur, există rațiuni serioase care
ză acum în județe, vom căuta să
ferme vegetale, nu putem trece cu
obligă la o oarecare dispersare în
dăm un răspuns pornind tocmai de
Viteza de lucru realizată
vederea că în modul in care este
teritoriu a acestei activități. Dar de
la modul in care a fost organizată in
Suprafața
Suprafața
în ziua de 2 octombrie
aici și pină la o fărîmițare de felul
organizată si. cu deosebire, in moteritoriu producerea seminței elită
de insămințat
dul în care se materializează in
celei ce se înregistrează in unele ju
de griu, precum Și de la unele date
Județul
Insămințată
la semănat
la arături
cu griu
practică producerea semințelor,
în
dețe — Harghita, Brașov, Botoșani,
rezultate din schimburile de semin
griu
(în procente)
unele unități există nereguli, abateri
Vaslui, Tulcea, Prahova și Dolj —
țe efectuate între județe. Ce pun in
(în hectare)
(In procente)
(în procente)
de la normele agrotehnice. Ce alte
unde există ferme semincere în
evidentă aceste date ? în primul
treargumente
rind. faptul că in
Covasna
67
99
19 510
110
in
buie aduse
multe iudete se
acestei
sprijinul
acționează
cu
Suceava
54
104
101
35 690
In continuarea analizei efectuate de ziarul „Scinteia" pre răspundere pen
deeit
afirmații
Sibiu
23 060
randa121
107
nivelul
48
zentăm alte aspecte privind îmbunătățirea sistemului de produ tru realizarea li
nțentelor scăzute
structuri care
cere a semințelor, subliniind necesitatea adoptării de măsuri ur nei
Harghita
21 500
114
42
115
care se înresisin condițiile date
trează in unele
gente din partea Ministerului Agriculturii ți Industriei Alimentare, să asigure reali
Hunedoara
17 310
61
37
55
producăunor pro
ferme
a Academiei de științe agricole și silvice pentru înlăturarea lipsu zarea
toane de semințe,
ducții mari si
Alba
107
34 480
105
28
rilor din acest sector de activitate.
precum si calita
mai ales sigure.
Bistrița-Năsăud
95
17 200
26
98
Pentru argumen
tea necorespun
zătoare a pro
tare vom arăta
Brașov
25
57
50
24 160
ducției acestora 1
doar că noile
aproape
jumătate
din
numărul
total
aduce
în
discuție
Această
problemă
soiuri
de
griu
de
mare valoaCluj
52 410
22
80
70
al unităților agricole din județ, este
însuși modul în care organele agri
re biologică, creații ___
ale________
amelioo practică ce nu are nimic comun cu
cole ințeleg să-și organizeze în te
ratorilor noștri — Fundulea 29, LoMureș
56 200
71
27
10
principiile științifice care stau la
ritoriu sistemul de producere a se
vrin 32 și 34, Transilvania — se vor
Sălaj
8
31 360
34
38
baza sistemului de producere a se
mințelor. Nu în toate cazurile sint
cultiva in noul an agricol pe o su
mințelor. Poate oare cineva să con
alese, in acest sens, unitățile agricole
prafață de peste 1,3 milioane hectare.
Maramureș
12 150
4
58
18
vingă că județul Dolj, de exemplu,
cele mai reprezentative, dotate cu
Demne de remarcat sint schimbările
dispune la ora actuală de o aseme
baza materială necesară executării
de fond care s-au produs in struc
nea
bază
materială
și
de
specialiști
lucrărilor prevăzute în tehnologiile
tura soiurilor cultivate în unitățile
de lucru mecanizatorilor Ia
Săptămina în care ne aflăm
sută în județul Covasna. Si
incit
să-și
permită
să
organizeze
agricole din județele Timiș și Arad,
specifice producerii semințelor, pre
efectuarea arăturilor este ne
este hotăritoare pentru în
în județele din celelalte zone
producerea
semințelor
și
materialu

cum
și
cu
specialiști
cu
o
înaltă
pre

unde după mai multi ani de expe
cesar ca, printr-o amplă
cheierea insămințării griului
există asemenea diferpnte in
lui săditor in nu mai puțin de 101
gătire profesională. Consultind o lis
rimentări nereușite s-a revenit la so
participare la muncă a lo
in județele situate în nordul
ce privește vitezele realiza
ferme vegetale ? Sau că este rațional
tă a fermelor specializate pe pro
iurile românești cu un înalt poten
cuitorilor de la sate, să fie
Si centrul tării si realizarea
te atit la arături, cit si la înca in județul Harghita, bunăoară, să
ducerea semințelor din județul Te
țial biologic și adaptate condițiilor
strinse recolta și resturile
unui substantial avans la
sâmințări. Aceasta se reflectă
fie
organizate
un
număr
de
ferme
leorman. bunăoară, provoacă nedu
de relief și climă din Banat. O
vegetale de pe terenurile
executarea acestei lucrări în
în stadiul la zi al lucrărilor.
semincere pehtru cultura mare de
merire faptul că de pe aceasta lip
structură bună a soiurilor s-a reali
prevăzute a fi însămințate
celelalte județe. Aceasta pre
Potrivit datelor furnizate de
aproape
trei
ori
mai
mare
decit
in
tocmai
cooperativele
recunossesc
zat
și în județul Olt. o contribuție
Ministerul Agriculturii și In
cu cereale de toamnă.
supune ca organele agricole,
județul Mureș ? Nu am dori să se
importantă in acest sens aducincute pentru producțiile mari pe
Grăbind semănatul, meca
specialiștii si cadrele de
dustriei Alimentare, pină în
înțeleagă din aceste exemplificări că
care le realizează și pentru gradul
du-și stațiunea de cercetări agricole
nizatorii si specialiștii din
seara zilei de 2 octombrie,
conducere din unitățile agri
pledăm pentru o concentrare excesi
înalt de organizare : Purani, Putidin Caracal și I.A.S. Studina, prin
orzul a fost însămînțat pe 89
agricultură au datoria să
cole să acționeze energic în
vă
a
producerii
seminței,
intrucit
Furculești,
Moșteni-Furcuieștl
neiu,
valoarea ridicată a semințelor elită
asigure o calitate ridicată
la sută din suprafețe, iar
vederea folosirii din plin a
aceasta
reprezintă
un
risc
mult
prea
pe
care le produc.
a lucrărilor, ceea ce presu
s.a. în afara acestei liste se află
utilajelor, a fiecărei ore bune
griul — în proporție de 20 la
mare. Ceea ce vrem să supunem
pune un pat germinativ pre
cooperativele agricole din : Salonta,
Din activitatea practică de produ
sută. Potrivit acelorași date,
de lucru.
analizei organelor agricole compegătit exemplar, respectarea
cere a seminței, elită rezultă insă că
Pentru încheierea însăminMădăras și Calacea, județul Bihor ;
restante mari la semă
adincimii in care este pusă
chiar anul acesta s-au
manifestat
tente este insă calitatea fermelor
țărilor pină la ' octombrie
natul griului se înregistrea
Topolovățul Mare și Diniaș, județul
sămință și a normelor de
unele
exagerări și chiar abateri de
în centrul și nordul tării și
ză si in județele Maramureș.
autorizate
pentru
producerea
semin

Timiș, care pot constitui puncte de
densitate.
la criteriile științifice de zonare a
Sălaj și Mureș, din zona a
14 octombrie — in sud, așa
țelor și materialului săditor — cali
referință tocmai pentru preocupările
încadrarea Insămințărilor
soiurilor de griu pe teritoriul țării.
treia 1 Satu Mare. Prahova.
cum a indicat conducerea
tate care, nu in puține cazuri, este
lor
în
domeniul
experimentării
și
in

in
termenele
prevăzute
pe
In^condițiile climatului uscat al DoBihor. Vrancea și Galați,
partidului, au fost stabilite
sub
cerințele
pe
care
trebuie
să
le
unități
agricole,
comune,
troducerii
in
cultură
a
unor
soiuri
brogei, de exemplu, unitățile produ
din zona a doua ; Călărași,
viteze de lucru pe județe,
o
unitate
căreia
îi
este
consilii
agroindustriale
și
ju

îndeplinească
noi,
de
inaltă
producție.
Această
si

cătoare
de sămință elită din jude
Giurgiu,
Tulcea
si
Ialomița,
Dip tabelul de mai sus redețe și efectuarea unor lu
încredințată
sarcina
gospodăririi
țul Tulcea au fost profilate pe in
zultă proporția in care au
din zona întii.
tuație se explică, în primul rind, prin
crări de cea mai bună cali
încadrarea însămințărilor
"
.
"
mulțirea soiurilor Partizanka și
acestei avuții.
fost realizate vitezele de
tendința unor organe agricole jude
tate trebuie să preocupe in
în termenele stabilite con
Rana-2, soiuri specifice pină nu
lucru prevăzute în ziua de 2
Pentru distribuirea, cit
de
cit
sățene
de
a
privi
producerea
de
cel
mai
inalt
grad
organele
demult Banatului, unde au și
stituie una din condițiile
octombrie in județele din
științifică, a soiurilor in teritoriu au
de
mînță
mai
curind
ca
un
mijloc
și
organizațiile
de
partid,
obținerea
pentru
esențiale
introduse in cultură. în județul
zona a treia agricolă, care
fit:
cu
fost
stabilite
trei
principale
zone
creștere
a
veniturilor
unităților
consiliile
populare,
orga

întrucît
mari.
de
recolte
cău, stațiunea de cercetări din Se
trebuie să încheie primele
în
nele de specialitate, cadrele
favorabilitate
pedoclimatică,
rezultate economice slabe. Or, în
timpul este avansat, esențial
euieni nu a produs anul acesta ni ci
semănatul griului. Procen
de conducere și specialiștii
este să fie intensificat la ma
funcție de această delimitare de or
asemenea unități agricole înmulțirea
un kilogram de sămință
tual. vitezele la arături au
, , elită
-r— din
din
agricultură.
Printr-o
te

ximum ritmul de lucru la
soiul Moldova, anume creat pentru
din general au fost nominalizate so
fost cuprinse între 34 la sută
se face la întîmplare, ceea ce de
meinică
organizare
g
mun

pregătirea
terenului
și
se

această zonă, in schimb înmulțește
in județul Sălaj și 121 la sută
iurile de griu ce vor fi cultivate in
termină nu humai realizarea unor
cii, fiecare, zi trebuie să
mănat, realizindu-se și chiar
in județul Sibiu, iar la se
soiul Transilvania, care, chiar dacă
fiecare zonă, ținindu-se seama mai
randamente scăzute, ci și deprecierea
constituie un avans substan
depășindu-se vitezele plani
mănat, între 18 la sută în
are condiții pentru a fi cultivat in
ales de însușirile biologice și fizice
valorii biologice a semințelor
tial la semănat.
ficate. Pentru a crea front
județul Maramureș si 110 la
Foto : E. Dicniseauu
acest iudet. ar trebui inmultit în
zona în care și pentru care a fost
creat. De înmulțirea unor soiuri
nespecifice zonei se ocupă și unele
unități producătoare din județele
Dolj, Satu Mare, Vaslui, Neamț și
Botoșani. Unele unități agricoje
deși dispun de o puternică bază
de cercetare, in loc să repre
zinte
acel
mare
laborator
de
cimp in care să fie îmbunătățite so
iurile specifice zonei respective, sa
<
remarcă mai degrabă prin a cerceta
și experimenta linele soiuri la care
specialiștii din județele chiar vecine
lor incep să renunțe.
Referindu-pe la acest ultim aspect
negativ din activitatea de producere
a seminței vrem de fapt să aducem
in discuție insuși modul in care este
JW
organizată și indruniată activitatea
din acest domeniu. Potrivit normelor
in vigoare, de producerea semințelor
Acum, in ultimul trimestru al anului, mai
In întreaga economie se desfășoară în
Și materialului săditor răspunde Mir
mult decit in oricare altă perioadă, tre
această perioadă o amplă și susținută
nisteruj Agriculturii și Industriei
buie să se acționeze cu maximă hotărire
întrecere socialistă pentru întîmpinarea
Alimentare împreună cu Academia
și angajament revoluționar pentru reali
de științe agricole și silvice, care,
Congresului al XIII-lea al partidului cu noi
zarea
ritmică,
integrală,
la
toate
sortimen

prin unitățile lor din subordine, „„
gu
și prestigioase succese in muncă, pentru
obligația să asigure întregul fond de
tele a planului la producția fizică, finind
îndeplinirea exemplară a planului la toți
semințe. Cel puțin teoretic se afirmă
seama
de
această
cerință
exprimată
cu
indicatorii. Munca intensă, bine organiza
că prin conlucrarea nemijlocită din
toată claritatea de conducerea partidului,
tre unitățile de cercetare și celp de
tă din numeroase unități economice asi
in ancheta de azi a „Scinteii" ne vom
producție au fost puse bazele unui
gură obținerea unor importante sporuri
referi la felul cum se acționează pentru
sistem unitar de producere a
de producție in. practic, toate ramurile
îndeplinirea planului la producția fizică in
semințelor.
în
Foto : S. Cristian
Moderna întreprindere sibiană „Independența
realitate
insă,
continuă să se manifeste
________ ,,o ...„
unități industriale din municipiul Sibiu.
economiei naționale.
mare
fragmentare a răspunderii in ce prjvește mai ales înmulțirea soiurilor.
tul siderurgic Galați. Combinatul sistabilite a materiilor prime si mate
Alegerea nu a fost deloc fntîmpiărealizarea unui astfel de mobilier
Pentru că această conlucrare se rea
rialelor contractate. „Din această
derurgic Călărași s.a.
toare. Producția industrială a muni
cere un volum sporit de prelucrări
lizează mai ales la nivelul organis
— Analiza atentă făcută în ședința
cauză, ne-a spus tovarășul Stefan
cipiului Sibiu reprezintă aproape 50
și o mobilitate mai mare in folosi
melor centrale și numai in puține
comună a comitetului de partid și
Vasiu, secretarul comitetului de
la sută din întreaga producție a ju
rea utilajelor. Să vedem deci cum
cazuri la nivelul județelor și al uni
consiliului oamenilor muncii, ca și
partid pe întreprindere, numeroase
dețului. care, după cum se știe, disj
s-a
făcut
incărcarea
capacităților
de
tăților agricole. Să alegem, bună
dezbaterile din adunările generale de
utilaje lansate in fabricație de luni de
pune de o puternică si modernă bază
producție,
cum
s-a
acționat
pentru
oară, două bazine agricole importan
dare de seamă și alegeri, ne spune
zile sint executate numai pe jumătate.
tehnico-materială. Un alt motiv îl
asigurarea ritmicității fabricației,
te ale tării : Banatul și Dobrogea. în
constituie insusi faptul că. in perioa
Dintr-un calcul rezultă că, de la
aceste’ zone funcționează două sta
da care a trecut din acest an, in uni
începutul anului, in prima decadă a
țiuni de cercetare — Lovrin și Valu
tățile industriale ale municipiului s-a
fiecărei
luni
s-a
executat,
în
medie,
Preocupări susținute în întreprinderi din municipiul Sibiu
lui Traian — recunoscute pentru re
realizaț o produc(ie-marfă suplimen
20,2 la sută din producția fizică pro
zultatele lor bune. Potrivit regle
tară in valoare de 46 milioane lei.
pentru recuperarea restanțelor la o serie de produse
gramată. in decada a doua — 29.8 la
se află ne fluxul teh
mentărilor in vigoare, specialiștii din
binatul din Reșița,
Duț>4 cum se știe,
Totuși. în același timp, intr-o serie
sută, iar in decada a treia — 50 la
cadrul acestor stațiuni, pe lingă atri
nologic de laminare si
care ne-a precizat :
folosirea
completă,
solicitate de economia națională
de intreprinderi. planul nu a fost
sută. Cum era și firesc, față de
buțiile
lor proprii in domeniul cer
vor
fi
expediate
cit
de
— Restantele fată
rațională a capacități
realizat integral la unele sortimente
neajunsurile și lipsurile acumulate
curind
întreprinderii
cetării propriu-zise, au obligația să
lor de producție de
de întreprinderea _de
— utjlaje metalurgice si pentru in
timp îndelungat in organizarea pro
din Pitești. în gene
pinde in bună măsu
îndrume și să acorde asistentă teh
autoturisme din Pidustria materialelor de construcții
ducției și a muncii, in folosirea ca
ral. in trimestrul trei,
tovarășul Mihai Găldean. directorul
Cel mai mult se resimte lipsa tablei
ră dc aprovizionarea
test’i. acumulate în
nică unităților agricole profilate pe
lanțuri cu role, mobilier, țesături ș.a.
pacităților
de
producție,
consiliul
întreprinderii, au evidențiat printre
combinatul din Reșița
din otel refractar si inoxidabil, a că
ritmică.
la
nivelul
primul semestru al a— din această cauză rămînind neoînmulțirea semințelor.
întrebarea
oamenilor muncii și comitetul de
altele o seamă de neajunsuri in pro
sirămizilor
șilicoaluminoase
ș.a.
De
si-a
îmbunătății
contractelor încheia
nuluj. au fost deter
norate citeva sute de contracte.
partid au stabilit o serie de măsuri
este : cum pot cercetătorii de aici
gramarea și urmărirea realizării pro
tualia livrărilor fată
precizat că unele din aceste materiale
te. cu materii prime,
minate de o serie de
practice,
eficiente,
pentru
impulsio

într-o recentă plenară a Co
să-și îndeplinească efectiv aceste
ducției fizice. în consecință, s-a honici n-au fost repartizate de Minis
de unitatea din Pi
materiale si piese de
probleme apărute in
narea ritmului producției. Astfel, la
mitetului municipal de partid Si
tărit ca in toate sectoarele prelucră
terul Industriei Metalurgice, deși o
tești. asigurind aces
obligații atit timp cit numai in zona
schimb. La începutul
procesul de elaborare
secția
a
Ii-a,
unde
se
execută
in
biu. desfășurată in spiritul exi
toare să fie desemnați responsabili
bună parte dip utilajele care le avem
tei». in Pluș fată de
Banatului
producerea
semințelor
lunii septembrie . ni
exclusivitate mobilier pentru export,
gentelor. al sarcinilor si orientă
contracte,
332
tone
oțel
de executat sint destinate unor ope fiecare comandă și reper, iar pro
se semnala insă că la
este organizată jn 98 de unități agri
rilor subliniate de tovarășul Nicolae
a fost reorganizat integral fluxul
biective noi apartinind chiar acestui
de
diferite
mărci.
gramul de fabricație să fie urmărit
Un răspuns
Combinatul
siderur
cole cu 155 de ferme vegetale? InCeaușescu la Consfătuirea de lucru
tehnologic, s-au introdus linii de
după grafice zilnice și orare.
De
minister. Restanțele la lanțurile cu
— Aii amintit de
gic Reșița — unui di»
teresindu-ne la cooperativa agricolă
de Ia C.C. al P.C.R., a indicațiilor
montaj in două schimburi complete.
din partea
role au aceeași cauză. Ne lipsesc, de
asemenea, prin reorganizarea unor
restantele acumulate
principalii
furnizori
date de secretarul general al partidu
din Agighiol — Tulcea cine si cum
formații de lucru au fost găsite noi
asemenea, țevile contractate cu în
în finalul investigațiilor noastre
in prima parte a anu
de materiale pentru
Combinatului
lui cu prilejul vizitei de lucru efec
asigură in practică îndrumarea teh
soluții pentru mărirea capacităților
treprinderea de țevi din Roman și
am solicitat opinia tovarășului Vasile
lui. Prin livrările suau toveindustria
de
tuate in județul Sibiu, s-a făcut o
de prelucrare.
„Republica" — București, ca și ben
Zidariu, secretar al comitetului mu
olimentare din ulti
nică de specialitate din cele două
inregishicule
—
se
siderurgic
Reșița
analiză amănunțită, la obiect, critică
zile laminate la rece. în ce ne pri
mele trei luni au fost
nicipal de partid, pentru a vedea ce
trau serioase restante
ferme semincere, ni s-a răspuns că
în halele de producție ale între
și autocritică, a cauzelor care au
vește,
am
trimis
delegați
permanenți
ele
recuperate
inte

alte
acțiuni
și
măsuri
vor
fi
luate
in
livrarea
unor
Pro

prinderii pot fi remarcate alte nu
de mai bine de trei ani acestea n-au
condus la aceste nerealizări. Cu
gral?
la furnizori, se fac deplasări la mi
pentru recuperarea restanțelor și
filuri mijlocii din ote
meroase aspecte, care evidențiază la
si laminare a trei sor
mai fost văzute de nici un cercetă
acest prilej, s-au stabilit o serie de
nistere și centrale pentru impulsio
realizarea integrală a sarcinilor la
— Mai avem o res
luri aliate si carbon.
fel
de
precis
preocupările
colectivu

turi
de
oteluri.
Acum,
tor. Și te miri cum din săminta
măsuri și direcții de acțiune pentru
narea livrărilor. Problema organiză
producția fizică. Din comparațiile
Această situație greva
tantă de circa 350
lui de aici pentru recuperarea res
prin mobilizarea co
elită Înmulțită anul acesta aici s-a
întărirea ordinii si disciplinei. Pen
rii producției ește in totalitate re
făcute cu realizările din lunile tre
tone otel. cantitate
ritmicitatea
fabrica
tanțelor
și
onorarea
contractelor
în

lectivului.
cele
mai
tru asigurarea ritmică a materiilor
zolvată, astfel că printr-o mobilizare
obținut o producție de numai 1800
cute a reieșit că ritmul producției
care va fi recuperată
ției la o serie de re
cheiate. In secția utilaj metalurgic,
multe din aceste Pro
prime și materialelor, astfel incit
exemplară a colectivului avem posi
tinde să atingă din această lună rit
in următoarele două
kg griu la hectar. De Ja această si
pere care intră in
de pildă, pentru scurtarea timpului
bleme sint rezolvate.
răminerile în urmă să fie recuperate
bilitatea să recuperăm restanțele la
mul prevăzut. Dezbaterile din ca
luni. Deșltfei. acum,
componenta
autotu
tuație, ca și de la multe altele de
de execuție a cuptoarelor de trata
Ca atare, am putut
in cel mai scurt timp, iar, în con
toate comenzile in cel mult o lună
drul adunărilor de dări de seamă și
rismului ..Dacia". în
la începutul lunii oc
ment termic a fost creată o nouă
onora o bună parte
acest fel, ar trebui să pornească fac
tinuare, planul la producția fizică
din momentul sosirii materialelor
alegeri, unde comuniștii au subliniat
cadrul unei analize
tombrie. vom stabililinie de montaj. Atunci cind nu au
din contractele înche
torii cu putere de decizie direct im
să fie realizat exemplar, la toate
necesare".
necesitatea
implicării
în
mai
mare
organizate la între
împreună cu repre
iate. Astfel, in luna
fost găsite soluții interne pentru re
plicați din ministerul de resort și
sortimentele. Cum se acționează in
măsură
a
organizațiilor
de
partid,
a
prinderea
de
autotu

zentanții
întreprinde

cuperarea grabnică a rămînerilpr in
septembrie am livrat
La ÎNTREPRINDEREA DE PRE
acest sens ?
cercetarea agricolă atunci cind își
fiecărui comunist in problemele le
rii din Pitești, grafi
risme din Pitești, re
urmă, cum s-a intimplat in cazul
LUCRARE A LEMNULUI, pe lingă
întreprinderii dc au
La ÎNTREPRINDEREA „INDE
gate de realizarea exemplară a pro
propun să realizeze acea îmbunătă
prezentantul
combi
cul de livrări pentru
toturisme din Pitești
cuptoarelor de calcinare destinate
lipsa unor comenzi la expqrt, care
natului din Reșița a
ducției fizice, s-au dovedit deosebit
PENDENȚA", unde s-au înregistrat
perioada următoare si
țire de fond — mult așteptată și
92 tone otej 16 MO Cr
întreprinderii de electrozi speciali
trebuiau asigurate la timp de Cen
arătat că situația li
întregul colectiv se
de eficiente.
10. fată de 56 tone
trala industrială a prelucrării lem
mari restante în realizarea planului
absolut obligatorie — prevăzută in
din Titu si Combinatului de oteluri
vrărilor
se
va
îmbu

angajează
să
facă
econtractate ne aceas
nului, principala cauză a restantelor
Comuniștii, toți oamenii muncji
speciale Tirgoviște. s-a cerut sprijin
programul de producere a semințelor
la producția fizică, consecințele aces
nătăți oină la sfirsiforturj susținute Dentă perioadă. 73 tone
din unitățile industriale ale muniîntreprinderii
„Progresul"
Brăila
la producția fizică constă in schim
aprobat, in toamna anului trecut, de
tei situații devin si mai evidente dacă
tru
asigurarea
in
■
otel
OLC
42
in
plus
tul
lunii
septembrie.
cipiului
_.f____ Sibiu sint ferm hotăriți să
pentru prelucrarea danturii coroane
barea frecventă a structurii sorti
conducerea partidului.
menționăm că majoritatea utilajelor
bune c.onditii a mate
cu
25
tone
fată
de
acționeze
neabătut
pentru
traducerea
S-a
realizat
reviri

lor dințate. Prin această colaborare,
mentelor fabricate. „Este adevărat,
restante sint destinate unor obiecti
rialelor necesare fa
contract, si 20 tone din
in
fapte
a
măsurilor
adoptate,
astfel
mentul
promis
?
Am
Intr-un număr viitor al zia
beneficiarii vor putea-primi utilajele
această situație a fost impusă de pri
ve noi de investiții cu termene de pu
bricării autoturisme
cele 30 tone de otel
ca pină la Congresul al XIII-lea al
adresat întrebarea to
rului ne vom opri asupra pro
respective cu aproape o lună mai
lor „Dacia".
mirea unor comenzi noi la export,
MO Cr 10 contracta
nere in funcțiune in acest an. cum
partidului să se obțină rezultate cit
blemelor privind PRODUCEREA
varășului
Gheorghe
devreme fată de termenele reeșalocu produse de serii mici" — ne-a
te oe luna septembrie.
mai bune la toți indicatorii.
sint întreprinderea de electrozi spe
Șl ASIGURAREA SEMINȚE
Rusu. șeful serviciului
Din acest ultim sorti
nate.
spus tpv. Titus Cocoroiu, directorul
ciali Titu. întreprinderea de produse
LOR
DE PLANTE FURAJERE.
CONSTANTIN
^desfacere de ia comment. 10 tone de otel
Totuși, unele restanțe sint deter
întreprinderii. La prima vedere, o
Nicolae BRUJAN
cărbunoase Slatina. Combinatul de
corespondentul „Scinteii"
minate și de nelivrarea la termenele
Iosif POP
cauză obiectivă. Se știe însă că
oteluri speciale Tirgoviște. Combina-

impune folosirea din plin a utilajelor, a fiecărei ore bune de lucru I
SPORIȚI VITEZA ZILNICĂ DE LUCRU
LA SEMĂNATUL GRIULUI!
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A EFECTUAT IERI U VIZITA UE LUCRU IN UNITĂTI UE CERCETARE
SI PRODUCȚIE ABRICULAJN ÎNTREPRINDERIALE INDUSTRIEI ALIMENTARE

In timpul vizitei la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Fundulea și îa Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea

(Urmare din pag. I)
agricolă a tării. Au fost reliefate,
totodată, preocupările colectivului
privind extinderea tematicii de cer
cetare in direcția raționalizării con
sumurilor de energie, a perfecționă
rii mașinilor și utilajelor agricole.
Discuția a continuat pe cîteva
loturi ale institutului.
A fost vizitat, mai întii, un cîmp
experimental pentru.
ameliorarea
sorgului, cercetările întreprinse ur
mărind atît o mai bună folosire a te
nurilor nisipoase, sărăturoase, se.oase, cit și obținerea unor proaucții sporite de furaje pentru ani
male.
Apreciind rezultatele dobindite, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat
fce dezvolte cercetările privind fo
losirea sorgului pentru realizarea de
biomasă, utilizabilă în producerea
de substanțe
dulci, precum și de
etanol, ca înlocuitor de combustibil.
Secretarul general al partidului a
cerut, de asemenea, să se studieze
posibilitatea producerii de furaje în
zona submontană și montană, în vedet-ea creșterii producției de masă
verde în pășunile și fînețele naturale
din zonele respective.
S-a vizitat apoi o solă destinată
producerii de sămânță pentru hibrizi
noi de floarea-soarelui. în cultură
succesivă, avîndu-se în vedere valo
rificarea superioară a suprafețelor
irigate, precum și o mai bună pole
nizare a plantei. Directorul institu
tului a precizat că acești hibrizi de
floarea-soarelui au un potențial
mare, ei asigurînd producții între
3 800 și 4 000 kg la hectar și un con
ținut ridicat de ulei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi'
it, y oofitinuare, lotul de cultură
naivă a porumbului, unde se ex
perimentează diferite densități. Spe
cialiștii informează că. asa cum se
prezintă în momentul de față, această cultură de porumb dă sigu
ranța obținerii unei producții de
peste 18 000 kg boabe stas la hectar.
Secretarul general al partidului a
insistat asupra necesității asigurării
unei densități optime a plantelor,
aceasta avînd o importanță deosebită
în realizarea unor producții tot mai
mari.
S-a vizitat, de asemenea, cîmpul
de ameliorare a porumbului în cul
tură succesivă, aici urmărindu-se
crearea unor hibrizi specifici pentru
a fi cultivați după recoltarea orzului
sau a griului, în condiții de irigare.
Se arată că au fost omologați
deja trei asemenea hibrizi de po
rumb, care pot da o producție, in
cultură succesivă, de peste 6 000 kg
la hectar.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat importanța realizării unor
hibrizi de porumb, pentru cultura
succesivă, care, însămînțați pînă la
data de 1 iulie, să permită obținerea
unor producții sigure de boabe.
In ceea ce privește porumbul,
cultivat în cultură principală, secre
tarul general al partidului a cerut
să se acționeze cu hotărîre pentru
a realiza hibrizi de porumb ce pot
rezista la temperaturi
coborîte,
astfel incit să poată fl ciștigate
cîteva săptămîni în campania de
însămînțare și. respectiv, în peri
oada de recoltare. Trebuie să ob
ținem soiuri capabile să asigure re
colte de minimum 8 000 kg la hectar
la grîu si orz si 15 000—20 000 kg po
rumb stiuleti. a arătat tovarășul
Nicolae Ceausescu, deoarece numai
astfel vom înfăptui revoluția agrară.
In încheiere, secretarul general al
partidului a adresat felicitări spe
cialiștilor institutului pentru succe
sele obținute si le-a urat multă să
nătate si multă fericire.
’n continuare a fost vizitat IN

STITUTUL DE CERCETARE
SI
PRODUCȚIE PENTRU
CULTURA Șl INDUSTRIALI
ZAREA SFECLEI DE ZAHĂR
Șl SUBSTANȚELOR DULCI
FUNDULEA, care a luat ființă
din inițiativa secretarului general al
partidului în februarie 1981.
Cei ce îsi desfășoară activitatea în
această importantă unitate de cerce
tare. cărora li s-au alăturat numeroși
locuitori ai comunelor călărăsene. au
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu
o primire entuziastă. în care s-au re
găsit cele mai profunde sentimente
de dragoste si recunoștință fată de
conducătorul partidului si statului
pentru activitatea sa neobosită pusă
in slujba înfloririi multilaterale a
patriei, a ridicării necontenite a
bunăstării materiale si spirituale a
tuturor locuitorilor săi.
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri
și tinere au oferit conducătorului

partidului și statului, cu dragoste si
emoție, frumoase buchete de flori.
O formațiune alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.
Secretarului general al partidului
i-au fost înfățișate pe larg, de către
directorul institutului, Vasile Po
pescu, preocupările și realizările tînărului colectiv ce-și
desfășoară
activitatea în această puternică uni
tate de cercetare cu un rol deosebit
de important în înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a culturii și in
dustrializării sfeclei de zahăr si de
atragere în circuitul economic a unor
noi materii prime indigene “ pentru
substanțe dulci. Se
precizează că
activitatea institutului este axată pe
patru mari programe de cercetare
referitoare la cultura sfeclei de
zahăr. valorificarea superioară a
acesteia, soluțiile și tehnologiile de
obținere a substanțelor dulci, cultura
și industrializarea cicorii. Institutul
are în subordine patru stațiuni de
cercetare, amplasate în principalele
zone de cultură a sfeclei de zahăr in
țara noastră. Secretarul general al
partidului este informat despre co
laborarea strinsă a institutului de la
Fundulea cu stațiunile experimen
tale ale Academiei de științe agricole
și silvice, cu alte institute de cerce
tare agricolă și chimică, cu cele de
învățămint superior agronomic și
chimic, precum și cu numeroase
unități de profil din Europa.
într-o
cuprinzătoare
expoziție
sint relevate preocupările colectivu
lui pe linia obținerii de soiuri pro
ductive, rezistente la boli și dăună
tori, la îngheț și secetă, pretabile, in
același timp, la mecanizare. Este re
levat faptul că institutul asigură, în
acest an, necesarul de sămînță al tă
rii, urmind ca pe viitor să fie reali
zate și anumite disponibilități pen
tru export.
Secretarului general al partidului
i-au fost prezentate, de asemenea,
rezultatele activității de cercetare pe
linia aplicării de tehnologii de fer
tilizare și irigații, de combatere a
buruienilor. Deosebit de importante
sint, in același timp, preocupările pe
linia determinării unor noi surse de
substanțe dulci — cum ar fi sorgul
zaharat, porumbul, dovleacul — a aplicării de tehnologii îmbunătățite de
extracție a zahărului, care să asigure
randamente ridicate, în condițiile unor consumuri cit mai reduse .de energie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat, în continuare, cîteva dintre la
boratoarele institutului — cele de
chimie și biochimie, de cercetări citogenetice, de determinare a conți
nutului de zahăr din sfeclă și a cali
tății zahărului — prilej pentru lu
crătorii institutului de a-i exprima,
direct și emoționant, conducătorului
partidului și statului cele mai vii
mulțumiri și cele mai alese senti
mente de recunoștință pentru moder
na și puternica bază de cercetare și
producție ce le este pusă la dispozi
ție și care le oferă posibilitatea ve
rificării direct in producție, în ca
drul institutului, a rezultatelor mun
cii lor.
Secretarului general al partidului
î-au fost prezentate, de asemenea,
stadiul de înfăptuire a programului
de industrializare a sfeclei de zahăr,
precum și măsurile întreprinse pen
tru creșterea capacității de prelu
crare a acesteia.
în continuare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost invitat să viziteze
serele compartimentate pentru sămintă. fiind informat, totodată, că
institutul dispune de o casă de ve
getație si o statie modernă de con
diționat semințe — unică în tară —
de un atelier mecanic de prototipuri
și că se află în curs de realizare
două instalatii-pilot — una pentru
obținerea zahărului si alta pentru di
ferite substanțe dulci. în toate aces
tea se regăsesc tehnologii si utilaje
realizate. în tară, cu contribuția in
stitutului de Ia Fundulea.
Pe parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat să se
continue cercetările pentru obținerea
de noi soiuri de sfeclă de zahăr, mai
productive si cu un conținut ridicat
de zahăr, pentru realizarea de noi
tehnologii și asigurarea unor densi
tăți optime la hectar în vederea
creșterii
producției.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat, de ase
menea. să se acorde cea mai mare
atentie stabilirii perioadei optime de
însămînțare și să se creeze soiuri
cu perioadă scurtă de vegetație,
ușor recoltabile. cu un conținut ri
dicat de zahăr, să se aplice și in
acest sector tehnica genetică.
Informat despre preocuparea in
stitutului pentru obținerea substan
țelor dulci din sorgul zaharat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat să
se continue cercetările în această
direcție și la alte plante. S-a cerut,

totodată, creșterea suprafeței însămînțate cu cicoare, plantă tehnică
valoroasă. A fost relevată, în ace
lași timp, atenția deosebită ce tre
buie acordată calității seminței la
sfecla de zahăr, cicoare, cartofi,
ca dealtfel și la ceapă, usturoi și
celelalte plante, precum și amelio
rării acestora în vederea diminuării
efortului de recoltare.
Dialogul de lucru al secretarului
general al partidului în județul Că
lărași a continuat la ÎNTRFPRIN-

DEREA DE INDUSTRIALIZA
RE A SFECLEI DE ZAHĂR
FUNDULEA, situată în imediata
, vecinătate a institutului.
Mii de oameni ai muncii, construc
tori și beneficiari, au făcut conducă

dus. Se relevă, totodată, că după
modelul întreprinderii de la Fun
dulea se află în construcție noi uni
tăți în alte localități din tară.
Secretarul general al partidului a
fost informat de către ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini că
aburul necesar procesului tehnologic
este produs intr-o centrală termică
unde sint folosite cazane cu arde
rea lignitului în strat fluidizat,
care se caracterizează prin greu
tate redusă si randamente sporite.
S-a evidențiat că aceste cazane
dau rezultate foarte bune din punct
de vedere al consumului de com
bustibil și ele vor permite asigurarea
încălzirii orașelor mai mici. Dealt
fel, cu acest tip de cazane vor fi
echipate noile centrale termice aflate
în construcție la Cărei, Bragadiru,
Teiuș, în alte localități ale tării.

STAȚIU
NEA DIDACTICĂ EXPERI
MENTALĂ BELCIUGATELE,
Vizita a continuat la

creată la indicația secretarului ge
neral al partidului pentru instruirea
practică a studenților de la Institu
tul agronomic „Nicolae Bălcescu“
din București, în scopul perfecționă
rii continue a procesului de învățămint, al integrării învățămîntului cu
cercetarea si producția.
în întîmpinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au venit un număr mare
de studenti, de lucrători ai ogoare
lor din împrejurimi. Se scandează cu
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu si poporul!". „Ceaușescu
și studenții !“. „Stima noastră si
mîndria. Ceaușescu — România !“,

La Institutul de cercetare și producție pentru cultura și industrializarea sfeclei de zahăr
torului partidului si statului o caldă
și entuziastă primire. Pe o mare
pancartă se putea citi : „Constructo
rii urează bun venit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și-i mulțumesc
pentru cinstea de a onora cu pre
zenta sa momentul terminării și pre
dării acestui obiectiv!".
La
sosire.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a fost întîmpinat de Ion
Petre, ministrul construcțiilor ihdustriale, de reprezentanți ai condu
cerii altor ministere.
Un grup de pionieri si șoimi ai
Patriei, de tineri si tinere oferă se
cretarului general al partidului, in
semn de aleasă prețuire, buchete de
flori.
în fata unor grafice si machete,
directorul
întreprinderii.
Vasile
Panturu. informează că noua unita
te. racordată zilele acestea la cir
cuitul productiv, a fost realizată po
trivit indicațiilor date de secretarul
general al partidului cu privire Ia
proiectarea si execuția fabricilor cu
o capacitate de prelucrare de 1 000
tone sfeclă de zahăr pe zi. construc
ția făcîndu-se în același timp cu
montarea utilajelor. Contractarea
lucrărilor în acord global orin pre
luarea in antrepriză de către cen
trala de profil din București a dus
la execuția acestei unităti intr-un
timp-record — un an si jumătate.
Ministrul de resort arată că îrț con
strucția întreprinderii au fost apli
cate o serie de tehnologii moderne,
cum ar fi realizarea halei, a decantoarelor și bazinelor de apă, a stați
ilor de pompare din
prefabricate,
șantierul devenind loc de montaj. Da
torită soluțiilor noi adoptate, gradul
de ocupare cu utilaje a suprafeței
halei de producție este de 92 la sută,
terenul pe care a fost amplasată în
treprinderea fiind considerabil re

in continuare a fost vizitată hala
de fabricație a întreprinderii. Noua
unitate de industrializare a sfeclei
de zahăr este echipată in totalitate
cu mașini și utilaje de producție
românească, multe din acestea con
stituind premiere. Printre noutăți fi
gurează instalația de difuzie, mașina
de spălat, instalația de purificare și
evaporație, centrifugele de zahăr si
altele, la realizarea cărora și-au adus
contribuția 40 de unități din ramura
construcției de mașini, între care
Combinatul de utilaj greu și între
prinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, întreprinderile de utilaj chimic
din Ploiești și Buzău. Se remarcă,
de asemenea, gradul înalt de auto
matizare a fabricației, întreg pro
cesul, începînd de la extracție și pină
la concentrarea siropurilor, fiind
condus centralizat.
S-a arătat că soluțiile tehnologice
aplicate permit creșterea considera
bilă a randamentului în zahăr din
prelucrare și reducerea substanțială
a consumului de combustibil și ener
gie. Totodată, prin amplasarea între
prinderii într-o zonă mare cultiva
toare de sfeclă de zahăr se asigură
valorificarea operativă a producției,
reducerea distantei de trapsport, în
cadrarea în perioada optimă de pre
lucrare a sfeclei de zahăr. Prin da
rea in folosință a acestei unități s-au
creat noi locuri de muncă pentru lo
cuitorii din Fundulea, ca și din lo
calitățile învecinate.
Apreciind modul de realizare, so
luțiile tehnice adoptate, secretarul
general al partidului a indicat să se
asigure de către beneficiar contrac
tarea, si urmărirea
producției de
sfeclă de zahăr, perfecționarea con
tinuă a performantelor mașinilor și
utilajelor.
extinderea
tehnologiei
aplicate aici si la alte unităti de
profil din tară.

„Ceaușescu reales — la al XIII-lea
Congres !“.
La
sosire.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu este salutat cu deosebită
căldură de Ion Teoreanu, ministrul
educației și învățămîntului. Costel
Eremia. ministru secretar de stat la
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, șef al Departamentului
agriculturii de stat.
O formațiune alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice si ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.
Pionieri și șoimi ai patriei, stu
denti si studente au oferit conducă
torului iubit, cu dragoste și emoție,
frumoase buchete de flori.
în cadrul dialogului de lucru cu
specialiștii prezenti a fost analizat
modul în care sint transpuse în
practică indicațiile secretarului ge
neral al partidului privind perfec
ționarea integrării invătămîntului cu
cercetarea și producția, crearea de
noi soiuri și hibrizi de plante cu în
sușiri biologice superioare, extin
derea culturilor intercalate, valorifi
carea superioară a fondului funciar,
dezvoltarea activității de cercetare
în unitățile proprii, noile tehnolo
gii de creștere a animalelor, dez
voltarea microproducției de biopreparate
și
s-au
stabilit acțiuni
privind rezolvarea mai operativă a
problemelor cercetării și invătămîn
tului, legarea mai strinsă a acestora
de nevoile reale ale producției
agricole.
Această analiză s-a desfășurat în
cadrul unei expoziții organizate in
incinta stațiunii, unde rectorul Insti
tutului agronomic „Nicolae Bălcescu“. Constantin Pintilie, informează
pe secretarul general al partidului
despre rezultatele dobindite de studenți și cadrele didactice în reali
zarea programelor naționale privind

dezvoltarea și modernizarea agri
culturii. Se evidențiază că stațiunea
didactică dispune in prezent de o
suprafață arabilă de peste 3 600 de
hectare și de un puternic sector
zootehnic, unde studenții își des
fășoară activitatea practică. Numai
în ultimii douăzeci de ani suprafața
fermelor de producție s-a mărit de
opt ori, au fost date în folosință trei
ateliere de producție și 37 de săli și
laboratoare dotate cu aparatură mo
dernă, au crescut cu aproape nouă
sute locurile în cămine. Dispunînd
de o puternică bază materială, stu
denții își desfășoară activitatea în
principal în fermele didactice și în
laboratoare. Au fost înființate colec
tive puternice de cercetare în care
sint incluși specialiști, cadre didac
tice și studenți. Se menționează,
între rezultatele obținute, crearea
a 15 soiuri și hibrizi de plante de
înaltă productivitate care se cul
tivă in unitățile agricole din 12 ju
dețe. In același timp, sint in curs de
omologare linii valoroase de grîu,
fasole, soia. Totodată, au fost create
peste 40 de soiuri si hibrizi de legu
me. pomi fructiferi, vită de vie si
Plante floricele. Secretarul general
al partidului este informat că în
treaga producție din fermele de cîmp
este pentru sămânță si că la toate
culturile s-au obtinut producții su
perioare celei planificate. De aseme
nea. rezultate bune au fost înregis
trate si în legumicultura, pomicul
tură și viticultură.
în ce privește zootehnia, rețin
atentia preocupările privind crește
rea numărului de taurine, ovine,
porcine, păsări si cabaline, precum
si a producției animaliere.
Sint relevate, de asemenea, acțiu
nile întreprinse în colaborare cu in
stitutele de specialitate privind amenaiările de irigații, desecări si
combatere a eroziunii solului.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
apreciat rezultatele obținute de ca
drele didactice, studenții si specia
liștii care îsi desfășoară activitatea
în cadrul stațiunii didactice experi
mentale si le-a cerut să obțină pro
ducții si mai mari în toate sectoare
le agricole, să fie intensificată parti
ciparea cadrelor didactice si studen
ților la activitatea productivă din
unitățile agricole cooperatiste din
zonă în vederea ridicării continue a
producțiilor vegetale si animaliere.
De asemenea, secretarul general al
partidului a indicat ca viitorii Spe
cialiști să fie pregătiți temeinic pen
tru a putea folosi întreaga gamă de
tractoare si mașini agricole din do
tarea unităților.
De la Stațiunea didactică experi
mentală Belciugatele, elicopterul pre
zidențial a aterizat în incinta ÎN

TREPRINDERII DE PREPA
RATE SI CONSERVE DIN
CARNE POPESTI-LEORDENI.
In întâmpinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au venit mii de oameni
ai muncii din această importantă
unitate industrială a Capitalei și din
întreprinderile apropiate, care . au
făcut secretarului general al parti
dului o primire entuziastă. Cei prezenți purtau steaguri tricolore și
roșii, portrete ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pancarte pe care erau în
scrise urări adresate partidului nos
tru comunist și secretarului său ge
neral. Ei
scandau cu
însuflețire
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și
poporul !“. dînd, și cu acest prilej,
expresie sentimentelor de profundă
stimă și prețuire ce le nutresc față
de conducătorul partidului și statu
lui nostru, care își consacră întreaga
sa activitate binelui întregului po
por, propășirii patriei noastre socia
liste.
Scandînd cu înflăcărare „Ceaușescu
reales la al XIII-lea Congres !“, cei
veniți în întîmpinare își exprimau,
alături de întreaga națiune, dorința
fierbinte ca la apropiatul forum al
comuniștilor români tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales in
funcția supremă de secretar general
al partidului.
La sosire, o formație alcătuită din
membri ai gărzilor patriotice ț și ti
neri din detașamente de pregătire
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul. Tineri au oferit secretarului
general al partidului frumoase bu
chete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
salutat cu deosebit respect de Frusina Tașmău, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 4 al
Capitalei, de membri ai conducerii
întreprinderii și ai centralei indus
triale de resort.
Conducătorul partidului și statului
este rugat să viziteze secția de va

lorificare a oaselor și grăsimilor re
zultate din tranșarea cărnii — pritna
de acest fel din țară, intrată in func
țiune la Începutul anului. Ea a fost
construită pe lingă această mare
unitate de prelucrare a cărnii in
cadrul Programului național de va
lorificare superioară a resurselor
secundare, pentru a se obține ma
terii prime deosebit de necesare
altor ramuri industriale, în primul
rînd pentru chimie și/ zootehnie.
Oasele provenite din tranșarea căr
nii de bovine și porcine la între
prinderea de preparate și conserve
din carne Popești-Leordeni sint su
puse unui complex proces tehnolo
gic, realizat în instalații de înalt ni
vel tehnic, Ia sfirșitul căruia se
obțin granule pentru gelatină si clei,
diverse grăsimi industriale, precum
si făină furajeră.
Directorul îfitreprinderii. Nicolae
Avram, prezintă in detaliu acest
proces tehnologic, evidențiind efica
citatea economică deosebită a aces
tei prime unități, care, pe lingă că
asigură o valorificare complexă și
integrală a oaselor și grăsimilor,
reduce considerabil volumul trans
portului acestor produse spre alte
unități, unde se valorificau pînă
acum doar parțial. Secția are o ca
pacitate de prelucrare de 9120 tone,
de oase anual și este dotată cu uti
laje de inalt nivel tehnic, unele din
acestea fiind fabricate in țară.
Se analizează cu specialiști ai mi
nisterului și centralei industriale de
resort complexul de măsuri care să
asigure în perioada ce a mai rămas
din acest cincinal și pînă în anul
1990 extinderea pe lingă unitățile de
industrializare a cărnii din țară a
acestui eficient procedeu, larg folosit
în țările dezvoltate. Pe baza progra
mului aprobat, urmează a fi con
struite în principalele zone ale țării
încă 12 asemenea unități de valori
ficare complexă a oaselor și grăsi
milor, t'olosindu-se pe larg, atit in
construcție, cit și in procesul tehno
logic, experiența acumulată la sec
ția din Popești-Leordeni. Darea în
exploatare a acestor unități va per
mite prelucrarea unei cantități de
oase de peste cinci ori mai mari com
parativ cu cea prelucrată acum si. ca
urmare, sporirea sensibilă a cantită
ților de gelatină, grăsimi industriale
și făină furajeră livrate economiei
naționale.
Secretarului general al partidului
i se prezintă, în continuare, progra
mul de asimilare de către industria
noastră constructoare de mașini a
noilor instalații de prelucrare a aces
tor produse, care vor intra în do
tarea noilor capacități de producție
prevăzute a fi construite în următo
rii ani și în perspectivă pe lingă ma
rile abatoare din țară.
După ce a vizitat secțiile de prelu
crare, luind cunoștință de procesul
tehnologic, de produsele obținute
prin prelucrarea oaselor și grăsimi
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
discuția avută cu conducerile minis
terelor agriculturii și industriei ali
mentare, industriei construcțiilor de
mașini și construcțiilor industriale, a
indicat ca in acest perimetru să fie
amplasat noul abator al întreprinde
rii de preparate și conserve de car
ne din Popești-Leordeni. Felicitînd
pe constructori
pentru realizarea
secției de la Popești-Leordeni in
tr-un timp mai scurt decit cel pre
văzut prin plan, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a indicat să se treacă de
îndată la construirea in țară a altor
secții cu profil similar și la intro
ducerea în fabricație a instalațiilor
necesare dotării tehnice a acestor
unități.
Reprezentanții
ministerelor
cu
sarcini în acest domeniu de activita
te au asigurat pe secretarul general
al partidului că vor fi luate toate
măsurile pentru aplicarea strictă a
Programului național de valorifica
re superioară a resurselor secundare
din acest sector al economiei na
ționale.
Pretutindeni cei prezenți au făcut
o caldă manifestare de dragoste și
recunoștință secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
pentru grija ce o manifestă in per
manență pentru dezvoltarea econo
mică și socială a patriei, pentru asi
gurarea unui înalt nivel de trai ma
terial și spiritual tuturor celor ce
muncesc. Miniștrii, celelalte cadre
de conducere au exprimat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai vii
mulțumiri,
pentru această
vizită,
pentru aprecierile și indicațiile fă
cute și au exprimat, în numele co
lectivelor de muncă, hotărirea de a
transpune în viată orientările stabi
lite, de a întîmpina eu alese fapte de
muncă apropiatul forum al comuniș
tilor români, al XIII-lea Congres al
partidului.

(Agerpres)
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Adunările si conferințele
de dare de seamă si alegeri
moment important în întărirea
spiritului revoluționar,
in perfectionarea activității urganizatiur de partid
In aceeași atmosferă de lucru, de analiza exigentă, combativă a activității, in întreaga țară continuă
desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de
seamă și alegeri ale organelor și organizațiilor de
partid. Cu acest prilej, comuniștii stabilesc, totodată,>»
măsurile politico-organizatorice menite să conducă la
sporirea contribuției tuturor oamenilor muncii la în
făptuirea marilor sarcini ce le revin din proiectul de
Directive ale Congresului al Xlll-leo al partidului.

In cadrul adunărilor și conferințelor de partid, comuniștii iți exprimă cu însuflețire adeziunea totală adoptind ți hotărîri proprii in acest sens - față de
hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu
privire la realegerea tovarâțului Nicolae Ceaușescu la
al Xllldea Congres in funcția supremă de secretar ge
neral al partidului.

Receptivitatea la cerinfele producției
atribut al activității științifice
5

J
„Sintem perfect conștienți de
partidului. Astfel, pe bună drep
tut. a publicării de lucrări sau
răspunderea ce ne revine nouă,
tate s-a arătat că nu e suficient să
articole in revistele de specialitate.
cercetătorilor, in înfăptuirea poli
pui la punct o nouă tehnologie.
De asemenea, se cer extinse cursu
ticii partidului de realizare a inde
Atit timp cit ea nu a fost in
rile organizate de specialiștii din
trodusă in producție, inseamnă că
pendenței energetice a țării", ne
cercetare la sondele de producție.
cercetătorul și-a dus misiunea doar
spunea, in ajunul conferinței de
Sporirea contribuției cercetării, a
pină Ia jumătate. Or, așa cum s-a
dare de seamă și alegeri de la
ingineriei tehnologice la descoperi
arătat, mai există specialiști care,
Institutul de cercetări și proiectări
rea și punerea in valoare a noi
din comoditate, nu s-au alăturat cu
rezerve de țiței și de gaze, în spe
pentru petrol $i gaze din Cimpina,
destulă
dăruire
marilor
acțiuni
ale
dr. ing. Ion Ana. Laboratorul din
cial la mare adincime. obținerea
institutului
în
sprijinul
extracției
în
anul 1990 a unui factor final
care face parte tlnărul cercetător
de țiței și gaze. Ca atare, cercede recuperare mediu pe țară de 40
a realizat. în timp record, aditivii
la sută la zăcămintele de țiței sint
pentru fluidele de foraj ce au
sarcini care vor solicita intens
făcut posibilă, de curînd, atingerea
competența cadrelor din cercetare,
unui nou record de adincime de
foraj — 7 025 de metri, la sonda
conștiința lor politică și spiritul lor
La Institutul de cercetări
de răspundere. Astfel, la încheie
,.7 000 Băicoi". Aceeași atitudine de
și proiectări pentru petrol
rea dezbaterilor, directorul institu
responsabilitate comunistă aveam
și gaze Cîmpina
tului, comunistul dr. ing. Gheorghe
s-o constatăm, apoi, ca definitorie
Aldea. spunea : „Trebuie să re
pentru colectivul institutului, pe
flectăm mai profund asupra sarci
Întreg parcursul lucrărilor confe
nilor majore ce ne revin din pro
rinței. De
“ fapt, oricine le-ar fi
tătorii comuniști au cerut ca noul
iectul de Directive ale Congresului
urmărit putea remarca, incă de la
comitet de partid să sprijine mai
bun inceput. că atit darea de sea
al XlII-lea al partidului, de
consecvent conducerea institutului
pe poziția de
mă. cit și intervențiile delegaților
specialiști co
muniști,
animați
In organizarea de analize perio
sint străbătute ca de un fir roșu de
de
pasiunea
promovării
noului.
dice
privind
modul
de
valorificare
hotărirea fermă a comuniștilor de
Printr-o inala lucrărilor de cercetare încheiate ;
aici de a-și consacra, și in conti
tă competență profesională răsă inițieze măsuri de antrenare a
mine să dovedim, așa cum spunea
nuare, toate forțele transpunerii în
tuturor forțelor institutului la pro
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că a
viață a orientărilor și indicațiilor
movarea noului in industria ex
fi. in primul rind, bun revoluțio
formulate de către secretarul ge
tractivă de țiței și gaze.
nar inseamnă a fi un bun specia
neral al partidului, cu ocazia vi
list. Hotărirea noastră de a con
zitei de lucru la institut, din martie
în spiritul creșterii răspunderii,
tribui substanțial la realizarea in
comuniști ca Vaier Popp. Ștefan
1983.
dependenței energetice a țării pre
Proca, Ion Trocaru, Ștefan MiDind dovadă de maturitate po
supune ca intreaga activitate a
haly au subliniat necesitatea ca. în
litică, cei care au luat cuvintul au
comuniștilor, a tuturor specialiști
continuare, comitetul de partid să
legat problematica economică, pro
lor noștri să fie pătrunsă de un
manifeste o preocupare sporită
fesională. de stilul și metodele de
puternic spirit revoluționar, miliorganelor de partid, . față de pregătirea profesională a
muncă ale
’
tant, să se desfășoare pe eoordonacadrelor institutului și filialelor
Astfel, cercetătorul Costel Moise
tele unei permanente stărt da
sale, prin stimularea documentării
(seefia inginerie de zăcămint) a
autodepășire, ale unei pregătiri
„la zi" cu toate noutățile de pe
relevat că insăși obținerea de către
profesionale și politice de înaltă
plan mondial, a participării ac
institut. in ultimii trei ani. la
calitate".
rind, a unor locuri fruntașe in în-, tive la comunicările tehnico-științifice
organizate
periodic
în
instiIoana DABU
trecerea socialistă, cit și a Meritu-'
lui științific clasa a II-a pentru
activitatea desfășurată in anii 1982
și 1983 se datorează modului in
care comitetul de partid a știut să
mobilizeze oamenii, să creeze, prin
forța exemplului membrilor săi, un
climat de cooperare, spirit de echi• pă. Totodată, el a arătat că este
necesar ca noul comitet să se
preocupe mai intens de recrutarea
și integrarea a noi cercetători ti
Maistrul Stan Briș
șească meseria, deși
fiecare muncitoare din
neri. care să asigure schimbul de
că. de la secția țesăsint încredințate unor
schimb
să
devină
miine al institutului, mai ales in
torie 2, schimbul A.
muncitoare fruntașe,
fruntașă pe fabrică",
specialitățile inginerie de zăcămint,
a întreprinderii „Du
pune mina, alături de
și
multe
altele
pe
forajul și extracția țițeiului, unde
năreană" — Giurgiu,
mecanicii de intrețicare spațiul nu ne
s-a produs o imbătrinire a cadre
ne mărturisea că a
nere, și ajută la repa
permite să le înșirăm.
lor. La rindul său. dr. ing. Vasile
fost unul „dintre cei
rarea mai grabnică a
Iar pentru toate aTruică (laboratorul mecano-energemai criticați in aduna
mașinilor, că uneori
ceste ..depășiri de atic și de prototipuri) a relevat că
rea de dare de seamă
se confundă cu con
tribuții", maistrul Stan
toate hotăririle consiliului științific
și alegeri". Nu ne-a
trolorii de calitate și
Brișcă, cind s-au aal institutului nu numai că sint
spus despre ce era
este chiar mai exigent
nunțat rezultatele vo
initiate de comitetul de partid, dar
vorba și am ezitat să-l
decit aceștia, că rezol
tului, a aflat că toți
membrii șcestuia acționează ■ di
întrebăm in mod di
vă adeseori și proble
cei 45 de comuniști ai
rect pe șantiere, la schele pentru
rect. Am aflat mai
mele de producție ce
organizației de
bază
transpunerea rapidă în practică a
apoi despre ce a fost
cad în sarcina ajuto
l-au votat. Deci un vot
rezultatelor cercetării. Tocmai pen
vorba.
rilor de maiștri, că
in unanimitate. Iar
tru ca noile soluții ale cercetării
s-a ocupat in cadrul
Intr-adevăr, n-a emai apoi, membrii bi
să poată fi mai grabnic verificate,
biroului
organizației
xistat vorbitor care să
roului l-au ales secre
in vederea implementării operative,
de
bază
șl
de
cele

nu se fi referit in cutar al biroului organi
vorbitorul a propus ca noul comi
lalte probleme in afa
vintul său și la acti
zației de bază. Și, pe
ra celor organizatori
tet să sprijine mai mult activitatea
vitatea maistrului Stan
deasupra, i s-a reco
ce de care a răspuns),
Brișcă, adjunct cu pro
mandat să muncească
de microproductie a institutului.
că „stă de vorbă prea
blemele organizatorice
și de-acum înainte, in
De fapt, majoritatea intervenți
mult cu
oamenii",
in birou. I s-a spus
noua funcție, la fel
ilor din cursul dezbaterilor au in
fcăutind
să-l
convingă,
ca și pini acum.
că ..deseori iși depă
sistat pe modalitățile și căile prin
să le explice de ce
Și nu aveau drep
șește atribuțiile" (aju
care cercetarea să se apropie, în
trebuie și cum trebuie
tă pe tinerele absoltate comuniștii ?
să facă un anumit lu
viitor, mai mult de producție, așa
vente ale școlii profesionale să-și insucru), că „prea vrea ca
^cum a cerut secretarul general al
Al. PINTEA

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
în spiritul grijii față de om
Valoarea invenției va fi dovedită
pe șantier
Ing. larca Matei din București,
pensionar, fost sef de proiect Ia
Institutul de cercetări și proiectări
pentru materiale de construcții, re
lata. intr-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceausescu, că
este autorul mai multor brevete de
invenții și inovații prin a căror aplicare s-au realizat mari economii.
Afirma, de asemenea, că a mai
realizat o invenție („pilotii de be
ton precomprimat cu armătură re
cuperabilă") și ruga să fie spriji
nit pentru aplicarea acesteia. întrucit ar duce la înlăturarea unor
pierderi de metal la fundațiile Pe
piloti.
Din indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost dată
spre examinare prim viceprim-ministrului si viceprim-ministrului de
resort ai guvernului. In raportul de
cercetare se precizează că institu
tul de proiectare din cadrul Cen
tralei materialelor de construcții a
executat tiparele metalice pentru
tronsoane, a stabilit tehnologia de
execuție a pilotilor si a confecțio
nat doi piloti de probă care urmează
să se experimenteze pe un șantier
din municipiul Suceava al Minis
terului Construcțiilor Industriale.
Prin aceasta se urmărește testarea
modului de comportare a tronsoane-

lor si recuperarea tijelor de precomprimare. Se apreciază că pilotii
propuși au consumuri de metal si
de beton mai reduse față de cei
din beton armat standardizați, aceasta insă numai în condițiile în
care tijele se vor putea recupera
și refolosi La confecționarea altor
piloti. Stabilirea cu exactitate a
eficientei tehnico-economice a so
luției propuse se va putea face
după definitivarea concluziilor ex
perimentării pilotilor.
Așa cum se arată In scrisoare,
valorificarea brevetului de inven
ție a fost prevăzută in planurile
de cercetare ale M.LL.M.C. incă din
1977. Intirzierea se datorează unor
deficiente in urmărirea experimen
tării și punerii in aplicare a solu
ției de către direcția tehnică din
minister, precum și prezentării cu
intirziere de către autor a deta
liilor de execuție necesare pentru
confecționarea pilotilor si a dispo
zitivului de precomprimare.
Ca urmare a analizei făcute si a
măsurilor stabilite, ing. Iarca Matei
a adresat calde mulțumiri tovarăsului secretar general Nicolae
Ceaușescu pentru grija si atenția
acordate rezolvării acestei pro
bleme.

Succesele dobîndite la baza obținerii
de recolte și mai mari
în raportul de cercetare al
secretarului C.C. al P.C.R. care
a
coordonat
analizarea
unei
scrisori adresate tovarășului Nicolae
Ceausescu privind activitatea Asociatiei economice de stat si
cooperatiste cu profil legumi
col din comuna Sinpetru-Brașov
— se subliniază că in ultimii ani
au fost luate o serie de măsuri teh
nice si organizatorice care au con
dus la obținerea unor rezultate
pozitive. Față de pierderile înre
gistrate in 1981 și 1982, in anul tre
cut asociația a fost planificată cu
sold zero și s-a realizat un be
neficiu de peste 1,2 milioane lei.

neconfirmîndu-se deci afirmația din
scrisoare că s-a produs o pagubă de
5 milioane lei.
Cu ocazia controlului s-au con
statat si unele deficiente legate de
folosirea pămintului si a bazei
tehnlco-materiale. Astfel, contrar
prevederilor, din suprafața de
794 ha pe care se cultivă legume
în ci mp. nu sint amena jate pen
tru irigații 550 ha. din această
cauză mentinindu-se încă produc
ții scăzute și nesigure. Se men
ționează că acest teritoriu este tra
versat de o conductă magistrală cu
apă industrială, din care s-ar putea
asigura debitul necesar. Pe de altă

parte, producția de mazăre boabe
si fasole păstăi de pe suprafața de
150 ha se transportă, in fiecare an.
la fabricile de conserve din Topoloveni-Argeș si Vălenii de Munte-Prahova. situate la distante foar
te mari, in timp ce mijloacele de
transport nu sint asigurate decit
in mică măsură.
Pentru realizarea unei eficiente
mai mari a activității economice, eli minarea transporturilor la distante,
mari si economisirea de combusti
bil a reieșit necesitatea Înființării
in unitate a unei secții pentru in
dustrializarea acestor produse, pre-

cum și pentru fabricarea de semiconserve.
în timpul controlnlui. împreună
cu conducerea trustului de profil
din cadrul Direcției generale eco
nomice a horticulturii, au fost
soluționate unele probleme de pro
ducție. schimbîndu-se destinația su
prafeței prevăzute pentru cartofi
de consum in cultură pentru sămintă din categorie biologică superioa
ră. înființarea unor loturi de seminceri-legume deficitare in județ, asi
gurarea unor mașini necesare etc.
Totodată, urmează să fie soluționa
te. încă în acest an. alte probleme
cu care se confruntă unitatea.

Măsuri ferme pentru realizarea
planului
într-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu sint pre
zentate unele neajunsuri din acti
vitate» Consiliului popular jude
țean Maramureș privind realizarea
planului de investiții și construc
ții de locuințe.
în raportul de cercetare al viccprim-rainistrului de resort al gu
vernului care, din indicația secre
tarului general al partidului nostru,
a coordonat analizarea faptelor se
sizate. se precizează că. într-adevăr.
se confirmă nerealizarea planului
de investiții și construcții de locuin
țe pe anul 1983. Aceasta ca urmare
a unor lipsuri in organizarea și ur
mărirea lucrărilor, neajunsuri în
aprovizionarea cu unele materiale,
carburanți și asigurarea energiei,
precum și a lipsei de fermitate
manifestată de
vicepreședintele
consiliului popular județean. Suta
Ambroziu. fată de neîndeplinirea la
timp de către conducerea unității
de construcții a sarcinilor stabili
te. Din aceste cauze s-au produs
și întîrzieri nejustificate in preda
rea unor locuințe contractate cu
populația, ca și in finalizarea lo
cuințelor începute pentru specia
liștii care lucrează in mediul ru
ral. S-a constatat existenta unui
număr de 402 apartamente termina
te, dar nedate in folosință popu
lației de la sfirsitul anului 1983 din
cauză că nu au avut căldură. Si accasta pentru că nu s-a realizat
un racord la centrala termică vest

de pe platforma Ministerului Indus
triei Ușoare. A mai rezultat că este
insuficient folosită capacitatea de
producție a fabricilor si poligoane
lor de prefabricate.
Comitetul executiv al Consiliului
popular județean Maramureș a ana
lizat activitatea conduoerii unității
județene de construcții și a stabi
lit măsuri pentru îmbunătățirea rit
mului de construire a locuințelor,
concentrarea mijloacelor in vederea
finalizării obiectivelor de investiții
incepute, creșterea gradului de
industrializare și folosirea mai
bună a prefabricatelor, termina
rea urgentă a locuințelor restan
te din anul 1983. inclusiv a celor
pentru specialiștii de la sate, reali
zarea integrală a planului de inves
tiții. S-au stabilit măsuri pentru
creșterea răspunderii cadrelor de
conducere din construcții. Direc
torul unității județene de construc
ții a fost eliberat din funcție, iar
ceilalți membri ai conducerii au
fost sancționați. Cu același prilej a
fost avertizat și vicepreședintele
comitetului executiv care răspunde
de investiții.
Planul de construcții de locuințe
pe anul curent a fost nominalizat
pe obiective, s-a precizat structu
ra apartamentelor, investițiile, și
construcțiile de locuințe dispunind
integral de documentațiile necesa
re. inclusiv datele de corelare a lu
crărilor tehnico-edilitare.

Neculai ROSCA

cu cercetarea si producția
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Studenți ai Facultății de elec
trotehnica a Universității din
Craiova verificînd, la oficiul de
calcul al facultății, programe cu
caracter aplicativ

Foto : E. Dichiseanu

România socialistă

participantă activă
la circuitul economic mondial

(Urmare din pag. I)
52—56 Ia sută, obținindu-se pe această bază excedente însemnate ale
balanței comerciale. Experiența ulti' milor ani demonstrează că prin eforturi susținute se pot obține exce
dente importante ale balanței co
merciale: in 1982, acest excedent s-a
situat la 1,8 miliarde de dolari, iar
în 1983 la 2,4 miliarde de dolari. Este
o orientare pe deplin justificată
dacă avem in vedere fie și numai
cerința de a lichida, intr-o perioadă
cit mai scurtă, datoria externă care
s-a acumulat in anumite condiții,
deosebit de complexe, mai ales ca
urmare a crizei economice -și
internaționale.
financiar-monetare
România este una din putinele țări
debitoare care au reușit, prin efortul
propriu, să-și achite in prima jumă
tate a acestui deceniu o parte a
datoriei externe. Avind in vedere
menținerea in continuare a insta
bilității monetare internaționale, a
ratelor inalte ale dobinzilor. care fac
creditele foarte greu accesibile, tara
noastră lși propune, așa cum arătă
recent tovarășul Nicolae Ceausescu,
să lichideze complet, poate chiar
inainte de termen, datoria externă.
Acest important obiectiv presu
pune obținerea in continuare a unor
balanțe comerciale excedentare. Dacă
în ultimii ani aceste excedente s-au
realizat in principal prin diminuarea
importurilor, in perioada următoa
re. in prim olan va trece promova
rea mai accentuată a exportului. In
acest scop, din proiectul de Direc
tive rezultă că o serie de premise
•înt asigurate, mai ales in ce
privește dezvoltarea producției (ic
export, restructurarea treptată si ri
dicarea mai fermă a calității acesteia.
Programul de progres tehnic și de
dezvoltare a principalelor ramuri ale

economiei naționale, dezvoltarea mai
accentuată a producției unor produse
care valorifică superior resursele na
turale și de muncă asigură condiții
le pentru dinamismul cantitativ și
al eficientei comerțului nostru ex
terior. Pe această linie se inscriu
și prevederile ca ponderea produse
lor industriale realizate la nivel
mondial ridicat să ajungă în 1990 la
aproape 95 la sută din total, iar 2—5
la sută din producție să atingă per
formante superioare acestui nivel.
Un loc deosebit de important îl vor
deține mașinile și utilajele, care au
deja o pondere de circa o treime
din exporturile românești.
Faptul că pină in 1990 peste 96 la
sută din producția-marfă industrială
va fi deținută de produse noi si reproieetate, situate la nivelul ridicat
al performantelor tehnice si calitati
ve mondiale, creează premise solide
pentru dezvoltarea exportului si creș
terea eficientei acestuia. în
acest
context, printre prioritățile de export
din cadrul acestei ramuri menționăm
mijloacele de transport, utilajele
tehnologice, utilajul minier, cel pe
trolier. energetic, mașinile si utila
jele aferente agriculturii, produsele
electronice, cele electrotehnice ș.a.
Mutații importante se vor pțoduce
în structura ofertei de export de
bunuri chimice, accentul punlndu-se
pe produse complexe si pe cele de
mic tonaj care conferă un grad
sporit de eficientă si de valorificare
a materiilor prime.
O diversificare cu tendința evi
dentă de deplasare spre bunuri de
calitate superioară o va cunoaște
oferta de export și in celelalte
ramuri ale economiei naționale. Asemenea tendințe se vor accentua
tot mai mult ca urmare a perfecțio
nării continue a mecanismului eco-

nomic. Totodată. înfăptuirea obiecti
velor înscrise in proiectul de Di
rective depinde in mare măsură de
îmbunătățirea strategiei de selecta
re. de formare, si perfecționare a spe
cialiștilor angrenați, in tară si peste
hotare, in activitatea de -comerț ex
terior. Date fiind condițiile deosebit
de complexe și contradictorii ale
pieței mondiale, succesul in opera
țiunile de comerț exterior nu este
de conceput decit in condițiile in
care activitățile sint încredințate
unor specialiști cu reale calități
moral-politice și profesionale, cu o
bună pregătire tehnico-economică.
Așa cum se relevă in proiectul de
Directive. România va amplifica in
continuare schimburile comerciale si
cooperarea cu toate țările socialiste,
care vor continua să dețină ponde
rea principală in comerțul nostru
exterior. Cu neslăbită energie acțio
nează in acest sens tovarășul Nicolae
Ceaușescu. care subliniază neobosit
însemnătatea istorică a conlucrării
strinse cu si intre toate țările so
cialiste. pentru Înfăptuirea măreței
opere revoluționare in care sint an
gajate. pentru creșterea rolului lor
în viata internațională, in lupta pen
tru progres, asigurarea păcii și întă
rirea securității popoarelor. Româ
nia va acționa, totodată, consecvent
pentru extinderea si adincirea co
laborării economice si tehnico-ștlintifice in cadrul C.A.E.R.. in interesul
dezvoltării economico-soclale a fie
cărei țări membre, al întăririi presti
giului' socialismului in lume.
Situind in centrul politicii sale
externe dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu toate tarile socialiste.
România va extinde. în același timp,
relațiile economice cu țările in curs
de dezvoltare, va iritări solidaritatea
si conlucrarea cu aceste stâte în
scopul asigurării progresului lor e-

conomic și social. Totodată. în spi
ritul principiilor coexistentei pașni
ce. România va dezvolta relații eco
nomice eu toate statele lumii, fără
deosebire de orinduirea socială, in
clusiv eu țările capitaliste, dezvoltate.
In acest amplu proces, se arată in
proiectul de Directive, se va urmări
participarea amplă a României la
cooperarea și specializarea in pro
ducție cu alte țări, realizarea de acorduri de lungă durată. care să
asigure dezvoltarea pe bâze stabile,
de perspectivă, atit a_ exporturilor.
........
...
cit și a importurilor, precum și ex
tinderea formelor superioare de coo
perare. cum sint: construirea si ex
ploatarea in comun a unor capacități
de producție, înființarea de societăți
mixte pentru exportul unor produse
sau executarea in
omun a unor
obiective pe terțe piețe.
De asemenea, tara noastră va ac
ționa in continuare pentru lichida
rea subdezvoltării si infăptuirea noii
ordini economice internaționale, care
să permită dezvoltarea schimburilor
comerciale și cooperării economiee
pe baze echitabile și deplin democratice. să asigure oarticinarea
activă șl in condiții de avantaj re
ciproc a tuturor țărilor ia circuitul
mondial, accesul
fără
economic
restricții la stiinta si tehnologiile
moderne. eliminarea oricăror bariere și discriminări in raporturile
dintre state. Potrivit politicii sale
tradiționale de dezvoltare a raportu
rilor cu toate statele lumii. România
.socialistă va acționa și in viitor,
așa cum a subliniat in repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu.
pentru amplificarea continuă a re
lațiilor sale externe, cu convingerea
că acest lucru corespunde pe de
plin intereselor vitale ale poporului
român, cauzei păcii și înțelegerii pe
planeta noastră.

In bilanțul împlinirilor din cei 40
de ani de viată nouă, invătămintul
superior românesc s-a infătiisat cu o
impresionantă zestre științifică si
tehnico-economică. rod. in Primul
rind. al aplicării concepției integră
rii sale cu cercetarea si producția,
concepție elaborată de tovarășul
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, ca o strategie de
amplă perspectivă in domeniul Pre
gătirii cadrelor. Numai in anul uni
versitar 1983—1984. bunăoară, numă
rul contractelor de cercetare si pro
iectare. încheiate ne baza integră
rii de către unitățile invătămintului
superior din întreaga .tară, a ajuns
la 2 841. iar valoarea lor depășește
483 milioane lei : valoarea produc
ție! realizate de studenti in atelie
rele instituțiilor de invătămint su
perior si ale unităților de produc
ție se ridică, de asemenea, la peste
181,3 milioane, iar invențiile breve
tate ale universitarilor ating cifra
de 427. dintre caro 361 se și aplică
efectiv.
Noul an universitar 1984—1985 este
chemat să atingă si din acest punct
dc vedere o cotă superioară, nu nu
mai cantitativ ci, Îndeosebi, calita
tiv. In acest scop, in cuvintarea
rostită ta marea adunare populară
de lâ Timișoara, cu prilejul inaugu
rării noului an de invătămint. se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a fixat cu
limpezime obiectivele si direcțiile de
gcțiune. subliniind îndeosebi colabo
rarea fructuoasă care se cere sta
tornicită intre universitari si spe
cialiștii din oroductie si .ercetare.
Sint imperative ia ordinea zi
lei si. in noul an universitar, ele
trebuie să-si găsească rapid Căile de
împlinire cu atit mai rapid, cu cit in
aceste direcții s-a acumulat o va
loroasă experiență
RESURSELE DE INVENTIVITA
TE SÎN'I NELIMITATE. La Institu
tul de subingineri clin Baia Mare,
bunăoară, toate temele de cercetare
ale cadrelor didactice sint oferite de
unitățile economice, îndeosebi
mi
niere. gle Maramureșului, intre care
s-au încheiat tot atitea contracte
economice. Numai in anul 1983, te
mele complexe de cercetare științi
fică au atins aici o valoare de peste
3.5 milioane lei. iar efectele econo
mice ale acestora sint estimate acum
de către beneficiari la circa 7.5 mi
lioane lei. Așa. de pilda.. in cadrul
laboratorului de electrotehnică si ipăsurători electrice s-a realizat, prin
autodotare. o trusă de măsurare a cu
rentului de joasă tensiune : origina
litatea concepției care-i stă la bază
i-a adus Brevetul national de in
venție nr. 82 239 plus un nou con
tract de cercetare cu ICEMENERG

București. în baza căruia aparatul
a fost Perfecționat și avizat favo
rabil de Institutul național de me
trologie. Urmarea ? S-au primit co
menzi de la numeroase întreprin
deri de rețele electrice, combinate
siderurgice. întreprinderi metalurgi
ce. întreprinderi de industrializare
a cărnii, unități de invătămint su
perior etc. Inteligenta incorporată acestni aparat explică limpede o asemenea solicitudine : pentru a mă
sura aceleași ■ mărimi cu aparate
vechi, din import era necesară cir
ca o oră ; cu acest aparat, operația
se realizează in ceva mai mult de
un minut ; echivalentul standard de
omă acum al acestui aparat cintărea aproape 20 kg. in timp ce el cintăreste numai 1 kg.
Spațiul nu ne ingăduie înfățișarea
biografiei, tot atit de spectaculoase,
și a altor cercetări ale băimărenilor.
Amintim doar că aici ău fost proiectate și realizate un arzător cu
generator de
... unde pentru topirea
in suspensie a
concentratelor cuproase (brevet nr. 68 789). masă de
concentrare hidrostatică (brevet nr.
69251). Stocarea energiei pneumatice
(contract economic in valoare de 1
miiion lei) etc. Ne rezumăm la a
consemna faptul că aceste reușite
sint evaluate acum ca tot atitea ar
gumente in sprijinul perfecționării
noii etape de activitate universitară.
„Pemru noi — ne-a spus în acest
sens prof. univ. dr. Gheorghe l’op.
rectorul institutului — este limpede
că realizarea unei integrări superi
oare a invătămintului cu cerceta
rea si oroducția, așa cum ne cere
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru acest an universitar, solirind perfect io cită in primul
narea contjnuă a procesului de
invătămint. Nu intîmplător.
________ .... ___
ldeile de bază ale celor mai valoroase
dintre1 cercetările noastre au izvorit
din activitatea
comună a cadrelor
didactice și studenților și s-au ma
terializat mai intii in proiectele de
diplomă ale studenților. Așa incit,
față de tendința mai veche de a ju
deca gradul de Integrare după nu
mărul de contracte, in acest an uni
versitar ne propunem să dăm prio
ritate calității activității noastre in
ansamblu care, cu acest atribut, con
duce implicit și spre creșterea încre
derii și. deci, a solicitărilor venite
din partea unităților economice și
de cercetare".
VALORIFICAREA SUPERIOARA
A
POTENȚIALULUI
CREATOR.
Prof. univ. dr. Napoleon Antonescu,
prorector a] Institutului de petrol și
gaze din Ploiești, ține să precizeze :
„Flecare contract economic supe
rior onorat trebuie să acționeze
nemijlocit și ca factor de perfec-

ționare a procesului de învățămint.
In acest scop, noi ne-am
propus,
printre altele, ca in noul an uni
versitar să abordăm cu mai mult
curaj și teme de cercetare funda
mentală, tot atitea premise, de fapt,
ale cercetărilor aplicative din anii
următori, iar rezultatele contracte
lor economice să fie valorificate con
comitent în cursuri, in lucrările de
laborator etc., și nu cu frecventele
întirzieri de 1—2 sau chiar 3 ani.
De asemenea, axperiența noastră in
elaborarea lucrărilor de diplomă ale
studenților a ajuns la o cotă care
îngăduie acum concentrarea lor pe
teme de și mai mare
anvergură,
scop in care este necesar să
se alcătuiască frecvent colective
mixte, cu studenti de la mai
multe specialități, capabile să abor
deze problemele interdisclplinar si
pe o durată mai lungă : o lucrare
dusă Dină la un anumit punct de o
echipă mixtă poate fi reluată și dez
voltată. in condiții informaționale
noi. de studenți ai promoțiilor ur
mătoare, tot in regim de contract economic.
Iar argumente in sprijinul viabi
lității acestei metode de perfecțio
nare se găsesc eu prisosință in in
stitutul ploieștean. Să amintim mai
intii faptul că cercetarea științifică
din invătămintul superior de aici
a plecat de la contracte in valoare de 3,2 milioane lei in anul
la
1974
si
a . ajuns
aproane
16 milioane lei in anul 1984.'' n
răstimpul acestui deceniui au Afet
abordate
peste 1 000
teme
de
cercetare. iar microproductia studeniilor a crescut și ea de zece
ori. Astăzi. el este unul dintre institutele românești de tnvățămint superior cu cele mai multe
brevete de Invenție. Dealtfel, au
toritatea științifică a institutului plo
ieștean in probleme de foraj al son
delor, exploatarea zăcămintelor de
petrol și gaze, utilaj tehnologic, teh
nologia de chimizare a petrolului și
gazelor este cunoscută și recunoscu
tă in întreaga lume ; aici vin să în
vețe tineri din circa 40 de țări și nu
întimplător tot aici, sub egida
UNESCO, cursurile postuniversitare
de petrol și gaze pentru specialiștii
din intreaga lume au ajuns la a 14-a
ediție.
Și asemenea argumente pot fi
identificate astăzi in cuprinsul fiecă
rui institut de învățămint superior
românesc. Saltul de calitate pe care
intreaga noastră dezvoltare socialeconomică îl reclamă din partea invătămintului superior este deci nu
numai necesar, ci si De declin po
sibil.

Mihai IORDĂNESCU
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Răspuns muncitoresc la însuflețitoarele

Maiestății Sale Regele MOSHOESHOE AL ILLEA
MASERU

chemări ale tovarășului Nicolae Ceausescu
9

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării independenței
de stat a Regatului Lesotho vă adresez sincere felicitări șl cele mai bune
urări de sănătate și fericiră personală, da pace, progres și prosperitate
poporului lesothian.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie si colaborare dintre
țările și popoarele noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare.

9

Fapte ale hărniciei la panoul
de onoare al întrecerii
Cu fiecare ti care ne apropie de marele eveniment politic
din viața comuniștilor români, o întregii noastre națiuni socia
liste, cel de-al Xill-iea Congres al partidului, panoul de onoare
al întrecerii devine tot mai amplu, mai bogat în fapte ale hârniciei și abnegației muncitorești.
Prezenți și ieri în mijlocul unor colective de muncă fruntașe,
corespondenții „Scinteii" ne-au transmis numeroase vești, una
mai impresionantă decit alta, despre tot atitea realizări vrednice
de toată lauda, care se constituie intr-un nou și frumos buchet
In marea cunună de împliniri a țării.

Producții record.

u ®te‘

tăria nr. 3 de Ja Combinatul
siderurgic Galați 6-a înregis
trat un remarcabil record de
producție.
Este
vorba
despre
turnarea continuă a 60 șarje
de otel, mașina de turnare nu
mărul 1 functionind ireproșabil,
neîntrerupt, timp de 72 de ore.
Concret, cele 60 de sarie reprezin
tă o cantitate de Dește 9 000 tone
blum turnat continuu, ceea ce în
seamnă o greutate medie a șarjei
de 150 tone otel. Oțel obtinut in
condiții de înaltă calitate si cu o
reducere a consumului specific de
metal de 30 kilograme pe tona de
blum net turnat continuu. Vechiul
record în materie al secției, al
combinatului — si ny numai al
combinatului de aici, după cum ne
spune corespondentul nostru. Dan
Plăesu. era de numai 40 de șarje,
fată de 60 cite s-au realizat acum,
si pentru care otelarii gălăteni me
rită toate felicitările.
Aceleași calde felicitări se cuvin
adresate și milionarilor de la Rovinari. Celor care asigură tă
rii milioanele de tone de căr
bune. Unul dintre acești mi
lionari este brigadierul excavatorist
Gheorghe
Bobei.
autor
al unui record de răsunet. Dar
pentru a înțelege recordul său de
azi. ne informează Dumitru Prună,
trebuie să ne întoarcem cu...
două luni în urmă. Pe primele
șapte luni, echipajul său de pe
excavatorul 1300-03 „rotunjise" ]a
1 000 000 de tone cantitatea de căr
bune extrasă de Ia începutul anu
lui. Din luna august, ortacii lui
Bobei au început, in cinstea Con
gresului al XIII-lea al partidului,
bătălia pentru cel de-al doilea mi
lion. în această nobilă competiție
muncitorească, producția de cărbu
ne extrasă de brigada lui Bobei de
la începutul anului se ridică acum
la... un milion și jumătate de tone!
Și este un dublu record : si pentru
colectivul întreprinderii, si pentru
familia brigadierului exeavatorist.
Pe același mare si modern utilaj,
alături de Gheorghe Bobei lucrea
ză si soția sa. Sevastita. precum si
fiul său. Gheorghe Bobei II. Este
una din multele familii muncito
rești ale minerilor gorieni. anga
jați ou toată dăruirea si hotărirea
In bătălia de a da tării tot mai
mult cărbune energetic.

*

Inițiative

muncitorești.

Acum. în plin sezon de virf pen
tru specificul activității sale. în
treprinderea de industrializare a

tv
15,00 Telex
15,05 Omul ș! sănătatea.
Dialog cu
telespectatorii
15,20 Studioul
tineretului.
Emisiune
realizată tn colaborare cu Comi
tetul județean Satu Mare al U.Ț.C.

sfeclei de zahăr din Oradea func
ționează cu un consum de abur
mai mic cu 30 la sută. Cum a fost
posibil acest lucru si cu ce efi
ciență? Prezent in mijlocul colecti
vului muncitoresc de aici, cores
pondentul nostru. Ioan Laza. a aflat
că proiectul inițial elaborat de
institutul de specialitate prevedea
reconstrucția întregii instalații de
vanorizare. ceea ce ar fi Impus în
treruperea activității întreprinderii
pentru mai mult timp si. in plus,
trebuia găsit si un executant cali
ficat in astfel de lucrări. Specia
liștii întreprinderii orădene au
luat inițiativa să efectueze, cu for
te proprii, această complexă si
foarte importantă lucrare. Inițiati
vă care a fost însoțită de pasiune
si dăruire, de o inaltă răspundere
muncitorească din partea întregu
lui colectiv. Și rezultatele au în
trecut toate așteptările. Prin solu
țiile ingenioase adoptate, recon
strucția instalației s-a desfășurat
odată eu executarea reparațiilor
curente la toate celelalte instalații
— si încă intr-un timp record !
Odată cu diminuarea consumurilor
de abur a crescut procentul de
extracție al zahărului din sfeclă,
precum și capacitatea de pre
lucrare.
O altă valoroasă inițiativă are
ca autor colectivul muncitoresc de
la întreprinderea de produse re
fractare Pleașa, județul Prahova,
inițiativă care a prins contur într-o
recentă adunare a oamenilor mun
cii de aici. De mai multă vreme, pe
coșurile întreprinderii ieșeau gaze
arse si. odată cu ele. foarte multă
căldură. Imediat dună adunarea
generală, conducerea unității. în
colaborare eu întreprinderea de
utilai chimic Ploiești, a căutat so
luțiile cele mai potrivite pentru
transpunerea în viată a inițiativei
muncitorești. Si astfel a fost rea
lizat. intr-un timp record, un ca
zan recuperator de căldură. în
momentul de față, ne spune Con
stantin Cănraru. fără nici un
gram de păcură. .se obține o tem
peratură de 500 pînă la 800 grade,
cu care se realizează o mare can
titate de abur tehnologic folosit la
utilitățile întreprinderii si Ia în
călzirea apei menajere din blocu
rile de locuințe din împrejurimi.
O inițiativă care aduce acum. într-un singur an. economii de peste
200 de vagoane de combustibil. E
ceva !
Tot într-o adunare generală a
oamenilor muncii de la Exploa
tarea minieră Băișoara. județul

EPOCA NICOLAE
CEAUȘESCU
— tinerețe eroica
Desene animate
închiderea programului
Telejurnal (parțial color)
Țara întreagă
întimpină
Con
gresul al XIII-lea al
Partidului
Comunist Român. Dialog despre
viitor. In dezbatere : Proiectul de
Directive
20,35 Film serial pentru tineret (color)
— „Eroii nu au virstâ“ scenariul :

16.20
16,30
20.00
20.20

Cluj, s-au analizat cauzele care
au dus la înregistrarea unor
restante la producția de minereu
de fier-martă, în urma propune
rilor si soluțiilor dezbătute in adu
nare. s-a aiuns la o inițiativă pe
cit de simplă, pe atît de eficientă :
realizarea unei instalații de sortare-granulare in flux uscat, mult
mai eficientă decit cea de oină
acum. în flux umed, care să ducă
la o producție de concentrat de
fier mai mare. După cum i s-a
relatat corespondentului
nostru.
Marin Oprea, inițiativa a fost
preluată și concretizată de cele
mai
bune echipe
de
mese
riași ai unității. Cu noua in
stalație realizată de ei. în timp re
cord. se valorifică acum integral
minereul cu concentrat ridicat în
fier, exploatat selectiv in subte
ran.

Idei de milioane- Aflat u
întreprinderea de garnituri de frînă si etansare din Rimnicu Sărat,
corespondentul nostru. Stelian Chiner, ne prezintă caracteristicile
unei mașini semiautomate con
cepute și realizate de maistrul
principal Ion Apostol, ajutat
de
matrițerii Victor Carp și Gheor
ghe Moise, Cu ajutorul aces
tei mașini se obține anual o efi
cientă economică de 1,5 milioane
lei si o productivitate a muncii de
trei ori mai mare fată de sistemul
clasic de execuție. în prezent, uni
tatea dispune de o linie tehnolo
gică formată din 6 asemenea uti
laje. urmind să se mai execute,
prin eforturi proprii, încă nouă
mașini de acest fel. Si. astfel, mi
lioanele se adună mereu.
Ca si la Combinatul de produse
sodice Govora. Aici în prima parte
a anului s-au înregistrat restante
la producția de sodă calcinată.
Cauza ‘cauzelor : întreruperi ale
fluxului tehnologic datorate arde
rii automatelor de acționare a li
niei transportoare sure buncăre.
S-au încercat numeroase soluții
pentru prevenirea acestor defec
țiuni. dar ele n-au dat rezultate.
Pină într-o zi. cînd tînăru! elec
trician Vasile Ancuta a venit cu
o idee de... milioane ! El a con
ceput si realizat un dispozitiv atit
de eficient incit duoă experimen
tarea sl multiplicarea Iui nu s-a
mai înregistrat nici o întrerupere
oe fluxul tehnologic, obtinindu-se
o producție in valoare de peste
două milioane lei. La care se adaugă economiile mari de valută
care se cheltuia pînă acum pen
tru procurarea de piese din im
port. în plus, după cum ne spune
corespondentul nostru. Ion Stan,
ciu.
datorită
soluției
tehnice
propuse si aplicate de tînărul comunist Vasile Ancuta. co
lectivul Combinatului de produ
se sodice Govora a reușit să recu
pereze toate restantele 6i să reali
zeze acum ritmic planul la unul
dintre sortimentele sale de bază.

' Petre POPA

Franclsc Munteanu, Regia : Pap
Mironeseu. Producție a
studiou
lui de film TV realizată 'in Cen
trul de producție cinematografică
București — episodul 8
21,25 Stagiunea
formațiilor
muzicale
ale Radiotelevizlunli (color). Con
cert de deschidere
susținut pe
platforma
industrială a munici
piului Pitești. Dirijor Iosif Conta
22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
★

Tovarășul Constantin Dăseăiescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o
telegramă primului ministru al Re
gatului Lesotho, dr. Leabua Jona
than, cu ocazia celei de-a XVIII-a
aniversări a proclamării
independentei de stat a acestei..................
țări, prin
îi
-- adresează calde felicitări Si cele

Indiferent de anotimp, ceasul floral din zona centrală a Timișoarei măsoară
clipele, ritmurile noi ale orașului

Realizări ale cooperației
în satele argeșene
Prestările de servicii către
populație șj mica industrie con
stituie două din
preocupările
permanente ale UJECOOP Ar
geș. Cele două activități se des
fășoară pe bază de programe
specia! elaborate, cu obiective
concrete. Pe 9 luni ale anului,
planul celor două sectoare a
fost nu numai îndeplinit, cj și
depășit cu 20 milioane lei.
— în ceea ce privește presțările de servicii — ne spune
tovarășul Ion Radu, președin
tele uniunii — în acest an au
fost înființate 120 noi unități,
îndeosebi în comunele cu o re
țea mai puțin dezvoltată. Este
vorba de servicii de primă ne
cesitate, între care ateliere de
reparat aparate de radio și te
levizoare. cizmării, croitorii,
autoservice. De asemenea, am
înființat și 49 centre de achi
ziționare de la populație a obiectelor de tolosință indelungată, pentru recondiționare și
valorificare. Tot în acest an au
fost pregătiți peste 250 de me
seriași pentru atelierele de re
parații radio și televizoare, croi
torie, tricotaje, mecanică auto,
în momentul de față, in comu
nele Domnești și Priboicști
funcționează cite 23 de unități
prestatoare de servicii, iar in
Vedea, Petroșani, Bascov și Ștefănești cite 20.
O puternică
dezvoltare cu
noaște și industria mică, adu
cătoare de mari venituri, în
acest domeniu, accentul a fost
pus pe valorificarea cu bune
rezultate a resurselor locale.
Numărul de produse ce se rea
lizează acum se apropie de 1 000.
Este vorba de confecții din pie
le șj blană, de repere din de
șeuri de cauciuc, căruțe, greble,
covoare și altele.
Pentru revitalizarea olăritului la Coșești,
s-a dat in folosință o nouă uni
tate de producere a ceramicii.
Multe din produsele industriei
mici argeșene iau calea expor
tului în numeroase
țări ale
lumii. (Gh. pîrstea).

Administrația de Stat

UNITĂȚI TURISTICE IN JUDEȚUL SATU MARE
Turiștii care vizitează județul
Satu Mare au la dispoziție cîteva
unități turistice de mare atracție.
Astfel, în localitatea Tășnad, pe
drumul național Cărei—Marghit.a. la
Kilometrul 27, hotelul „Transilva
nia" dispune de camere conforta
bile, restaurant, ștrand termal.
Pentru agrement, unitatea are
jocuri mecanice și biliard. Hanul
„Vfaja Viilor", situat lingă orașul
Cărei, pe drumul național Cărei—
Satu Mare. Unitatea este de cate
goria I, are 50 locuri de cazare în
camere confortabile, restaurant,
bar de zi.
Din
Satu Mare spre Sighetu
Marmației, pe D.N. 16, la kilome
trul 42, lingă localitatea Vama, in
mijlocul Țării Oașului, un drum
lateral asfaltat duce la Cabana
Teilor — Valea Măriei, amplasată
într-o pădure. Cabana are locuri
de cazare în camere și in căsuțe
camping.
în masivul Oaș, Ia 800 metri alti
tudine, se află Cabana Simbra
Oilor, loc de popas original și
plăcut cu locuri de cazare, spațiu
pentru amplasarea de corturi și
restaurant.

cinema

-

• Glissando : PATRIA (11 86 25)
—
9; 1/2,30; 16,30; 18,30, GLORIA (47 46 75)
~~ 9* 12 30 ‘ 16* 19
• Dreptatea in lanțuri : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,4p: 18;
20,15, CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 1J,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Salutări
de la
Agigea : ARTA
(213186) -T 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Surorile : GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dosarul
albastru :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
• O fată și un băiat : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.

LotO'Pronosport
' informează :
în cadrul sistemelor de ioc
Loto-Pronosport.
„LOTO
2“
constituie un important distri
buitor de cîstiguri în autoturis
me si bani, fapt demonstrat si
de marea afluență de partici
pant!. de la tragere la tragere,
în ce privește marca autoturis
melor eare vor fi oferite în
luna octombrie, informăm că se
revine la „Dacia 1 300". atit la
LOTO 2, cit și la celelalte sis
teme de ioc. Prima tragere
LOȚO 2 din această lună va avea loc duminică 7 octombrie,
exțrăgindu-se. conform formu
lei bine cunoscute. 12 numere
diferite din 75. Omologarea ciștigurilor șe va face in vinerea
următoare tragerii.
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
PRONOEXPRES
DIN 3 OCTOMBRIE 1984

EXTRAGEREA I : 14 19 29 12
25 20.
EXTRAGEREA A II-4 : 24 8
41 33 15 3.

în fotografie : „Cabana Teilor —
Valea Măriei", județul Satu Mare.

Fond total de cîștig : 783 056
lei.

• Degețica — 9; 11; 13; 17,
Cg-n
filme — 15: 19 : DOINA (16 35 38).
• Emisia continuă : LIRA (31 71 71) —
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Titanic vals : BUZEȘTI
(50 43 58)
— 15; 17; 19.
> Haiducii : DACIA (50 35 94) -r 9;
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Imposibila iubire :
VIITORUL
(10 67 40) — 15.30; 18,30.
• Astă-seară
dansăm în
familie :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15: 19.30.
• Un petic
de
cer :
FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Lovind o pasăre de pradă : STU
DIO (59 53 15) — 10: 12,30: 15; 17; 19.
• Jazz ’20 : CENTRAL (14 12 24) — 9;
11.15: 13,30: 15,45: 18; 20.
• Undeva, cindva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13,30: 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11,15: 13,30; 15,45:
18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9;

11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, la grădină
— 19, FAVORIT (45 31 70)— 9; 11,15;
13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Seherezada :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Campionul ; VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 12,30; JG; 19.
• îmi sare țandăra : UNION (13 49 04)
— 9.30; H.30: 13,30: 15.45: 18; 20.
• I se spunea „Buldozerul" î FESTI
VAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• împușcături
sub spinzurătoare :
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15;
15,30: 17.45: 20.
• Războiul stelelor : DRUNJUL SĂ
RII (3128 13) -r 15.30; 19,
0 Lovitură fulgerătoare :
COTROCENI (49 46 48) — 11; 13; 15; 17.15;
19,30.
• Locotenent
Cristina :
PACEA
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Cactus Jaek — 9;
il.lo; 13,30;

5

Planche — 15,45; 18: 20 : MIORIȚA
(14 27 14).
• După mulți ani : MUNCA (21 50 97)
— 15î 17.15: 19,30.
<• Gemenii în vacanță : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Polițist sau
delincvent :
FLO
RE ASC A (33 29 71) — 9; 11; 13; 13,30;
17.45; 20.
• Yankeii : VOLGA
(79 71 26) — 9;
12; 16; 19.
• Superman : AURORA (35,04 66) —
9; 11,30: 14; 16,30; 19,30. la grădină —
19.
• Afacerea Pigot : TQMIS (21 49 46)
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.15, la
grădină -r- 19.
• Domnișoara
Noorie ;
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13;
15,15;
17,30;
19,45.
• Abba î GRADINA ARTA (21 31 86)
— 18.
• Camionul de cursă lungă : GRĂ
DINA FEROVIAR (50 51 40) — 19.

vremea
Institutul de meteorologie sl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 4 octombrie ora 20 — 7 oc
tombrie ora 20. In țară ; Vremea va fi
in general caldă cu cerul schimbător.
Vor cădea ploi locale, care vor avea și
caracter de aversă in nordul și estul
țării și izolate in celelalte regiuni In
prima parte a Intervalului. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu Inten
sificări trecătoare din sectorul sudestle cu viteze de pină Ia 50 kilometri
pe oră. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre 6 și 16 grade, iar cele
maxime între 16 și 26 grade, pe alocuri
mai ridicate. Local se va produce
ceață indeosebi in estul și centrul
țării. In
București :
Vremea va fi
caldă, eu cerul schimbător, favorabil
ploii, de scurtă durată, mai ales tn pri
ma parte a
Intervalului.
Vintul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre il
șl 15 grade, iar cele maxime vor fi cu
prinse intre 22 și 26 grade. Dimineața
se va produce ceață slabă.

La 4 octombrie poporul
... statului
---------I^SOtho sărbătorește împli
nirea a 18 ani de Ia
proclamarea indepen
denței naționale.
Situat jn
regiunea
australă a continentu
lui african, ca o en
clavă
in
teritoriul
R.S.A., Lesotho are o
suprafață de 30 335
kmp și o populație de
1 300 000 locuitori. Re
lieful său este format,
in cea mai mare parte,
din podișuri înalte,
numai 15 ]a sută din
teritoriu fiind apt pen
tru agricultură. Cu
toate acestea, princi
pala ocupație a popu
lației o constituie cul
tivarea pămîntului și
mal aleg creșterea ani
malelor, sectorul agri
col furnizind 60 la sută
din produsul national
brut.
în anii care au tre
cut de Ia proclamarea
independentei,
po
porul lesothian a de
pus eforturi pentru a
lichida starea de îna
poiere economică moș
tenită din trecut, reu
șind să așeze bazele
unei industrii proprii

mai bune urări de sănătate și suc
ces în activitate. în telegramă se
exprimă convingerea că. in spiritul
convorbirilor și înțelegerilor conve
nite la București, colaborarea din
tre țările noastre se va extinde si
aprofunda in toate domeniile care
interesează popoarele roman si le
•othian.

Si să valorifice o parte a_ bogătiilor
________ ______
«ubsolului. Astfel, ea urma
re a intrării in func
țiune a minei de la
L^tseng, producția de
diamante a crescut
continuu ; astăzi, dia
mantele, mohairul si
pieile de animale con
stituie
principalele
produsa de export. Au
fost .înregistrate, de asemenea. progrese in
dezvoltarea agricultu
rii. energeticii, trans
porturilor. învățămtntului etc. La începutul
acestui an. în apropie
re de Maseru, capitala
tării, a intrat In func
țiune un nou complex
hidroenergetic.
care
va reduce dependenta
statului Lesotho față
de livrările de energie
electrică din R.S.A. și
va contribui prin Iacul
de acumulare adiacent
la extinderea suprafe
țelor irigate.
în spiritul politicii
sale de solidaritate ac
tivă cu tinerele state
africane care au pășit
pe calea dezvoltării de
sine stătătoare, po
porul român privește
cu simpatie eforturile

poporului
lesothian
pentru făurirea unei
vieți noi. între Repu
blica socialistă Româ
nia si Regatul Lesotho
s-au statornicit relații
de prietenie si colabo
rare care înregistrează
un cura ascendent. Un
moment important in
ridicarea pe o treaptă
superioară a legături
lor romano-lesothiene
l-a constituit vizita
întreprinsă la Bucu
rești. în 1983, de către
primul ministru al sta
tului Lesotho, dr. Leabua Jonathan, cu care
prilej a fost investiga
tă o arie largă de do
menii in care cele
două țări pot conlu
cra cu rezultate fruc
tuoase. convenfndu-se
asupra
amplificări!
schimburilor
comer
ciale și extinderii coo
perării în sectoarele
geologic, minier, al agriculturii etc. Dezvol.
tarea relațiilor româno-lesothiene
cores
punde pe deplin inte
reselor celor două țări,
ale cauzei păcii și în
țelegerii
internațio
nale.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SPORT

Ieri, în competițiile europene de fotbal
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

CUPA U.E.F.A

DINAMO BUCUREȘTI
a eliminat pe Omonia Nicosia

UNIVERSITATEA CRAIOVA
a eliminat pe Befis Sevilla

Cu două săptămini in
urmă, la București, echi
pa noastră campioană a
învins cu 4—1 pe cam
pioana Ciprului — Omo
nia Nicosia, aflată de cițiva ani in vizibil progres
valoric și competitiv. Acum. aici, la Nicosia, re
zultatul a fost de 2—1 pen
tru gazde. Prin urmare,
Dinamo iși va continua
cursa in noua ediție a Cu
pei campionilor europeni
(tragerile la sorți pentru
turul al doilea fiind pro1gramate pentru vineri),
Formația pregătită de
tinărul antrenor Cornel
Dinu, secondat de si mai
tinărul său coleg Gheor
ghe Mulțescu, a început
această partidă revanșă
intr-o manieră de echipă
„europeană" cu vastă ex
periență și cu bogat re
gistru tactic. Ea s-a așe
zat foarte bine la mijlo
cul terenului, a pasat
mult și exact (străduindu-se să mențină mingea
cit mai departe de poarta
lui Moraru), s-a apărat
„om la om“. a atacat pe
riculos de cite ori a avut
prilejul, fn felul acesta.
Omonia n-a fost lăsată să
impună obișnuitul joc ra
pid și incisiv cu care eehipele cipriote iși sufocă
adversarele pe teren propriu.
Scorul „alb" de la pau
ză reflectă, în bună măsură, realitatea situațiilor
de gol avute și de o pro
tagonistă și de cealaltă :
Dinamo în minutele 11
(Suciu a șutat foarte pu
ternic. portarul a respins
cu greu in corner) și 33
(fază asemănătoare, cu
Dragnea in rol principal):
Omonia in minutele 16
(Moraru a boxat peste
poartă mingea expediată

printr-o lovitură de la 16
m) și 45 (cind același Mo
raru a respins de două
ori in aceeași fază).
Cu totul altfel, defavo
rabil
pentru
jucătorii
noștri, a început partea a
doua a meciului. Ei n-au
mai reușit să-t tină „om
la om" pe parteneri, n-au
mai reușit să tină nici
mingea și... tn minutul 54
a inserts Jevizov, iar in
minutul 63 — Mavriș, Văzindu-se condusă cu 2—0
(in minutul 66 era să fie
chiar 3—0, dacă Ion Ma
rin nu salva o situație di
ficilă!), Dinamo a încer
cat să reechilibreze jocul.
A reușit însă abia spre
sfîrșit (cind Movilă a re
dus din handicap, in mi
nutul 88), ea ..plătind tri
but" și in acest meci unor
carențe din pregătirea
fizică generală pe care o
arată în această toamnă.
Pășind în turul al doi
lea al principalei compe
tiții europene intercluburi, Pinarno
București
— care și-a fructificat
astfel prima șansă ce-o
avea in fața formației ci
priote — merită desigur
felicitată și aplaudatăEste mai presus de orice
îndoială că atit jucătorii
cit și conducerea tehnică
vor trage concluziile ce
te impun, iar in turul al
doilea
echipa
noastră
campioană se va prezen
ta și mai puternică, șl
mai rezistentă, pe măsura
prestigiului pe care și l-a
cucerit în ediția trecută
cind, se cunoaște prea
bine, a ajuns pină in se
mifinalele aceleiași com
petiții. îi urăm de pe acum, succes !
Corespondență de fa

Valeriu MJRONESCU

în meciul tur — la Se
villa, in urmi cu două
săptămini — cîștigaseră
fotbaliștii
spanioli
cu
1—0. în retur — ieri
după-amiază la Craiova,
în fața a pește 35 000 de
spectatori — au ciștigat
fotbaliștii noștri cu 6—3.
A avut de toate această
dramatică partidă revan
șă desfășurată la Craio
va : foarte multe faze de
poartă și multe șuturi la
poartă, numeroase ratări,
Un gol craiovean care
egala situația după infringerea din tur (autor ;
Clrțu, in primul minut
al reprizei secunde), ju
cători accidentați (spanio
lul Suarez avea o mină
bandajată,
eraioveanul
Adrian Popescu — un pi
cior bandajat), jucători
eliminați (cite unul de la
flecare echipă), două
prtze de prelungiri, o
bară a lui Cîrțu (in pri
ma parte a prelungirilor),
un penalti refuzat eralovenilor în a doua parte
a prelungirilor, zece penaltturi executate pentru
departajare, un penalti
ratat (sau, mai bine zis,
apărat de Lung) și, in
sfîrșit, o deplină bucurie
a victoriei pe stadionul
central din Bănie.
Așadar, după 90 minu
te de Joc scorul general
era 1—1 ; scor pe care ta
bela de marcaj il con
semna șl după consuma
rea prelungirilor. La exe
cutarea loviturilor de la
11 metri, spectatorii, tele
spectatorii și radioascul(ătorîl au fost încercați
de marț emoții. Dar fot
baliștii craioveni n-au
mal repetat greșelile săvlrșite în alti ani in fata
echipei Dinamo Moscova
și în fața fotbaliștilor iu
goslavi din Zagreb ; de
data aceasta, Irimescu, ti-

CUPA CUPELOR

• Cineva ca tine ; GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.
• Roiul : GRADINA LIRA
(31 71 71)
— 18,30.
• Căpitanul răzbunării î GRĂDINĂ
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.

teatre
• Teatrul National
(14 71 71, sala
micâ) : A douăsprezecea noapte —
1S.30; (sala „Ion Vasileseu") : Gim
nastică sentimentală —
19,30: (sala
Atelier) : Act Venetian — 19.
• Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Crlstcscu.
Solist : Daniel Ve|s (R.S. Ceho
slovacă). „Festival Schumann" — 19.

Gheortjhe MITROI
ÎNCWDEREA
EDIȚIEI
La Milano, m meciul
contind tot pentru turul
I al „Cupei U.E.F.A.",
Sportul studențesc — In
tern azionale 0—2, în tur
1 —f).
LA

oaspeții au fost pe punctul de a în
citeva ori. in minutul 67
chiar din penalti (insă Ducadam a
apărat cu stoicism!.
Așadar. deși
.
întărită substantial
în acest an cu jucători de marcă si,
cu un antrenor cu pretenții. Steaua
București nu reușește nici de data
aceasta șfi se afirme într-o cupă eu
ropeană (la scorul de 0—0. ș-a cali
ficat A.S, Roma in turul doi al Cupei
Cupelor, pentru că în primul meci
învinsese cu 1—0).

i scrie de

Steaua București A.S, Roma 0-0
Dintre cele două reprize ale me
ciului, parcă prima a fost mai bună,
din punctul de vedere al echipei
noastre : în minutul 10 Lăcătuș a
scăpat singur spre poarta lui Tancredj, dar a greșit tinta ; in minutul
H Bolonj a executat fără forță o lo
vitură liberă de la circa 18 metri ;

nărui Bicu, Clrtu, Ștefănescu ți tinărul Octavian
Popescu au executat cu
măiestrie, înscriind goluri
frumoase de la 11 metri.
La rindul său, excelentul
Lung a aparat penaltiul
executat de Rincon și,
astfel, Universitatea Craiova a învins cu 6—3 In
acest meci, cu 6—4 in cele
două manșe, elimlnlnd pe
Betts Sevilla și califtcindu-se in turul doi al
Cupei U.E.F.A.
Aplauzelor pe care le-au
primit ieri la încheierea
meciului le adăugăm și
cuvintele noastre de lau
dă. binemeritate de fot
baliștii' . craioveni și de
antrenorii Mircea Radu
lescu și Silviu Stănescu.
Universitatea Craiova, se
știe, a abordat primul tur
al Cupei U.E.F.A. intr-o
situație foarte dificilă :
șase jucători accidentați
(mai demult, in preajma
acestor întilniri sau chiar
in cursul lor), doi jucă
tori plecați la alte echipe,
trei jucători transferați
dar fără a avea încă drept
de joc ; in total, 11 jucători-problemă. Cu atît
mai mult se cuvine un
sincer bravo echipei Uni
versitatea Craiova — pen
tru superbul său efort co
lectiv, pentru formidabi
lul său exemplu de ambi
ție în a depăși niște greu
tăți și chiar in a se autodepăși.

jn minutul 27 același Boldnj a trimis
pe lingă poartă o altă lovitură libe
ră ; in minutul 44 Pușcaș a irosit cu
seninătate cea mai mare ocazie a
stelistilor. După pauză, elevii lui
Halagian n-au mai reușit să pună in
real pericol poarta italiană nici
măcar o singură dată; în schimb,

• Opera
Română
(1J 18 S7) ; Tr»vi»ta — 18,
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra"
(saia Schitu Măgurpanu,
14 75 46) :
Romeo și Julleta I» sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina
Icoanei,
11 95 44) : Passacaglia — 19.
• Teatrul
de
operetă
(14 80 11) :
Mam’zelle Nitouche — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, principesa Burgundiei — 18.30.
• ȚegțruJ Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 20.
• A.H.I.A. (13 53 75, la Palatul sportu
rilor și culturii) : Concert extraor
dinar de muzică
disco cn
grupul
olandez „PUSSYCAT" — 17; 20.
• Teatrul
de comedie
(1Ș 64 80) :
Pețitoarea — 19.30.
• Teatrul „Nottara” (50 31 03, sala Magheru) :
insomnie —
19,30: (sala
Studio) : Variațtunj pe tema dragos
tei — 18.
• Teatrul Gluleștl
(sala Majestic,

14 72 34) : Haina cu
două
fețe —
19,30; (sala Giulești, 13 04 35) :
Arta
conversației — lp.
• Teatru!
șatiric-muzica!
„C. T4nase" (15 56 78. sala Savoy) : Băiatul
cu... sticleți — 19.30; (grădina Cără
buș) : Mlnispectacol de divertisment
și film — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 23 55) :
Nota zero la purtare — 9; Mary Po
ppins — 18.
• Ansamblul „Rapsodia
Română"
(13 13 00): Bucuroși
de oaspeți —
18.30.
• Teatrul
,.Țăndărică"
(J5 33 77) :
Aventurile lui Plum-Plum — 10; Arvlnte șl Pepelea — 16;
(la Tehnicclub) : Nu vorbiți in timpul spectaco
lului — 18.
• Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 19,
• Estrada
Armate! (sala C.C.A.,
13 60 64) ;
Estrada in croazieră —
19.30.
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Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite :
La New York continuă dezbaterile de politică generală ale celei de-a
39-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., in cadrul cărora șefii de
delegații ale statelor membre trec in revistă principalele procese și
evenimente din viața internațională actuală, avansind puncte de ve
dere, idei și propuneri menite să stimuleze cooperarea dintre state,
să întărească pacea și securitatea, să contribuie la rezolvarea marilor
probleme ce confruntă lumea contemporană.

Ministrul de externe al Bulgariei,
Petăr Mladenov, a apreciat că in
ultimul an nu s-au produs schim
bări pozitive în relațiile internațio
nale.
Dimpotrivă, a arătat el. au
apărut și mai multe semne ale
agravării pericolelor care apasă
asupra întregii omeniri si. în spe
cial. a pericolului izbucnirii unui
război nuclear devastator. Singura
cale reală în direcția menținerii
păcii în lume și întăririi securității
internaționale o constituie încetarea
imediată a cursei înarmărilor si ini
țierea de măsuri hotărîte în vederqa
reducerii nivelului confruntării mi
litare — a subliniat el.
Modalitatea sigură de depășire a
încordării și pericolelor din viața in
ternațională actuală o constituie asi
gurarea unei cooperări largi între sta
te și inițierea unui dialog constructiv
pentru ajungerea la acorduri reci
proc acceptabile în problemele de
interes comun. în primul rînd în
privința eliminării pericolului nu
clear, a adoptării unor măsuri efec
tive de dezarmare care să ducă la
atingerea obiectivului final al dezar
mării generale si totale, a arătat
vorbitorul.
După părerea noastră, a spus el.
actuala sesiune a Adunării Generale
are datoria de a contribui la rezol
varea unor asemenea probleme vi
tale cum sînt prevenirea războiului
nuclear, garantarea dreptului popoa
relor de a trăi in pace, asumarea de
către toate puterile nucleare a an
gajamentului de a nu folosi primele
armele nucleare. înghețarea arsena
lelor nucleare, prohibirea totală a
experiențelor cu arme nucleare si
interzicerea armelor chimice. Mi
nistrul bulgar s-a pronunțat, tot
odată, pentru reglementarea echita
bilă și pașnică a situațiilor conflictuale.
In încheiere, el a arătat că tara sa
desfășoară cu consecventă o politică
de promovare a păcii, securității,
destinderii si bunei vecinătăți în re
giunea balcanică si în Jîuropa. Ma
terializarea ideii transformării Bal
canilor intr-o zonă liberă de arme
nucleare, a menționat el, a dobîndit
o deosebită importantă. înfăptuirea
acestui obiectiv fiind în interesul tu
turor popoarelor balcanice si con
stituind o contribuție la întărirea în
crederii si securității în Europa.
Această inițiativă, care se bucură de
un sprijin larg, a devenit deja
subiectul unor discuții si schimburi
de vederi între statele balcanice. Noi
sintem în favoarea continuării aces
tui proces, in scopul apropierii pozi
țiilor si al ajungerii la un acord ge
neral de principiu pentru crearea
unei asemenea zone, a spus vorbi
torul.
Ministrul de externe al Siriei, Fa
rouk al Sharaa, a acordat un spațiu
important, în discursul său, prezen
tării poziției guvernului sirian față
de conflictul arabo-israelian. apre
ciind că „Orientul Mijlociu rămine
cel mai periculos, cel mai exploziv
focar de tensiune, care amenință cel
mai mult pacea și securitatea in
ternațională". Vorbitorul a condam
nat acțiunile agresive ale Israelului
în Orientul Mijlociu, in special în
Liban, și a apreciat că Națiunile
Unite și comunitatea internațională
trebuie să depună eforturi pentru
transpunerea în viată a rezoluțiilor
O.N.U. privind reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu.
Interzicerea folosirii armelor nu
cleare și securitatea economică in
ternațională. a declarat el, sînt mă
suri indispensabile pentru sporirea

Încrederii In raporturile Internațio
nale. Vorbitorul a subliniat că este
necesar să se intensifice eforturile
pentru stăvilirea escaladei continue
a înarmărilor nucleare și a arătat că
Siria sprijină acțiunile vizînd stopa
rea producției de arme nucleare și
distrugerea stocurilor existente, se
pronunță împotriva militarizării spa
țiului cosmic, pentru lichidarea baze
lor militare și a instalațiilor nuclea
re din regiunea Mediteranei și
transformarea acesteia într-o zonă
denuclearizată.
Ministrul de externe ai Bahreinului, Mohamed Bin Mubarak al Kha
lifa, a apreciat că actuala sesiune a
O.N.U. are misiunea de a contribui
la întărirea păcii și dezvoltarea ne
îngrădită a cooperării internaționale,
la găsirea unor soluții eficiente în
marile probleme ce confruntă ome
nirea, care să asigure tuturor po
poarelor lumii condiții de liniște și
pace, de dezvoltare și progres eco
nomic și social. în continuare,
el a prezentat pe larg poziția si
eforturile depuse de țara sa, alături
de alte state din zona Golfului, pen
tru a se ajunge la o reglementare de
pace justă în Orientul Mijlociu și la
soluționarea prin mijloace politice,
pașnice, a conflictului dintre Irak și
Iran.
Ministrul de externe al Italiei,
Giulio Andreotti, evocind pericolele
mari acumulate în viața internațio
nală, a apreciat că există posibilita
tea ca, prin dialog și cooperare, ba
zate pe respect reciproc, si prin
folosirea mai eficientă a posibilități
lor oferite de O.N.U.. comunitatea
internațională să depășească dificul
tățile actuale si să ajungă la rezol
varea problemelor de interes comun,
în special la menținerea și consoli
darea păcii mondiale. El a spus că
guvernul său se pronunță pentru
realizarea echilibrului militar în
lume pe baza unor niveluri ale forțe
lor armate și armamentelor cît mai
reduse posibil și pentru înfăptuirea,
în acest scop, a unor acorduri sub
stanțiale în domeniul dezarmării.
Vorbitorul a sugerat implicarea mai
activă a oamenilor de știință în efor
turile pentru înfăptuirea dezarmării.
Ministrul de externe al Austriei,
Leopold Gratz, s-a referit si el pe
larg la marele
pericol al „cursei
devastatoare a înarmărilor", arătînd
că aceasta duce la sporirea neîn
crederii și a pericolului de război
nuclear. Subliniind că este mai ne
cesar decît oricînd să se treacă la
adoptarea de măsuri practice de
oprire a cursei înarmărilor si de în
făptuire a dezarmării, vorbitorul a
evidențiat atenția pe care tara sa o
atribuie întreprinderii unor , acțiuni
concrete de dezarmare pe continen
tul european. în cadrul procesului
Conferinței pentru securitate si coo
perare in Europa.
Acest proces, a subliniat el. are o
deosebită importantă pentru țările
europene mai mici, pentru că el le
oferă șansa de a avea un rol activ
în edificarea unei lumi a securității
și păcii pe continent.
Coordonatorul guvernului Juntei
de reconstrucție națională din Nica
ragua, Daniel Ortega Saavedra, a
reafirmat încrederea țării sale în
validitatea Cartei O.N.U. și fap
tul că este gata să contribuie
la rezolvarea pașnică a problemelor
internaționale prin mijloacele oferite
de Cartă și de dreptul internațional.
El a adresat un apel tuturor țărilor
implicate in focarul de tensiune din
America Centrală să sprijine actul
de pace și cooperare în America

Centrală elaborat în septembrie de
grupul de la Contadora.
Primul ministru al Republicii
Zimbabwe, Robert Mugabe, a pre
zentat eforturile poporului său pen
tru dezvoltare economică si conso
lidarea
independentei
naționale,
pentru menținerea unității naționale,
arătînd că aceasta se integrează în
lupta generală a tinerelor state afri
cane pentru dezvoltare de sine stă
tătoare, împotriva manevrelor cercu
rilor imperialiste, ale colonialismu
lui și neocolonialismului în conti
nuare, el a atras atentia asupra si
tuației încordate din sudul Africii,
arătînd că aceasta are la bază ..Po
litica dublă de teroare" a regimului
minoritar de la Pretoria : pe de o
parte, oprimarea pe plan intern a
populației
africane majoritare din
R.S.A., prin practicile inumane ale
apartheidului, iar pe de altă parte,
agresiunile repetate si amestecul
grosolan în
treburile interne ale
unor state africane suverane. El a
cerut comunității internaționale. Or
ganizației Națiunilor Unite, tuturor
statelor membre să-și intensifice ac
țiunile pentru condamnarea și elimi
narea politicii de apartheid, pentru
sprijinirea
țărilor africane care
luptă pentru drepturile lor legitime,
pentru încetarea cît mai grabnică a
ocupării ilegale a Namibiei de către
R.S.A. și asigurarea accesului neîn
târziat și necondiționat la indepen
dență al poporului namibian.
De asemenea, vorbitorul a eviden
țiat necesitatea unor măsuri con
crete de oprire a cursei înarmărilor,
arătînd că aceasta periclitează tot
mai grav pacea si securitatea inter
națională și este in contradicție
flagrantă cu obiectivele dezvoltării,
ale asigurării progresului economic
și social al tuturor națiunilor. în
primul rînd al țărilor în curs de
dezvoltare. Oprirea cursei înarmă
rilor. a declarat premierul Mugabe,
a devenit una din cele mai presante
sarcini ale timpurilor noastre.
Apreciind că problemele complexe
ce confruntă omenirea reclamă din
partea comunității internaționale în
țelegere și o cooperare sporită, mi
nistrul afacerilor externe și al coo
perării al Republicii Djibouti, Moumin Bahdon Farah, a accentuat im
plicațiile negative multiple ale cursei
înarmărilor, în special a înarmărilor
nucleare, arătînd că aceasta înveni
nează climatul politic internațional,
alimentează neîncrederea, rivalitățile
și conflictele și subminează grav co
laborarea normală dintre state, pacea
și stabilitatea generală a lumii. Nu
trim convingerea că prin eforturile
tuturor guvernelor și ale tuturor po
poarelor se va ajunge la deblocarea
impasului în care se află, in prezent,
negocierile de dezarmare, în intere
sul tuturor popoarelor de pe planeta
noastră.
Pacea Internațională va rămine în
pericol atît timp cît statele puter
nice vor continua să recurgă la forță
fără nici un fel de rețineri, și atît
timp cît drepturile țărilor mai mici
la libertate și autodeterminare nu
sint respectate întru totul — a de
clarat Sahibzada Yaqub Khan, mi
nistrul pakistanez de externe.
Pakistanul este ferm convins, a
continuat el, că securitatea țărilor
mici și mijlocii poate fi asigurată
numai într-un climat de pace, stabi
litate și progres. Vorbitorul a abor
dat conflictele din diferite regiuni
ale globului, reliefînd suferințele și
distrugerile provocate de acestea po
poarelor implicate în aceste înfrun
tări militare, arătînd că interesele
supreme ale acestor popoare și ale
păcii mondiale reclamă ajungerea la
soluții pașnice, prin dialog și trata
tive, în toate diferendele și focarele
de tensiune existente astăzi în lume,
în era nucleară, a declarat ministrul
pakistanez, dezarmarea este un im
perativ.

--------------- (jfIN ACTUALITATEA POLITICĂ) —=

Aderarea Spaniei la Piața comună

— un dosar controversat
Cele cîteva runde de negocieri
tripartite — între reprezentanți ai
-uvernului. ai sindicatelor si ai pa
tronatului — menite să ducă la sta
bilirea unor modalități de redresare
a economiei spaniole și. în același
timp, de reducere a șomajului nu
s-au soldat deocamdată cu rezultate
concludente. Cert este că însăși suc
cesiunea acestor runde de negocieri
ilustrează
complexitatea situației
create, mai cu seamă ca urmare a
politicii de ..reconversiune industria
lă" promovate în vederea aderării
țării la Piața comună. Pe lingă
greutățile inerente oricărei restruc
turări a sectoarelor industriale. în
cazul Spaniei o asemenea acțiune
are implicații sociale mai serioase,
așa cum a arătat-o valul de greve
organizate de cele două mari cen
trale sindicale — Consiliile Munci
torești (de tendință comunistă) și
Uniunea Generală a Muncitorilor
(U.G.T.. de tendință socialistă).
Tocmai spre a se evita o recru
descentă a mișcării
revendicative,
guvernul a luat inițiativa organizării
amintitelor negocieri, sustinind in
sistent că trebuie găsite modalități
mai adecvate pentru reconversiune.
aderarea fiind considerată ca un
pas indispensabil
pentru Spania,
fără de care, susțin factorii de con
ducere. tara ar pierde considerabil
în competiția tehnologică pe plan
european si mondial. Este vorba de
necesitatea sporirii eficientei între
prinderilor industriale prin asimi
larea noilor tehnologii, de fapt des
pre pregătirea industriei spaniole
spre a face fată concurentei cu in
dustriile unor țări puternic dezvol
tate ca R.F.G.. Franța. Marea Bri
tanic. Sectoarele cele mai vizate de
restructurare sint siderurgia, indus
tria textilă si construcțiile navale,
pentru care planul de rentabilizare
prevede numeroase concedieri de
personal. între altele, pînă în 1990,
ar urma să fie reduse cu 27 la sută
efectivele celor trei mari întreprin
deri siderurgice ale societății de stat
„Furnalele Mediteranei". iar în sec
torul naval reducerea e si mai dras
tică : în viitorul apropiat. 15 000 de
locuri de muncă vor fi suprimate
din totalul de 40 000.
Desigur că aplicarea unui aseme
nea plan devine cu atît mai com
plexă cu cît șomajul se află și așa
la cote înalte, cuprinzînd în prezent
cam a cincea parte din populația
activă. Or. prețul social al reconversiunii în cauză ar fi sporirea cu

pînă la două procente a numărului
total al șomerilor din tară, concomi
tent cu o încetinire tempprară a rit
mului de dezvoltare economică.
Concilierea modernizării econo
miei cu realitățile sociale constituie
actualmente o sursă majoră de preo
cupări pe plan guvernamental, mai
ales că negocierile în vederea ade
rării tării la C.E.E. ar urma să se
încheie în cursul
acestui an. Pe
deasupra, viitorii parteneri comuni
tari au formulat o serie de condiții,
dezamăgitoare pentru Madrid. în ce
privește ..dosarul agricol", adică toc
mai capitolul de la care spaniolii aș
teptau compensații pentru sacrifi
ciile făcute cu remodelarea indus
trială. Or. propunerile „celor zece",
scriau ziarele • madrilene, „penalizea
ză" fructele si legumele, sectoarele
cele mai competitive ale agriculurii
spaniole. Și-au spus, desigur, cuvîntul în această privință rezervele for
mulate încă mai demult de Franța
și Italia, care se tem de concu
renta unor produse Spaniole de tip
mediteranean — citrice și ulei de
măsline — ca și a considerabilei pro
ducții de vin.
Dar. lăsînd la o parte detaliile do
sarului aderării, ceea ce observatorii
politici remarcă în primul rînd pe
marginea tratativelor purtate sînt
încercările de a condiționa intrarea
Spaniei în Piața comună de atitudi
nea ei fată de blocul N.A.T.O. Se
știe că. deși
Spania a aderat în
luna mai 1982 la N.A.T.O.. guvernul
socialist, venit la putere în urma
alegerilor din toamna aceluiași an.
a hotărît Să „înghețe"
integrarea
tării în structura militară a pactu
lui. promitînd. totodată, organizarea
unui
referendum in care poporul
spaniol să decidă asupra apartenen
ței la acest bloc.
în forme aluzive sau directe, dis
cuțiile privitoare la intrarea Spaniei
în Piața comună au arătat că unele
cercuri occidentale consideră că ar
fi posibil să folosească prilejul ca
mijloc de presiune. încercînd să ob
țină o mai strînsă integrare a Spa
niei în N.A.T.O.
Specialiștii spanioli au declarat că
se mențin în continuare pe poziții
opuse
integrării
în
structurile
N.A.T.O.. dar termenii problemei
par să fi suferit unele modificări.
Se retine astfel faptul că referen
dumul în această problemă a fost
amînat. iar presa spaniolă afirmă
că. în cadrul acestuia, s-ar propune
nu retragerea din N.A.T.O.. ci for
ma pe care să o ia contribuția Spa

niei la angrenajul militar al orga
nizației. Observatorii de presă de la
Madrid sint de părere că problema
atitudinii fată de N.A.T.O. va po
lariza
dezbaterile
la
Congresul
P.S.M.S. din luna decembrie a.c.,
unde curentul „Stânga socialistă",
care susține retragerea Spaniei din
blocul nord-atlantic. va căuta să-si
consolideze pozițiile. în general, de
Ia apropiatul congres se așteaptă
importante clarificări de poziții.
Fapt este că cercuri largi ale
opiniei publice consideră că tendin
țele de lărgire si perpetuare a
blocurilor militare, de menținere a
bazelor militare pe teritoriile altor
țări contravin intereselor poporului
spaniol, ca si ale popoarelor euro
pene în ansamblu, contrastează pu
ternic cu voința atît de clar expri
mată în cadrul amplelor manifestații
desfășurate în toate colturile Spaniei
— inclusiv una la Madrid reunind
500 000 de participanti — pentru ie
șirea tării din N.A.T.O. si pentru
desființarea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul national, ca
parte integrantă a acțiunilor ce se
desfășoară la scara întregului conti
nent european împotriva înarmări
lor. pentru dezarmare și pace. Este
rezultatul firesc al conștientizării
maselor populare, care înțeleg tot
mai limpede că. în condițiile actua
lei încordări internaționale determi
nate de amplasarea noilor rachete
nucleare în Europa, a devenit im
perativ de importanță vitală pen
tru continentul nostru si pentru în
treaga lume trecerea la măsuri con
crete de destindere și dezarmare.
Totodată. în rîndurile poporului spa
niol se întărește convingerea că. rămînînd în N.A.T.O.. Spania îsi asu
mă mari riscuri, puțind deveni nu
numai bază de atac, ci si tintă a
unei eventuale riposte. După cum
ar putea fi victima unui accident :
spaniolii nu pot uita „cazul Palo
mares", cînd, în urma unei ciocniri
între două bombardiere strategice
americane, patru bombe nucleare au
căzut pe pămîntul tării, din fericire
fără să explodeze.
Convingerea că nu trebuie cruțat
nici un efort pentru a opri cursul
periculos spre confruntare și dis
trugere mobilizează, în Spania, ca și
în restul continentului, categorii so
ciale tot mai largi, care, prin acțiu
nile lor mereu mai energice, mențin
această problemă ca un subiect de
atenție prioritară.

Nivelul ridicat al dobînzilor împovărează

*

economia statelor „lumii a treia"
Reuniunea Biroului Internaționalei Socialiste relevă necesitatea
unor măsuri juste și viabile pentru soluționarea problemei
datoriilor externe ale țărilor Americii Latine
BRASILIA 3 (Agerpres). — După
două zile de dezbateri, la Rio de
Janeiro s-au Încheiat lucrările celei
de-a doua reuniuni anuale a Birou
lui Internaționalei Socialiste. Au
fost reprezentate 77 de oartide so
cialiste si social-democrate dintre
care 35 din America Latină.
Particioantil au relevat în luări
le de cuvînt. necesitatea încetării
Imediate a curse! înarmărilor, in
primul rind a celor nucleare, șl a
începerii unul proces real de dez
armare. de consolidare a păcii in
lume.. relevă agențiile internaționale
de presă
Declarația finală dată publicității
relevă necesitatea unor măsuri jus
te si viabile pentru solutionarea pro
blemei Împovărătoarei datorii ex
terne globale a țărilor Americii La
tine. estimată Ia 350' miliarde de

dolari, sl a nivelului excesiv de ri
dicat al dobînzilor. S-a menționat,
în context, că statele bogate trebuie
să-sl asume responsabilitatea ce Ie
revine în ceea ce privește rezolva
rea echitabilă a aceste! probleme,
care are repercusiuni deosebit de
grave asupra realizării programelor
de dezvoltare ale țărilor din regiune.
Documentul
subliniază
totodată
Imperativul
eliminării
barierelor
protect!oniste. al asigurării unui ac
ces sporit pe Dietele occidentale al
produselor de export provenite din
țările în curs de dezvoltare.
De asemenea, participants sl-au
exprimat sprijinul fată de inițiati
vele Grupului de la Contadora vi-,
zînd Instaurarea unui climat de pace
Si cooperare în America Centrală și
au lansat tuturor țărilor din regiune
apelul de a subscrie Ia documen
tul elaborat în acefet sens.

Conferința Partidului Laburist britanic
Delegații au adoptat o rezoluție care preconizează eliminarea
tuturor armelor nucleare de pe teritoriul țârii
LONDRA 3 (Agerpres). — Dele
gații la Conferința anuală a Parti
dului Laburist britanic, care se des
fășoară la Blackpool, au adoptat,
miercuri, o rezoluție intitulată „Apărarea si securitatea Marii Brita
nii". în care se subliniază că. in eventualitatea revenirii la putere, gu
vernul laburist va elimina toate ar
mele nucleare de De teritoriul tă
rii. transmite agenția Reuter. Rezo
luția prevede renunțarea la toate ti
purile de armament nuclear — te
restru, maritim și aerian — precum
si închiderea bazelor militare ame
ricane unde se află instalate arme
nucleare. în același timp însă, do
cumentul stipulează întărirea forțe
lor armate conventionale, moderni-

zarea armatei terestre, aeriene și na
vale.
Comentând aprobarea rezoluției —
la care a subscris si liderul parti
dului. Neil Kinnock — agențiile in
ternaționale de Dresă relevă că aceasta reflectă preocuparea crescîndâ a opiniei publice britanice fată
de agravarea pericolului izbucnirii
unui război nuclear. După cum se
știe. în conformitate cu planurile
N.A.T.O.. primele 16 rachete nuclea
re ..Cruise" cu rază medie de ac
țiune au fost amplasate la baza mi
litară americană de la Greenham
Common — măsură care a declan
șat ample demonstrații de protest
organizate de mișcările pentru pace
Si dezarmare din Marea Britanie.

3 milioane de persoane afectate de șomaj în Anglia
LONDRA 3 (Agerpres) — Indica
torii privind. cheltuielile consumato
rilor,
exporturile
și
investițiile
semnalează o rată de creștere mai
scăzută a economiei Marii Britanii;
arată, în ultimul său buletin trimes
trial, Banca Angliei. Se precizează,
între altele, că rata de creștere a
producției Industriale a scăzut în
primul trimestru la numai 1,25 la
sută — față de 2,5 la sută în prima
parte a lui 1983. Se menționează, de
asemenea, că prețurile importurilor
s-au majorat într-o rată anuală de
10 la sută, intre trimestrul III al anu
lui 1983 și trimestrul II al anului in
curs, datorită creșterii cursului dola
rului S.U.A. și scăderii concomiten
te a valorii lirei sterline.
Nu există nici un indiciu de scă
dere a șomajului, care afectează în
prezent peste 3 milioane, de per
soane, relevă Banca Angliei, precizind că lunar numărul șomerilor
sporește cu 10—15 mii de oameni.
Potrivit unor date
publicate de
compania de informații „Dunn and
Breadstreet Business". în cele nouă

luni care au trecut de la începutul
acestui an, numărul firmelor care'au
dat faliment în Marea Britanie — cu
consecințe serioase asupra utilizării
forței de muncă — a ajuns la 6 300.
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acțiuni și luări de poziție;

împotriva cursei înarmărilor
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S.U.A.: „Existența armelor atomice
amenință civilizația umană 1"
WASHINGTON.
— Creșterea
cursei tnarmărilor nucleare, crea
rea de noi tipuri -ie arme cu mare
outere de distrugere amplifică po
sibilitatea izbucnirii unui război
nuclear, a declarat Helen Caldicott,
președintele organizației nord-americane „Medicii în lupta pentru
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responsabilitate socială". Luînd cuvintul la un miting pentru pace,
care a avut loc in orașul Roslyn
(statul New York), ea a subliniat
că actuala cursă a înarmărilor nucleare este complet lipsită de ratiune. neputînd duce decît la distrugerea civilizației umane.

denuclearizarea

STOCKHOLM. — în piața cen
trală a capitalei suedeze a avut
loc o demonstrație antirăzboinică,
desfășurată sub deviza „Pentru o
zonă denuclearizată în nordul Eu
ropei “.

*
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Europei

Manifestarea s-a înscris în cadrul
acțiunilor Anului de luptă împotri
va armelor nucleare în nordul Eu
ropei și a fost inițiată de organi
zațiile de femei luptătoare pentru
pace din Suedia.

AUSTRALIA: Navele nucleare
CANBERRA. — „Nu războiului
nuclearI". „Vrem pace, nu război!",
se putea citi pe pancartele purtate
de participantii la demonstrația
antirăzboinică ce a avut loc Ia
Freemantle (Australia), organizată
în semn de protest împotriva intră
rii în portul acestui oraș a trei
nave militare americane. Politia a
intervenit, retinînd opt persoane,
La 28 septembrie, în portul australian Darwin a fost organizată o
grevă de protest a docherilor împotriva prezentei submarinului nuclear american „Aspro".

nordului

indezirabile

SUVA. — Luînd cuvîntul la o
conferință regională sindicală a ță
rilor din zona Pacificului de Sud
— oare se desfășoară în caDitala
insulelor Fiii — președintele sindicatelor neozeelandeze. Jim Knox.
s-a pronunțat pentru ieșirea tării
sale din pactul politico-militar
A.N.Z.U.S.
S. (care regrupează AusZeelandă si Statralia. Noua
1
tele Unite). Neozeelandezii — a
spus el — „nu vor să fie antrenati In războaie si nici să consti
tuie tuita acestora".

___ _________

i In sprijinul unei zone a păcii în Asia de sud și sud-est
J

BANGKOK. — La Bangkok au
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început lucrările Adunării generale
a Organizației Interparlamentare a
Asociației Națiunilor din Asia de
Sud-Est. Participă reprezentanți din
Brunei, Filipine. Indonezia. Malayezia, Singapore și Thailanda.
Participantii examinează situația
din regiune, căile de transformare
a Asiei de sud și sud-est într-o
zonă a păcii. De asemenea, sint analizate problemele sociale si eco
nomice ale statelor membre, as-

pecte ale dezvoltării colaborării co
merciale și culturale intre acestea.
COLOMBO. — Republica Maldivelor sprijină pe deplin propune
rea de transformare a Oceanului
Indian într-o zonă a păcii, a decla
rat, într-urt interviu televizat, pre
ședintele tării, Maumoon Abdul
Gayoom. Crearea unei asemenea
zone, a arătat el. constituie calea
sigură spre progres a popoarelor
care trăiesc în această regiune a
lumii.
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Pentru extinderea
cooperării Nord-Sud
CONAKRY 3 (Agerpres). — în
mesajul adresăt națiunii cu ocazia
Zilei naționale a Republicii Guineea,
președintele Lansana Ko-nte a che
mat la consolidarea unității națio
nale si
intensificarea activității
productive. El a arătat că Republica
Guineea depune serioase eforturi
pentru dezvoltarea economiei națio
nale. dar că materializarea acesto
ra depinde. în același timp, de pro
gresele în cooperarea Nord-Sud. de
situația actuală a economiei mon
diale. Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru extinderea colaborării reciproc
avantajoase dintre țările în curs de
dezvoltare.

*
*
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Represalii împotriva adversarilor politicii de apartheid
PRETORIA 3 (Agerpres). — După
cum anunță agențiile internaționale
de presă, patru persoane și-au pier
dut viața în timpul unor noi inci
dente rasiale izbucnite în Republica
Sud-Africană.
De asemenea, continuind represa
liile împotriva celor care se opun re
gimului de la Pretoria, forțele poli-,
țienești sud-africane l-au arestat pe
Pope Molefe, secretar general al
Frontului Unit Democratic, organi
zație care luptă împotriva sistemu
lui de apartheid.
In ultimul timp revolta a reizbucnit cu forță in aglomerările urbane
locuite de negri aflate in apropierea
marilor centre urbane din Africa de
Sud — scrie ziarul american „In
ternational Herald Tribune". Inten
sitatea cea mai mare au cunoscut-o
mișcările sociale din provincia mi
nieră și siderurgică Vaal, situată la
sud de Johannesburg. în același
timp, boicotul școlilor, organizat de
elevii din ghetourile de Ungă Preto
ria, a cunoscut punctul culminant :
in prezent peste 100 000 de elevi
participă la această mișcare.
Fiecare eveniment are cauze ime
diate. Locuitorii din așa-numitele
„orașe-dormitor" din apropiere de
Johannesburg, bunăoară, protestează

—p?—-

Yu.

vehement împotriva creșterii unor
taxe pe timpul verii.
Dar dincolo de aceste motive
apropiate se află cauze adinei și mo
tive serioase de nemulțumire. Numai
un orb lipsit de înțelegere nu le-ar
vedea. Negrii sint constrinși să tră
iască după legile rasiale formulate
la Pretoria. Milioane de negri au fost
dezrădăcinați și mutați in așa-numi
tele bantustane. In aceste împreju
rări nu este surprinzător să asiști la
revoltele negrilor.
Chiar și recentele „alegeri" pentru
formarea a două noi camere în
„Parlament" — pentru asiatici' și
pentru metiși — au reprezentat pen
tru negri o nouă insultă și o mane
vră a albilor de a face mai „digera
bil" apartheidul. Dar și la „alegeri"
s-a văzut cit de nepopulară este o
astfel de idee. Doar 20 la sută din
cei chemați s-au prezentat la urne.
Guvernul de la Pretoria a răspuns
la această sfidare — lansată de Fron
tul Democratic Unit — prin ares
tarea unui mare număr de militanți
ai acestei organizații.
Ce se întimplă în Africa de Sud
este pur și simplu rasism oficial și
încă unul brutal și cinic. Iată de ce
izolarea acestui regim pe plan inter
național ar fi o măsură necesară și
binevenită.

In capitala Finlandei s-a desfășurat cu succes o amplă campanie de
stringere de semnături pentru pace și dezarmare

Preocupări social-economice din țările
în curs de dezvoltare
DELHI 3 (Agerpres). — In cursul
anului financiar 1983—1984,
alte
22 200 localități rurale din India au
fost electrificate. După cum relevă
statisticile oficiale publicate la Delhi,
in anul care a trecut au mai fost
puse in funcțiune peste 280 de stații
electrice de pompare a apei, in ca
drul acțiunilor de extindere a sis
temelor de irigație din diferite re
giuni ale țării.
In prezent, numărul, satelor ra
cordate la sistemul național de ali
mentare cu curent electric totali
zează 325 000, ceea ce reprezintă pes
te 70 la sută din așezările rurale.

ANTANANARIVO 3 (Agerpres). —
Peste 700 medici de diferite spe
cialități au absolvit cursurile facul
tății de medicină din cadrul Uni
versității din Antananarivo, in ulti
mii șapte ani. Ei iși desfășoară acum
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SEMINARUL „FEMEILE AFRI
CANE", ale cărui lucrări se desfă
șoară in orașul marocan Tanger,
a relevat atenția acordată , in unele
țări de pe continent activităților
îndreptate spre ameliorarea con
dițiilor de muncă șt viață ale lo
cuitorilor din mediul rural. A fost
prezentată experiența pregătirii acestora in centre specializate, în
ființate în colaborare cu organisme
ale O.N.U. Totodată, s-a subliniat
că aceste centre joacă un rol im
portant in lupta împotriva analfa
betismului in rindul femeilor.

GUVERNUL IRLANDEI a dat
publicității un plan economic pe
trei ani, cu ajutorul căruia speră să
depășească profunda criză econo
mică prin care trece tara. Propunindu-și reducerea deficitului pu
blic. planul, calificat de primul mi
nistru Garret Fitzgerald drept „trei
bugete anuale intr-unui singur",
prevede, printre altele, reduceri
substanțiale în cheltuielile publice
și înghețarea oe timD de trei ani
a salariilor din sectorul public.
Planul propune, de asemenea, mă
suri pentru reducerea șomajului,
care în prezent afectează 220 000
oameni (17 la sută din forța de
muncă).

peșcurt
RESTRICȚII LA IMPORTURI,
în cadrul unor măsuri vizînd com
baterea puternicei crize economice,
guvernul israelian a hot’ărît sus
pendarea, pe o perioadă de șase
luni, a importurilor la o gamă largă
de produse. După cum a precizat
ministrul israelian al industriei si
comerțului. Ariel Sharon, lista in
clude vehiculele și diverse bunuri
de folosință îndelungată.
DEZACORD. Fără să fi putut
ajunge la un acord, miniștrii agri
culturii ai țărilor Pieței comune
au încheiat reuniunea de la Luxem
burg consacrată problemelor vi
ticole, hotărînd să se întâlnească
din nou, pește trei săptâmîni, pen
tru a relua chestiunile controver
sate. „Cei zece" iși propuseseră să
ajungă la un punct de vedere co
mun asupra producției viticole, in
intenția de a-1 prezenta la o viitoa
re reuniune Spaniei, țară producă
toare importantă, candidată la aderarea. la 1 ianuarie 1986, la Pia
ța comună.

MARI MANIFESTAȚII DE PRO
TEST împotriva regimului dictato
rial al generalului Stroessner se
desfășoară în numeroase localități
din Paraguay. Demonstranții cer in

staurarea unui regim democratic și
schimbări progresiste în viata social-economică a tării. „Poporul din
Paraguay luptă și va învinge !“ —
sub această deviză au avut loc în
capitala tării. Asuncion, o demon
strație si un miting de protest.
PROCES
ANTIMAFIE.
Toate
procesele intentate membrilor Ma
fiei pentru crimele comise în ulti
mii 15 ani vor fi contopite într-unul singur, a hotărît Tribuna
lul din Palermo, informează agen
ția France Presse. Această proce
dură oferă avantajul unei viziuni
mai cuprinzătoare asupra Mafiei, a
declara* un purtător de cuvînt al
tribunalului. în cadrul acestui proces-fluviu vor compărea în fata
instanței circa 250 de mafioti.
RAVAGIILE
SUBNUTRIȚIEI.
Potrivit unor studii efectuate de
Fondul Națiunilor Unite pentru Co
pii (UNICEF), date publicității la
Bogota, in America Latină si regiu
nea Caraibilor oeste 10 milioane de
copii in vîrstă de oînă la șase ani
trăiesc in condiții de adîncă sără
cie. Se precizează că circa 1.2 mi
lioane de copii sub 14 ani iși oierd
viața, anual, ca urmare a sub
nutriției.

activitatea de apărare a sănătății
oamenilor in toate regiunile Mada
gascarului. In prezent, în universi
tatea menționată invață un număr
de 5 000 de studenți.
Activitatea de extindere a siste
mului de ocrotire a sănătății, desfă
șurată sub deviza O.M.S. „Sănătate
pentru toți pină în anul 2000", in
clude numeroase acțiuni destinate să
conducă la asigurarea unui nivel mai
ridicat al stării de sănătate a popu
lației.

COTONOU 3 (Agerpres). — Unul
din obiectivele pe care și le-a pro
pus guvernul din R. P. Benin pen
tru actuala etapă de dezvoltare economico-socială constă in extinderea
sistemului de învățămint. In acest
scop, statul alocă 36 la sută din to
talul bugetului, atenția prioritară
fiind acordată construirii de noi școli
și pregătirii de cadre didactice.

NAVETA SPAȚIALĂ AMERICA
NA „CHALLENGER" urmează să
fie lansată, vineri. într-o misiune
de opt zile în jurul Pămintului.
avînd la bord un echipaj format
din 7 membri, printre care două
femei si primul astronaut canadian.
Mară Garneau.
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REUNIUNE
PREGĂTITOARE.
Miniștrii afacerilor externe si ai
economiei din țările membre ale
Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.) urmează să se re
unească. la 24 octombrie, la Ca
racas. pentru a analiza probleme
referitoare la soluționarea datoriei
externe regionale si la relațiile co
merciale ale țărilor Americii La
tine cu S.U.A. — transmite agen
ția E.F.E. înaintea reuniunii mi
nisteriale. Ia Caracas va avea loc
o reuniune pregătitoare. în cursul
căreia expertii vor definitiva pro
iectele de documente propuse spre
aprobare miniștrilor de externe și
ai economiei din America Latină.

SOCIETATE SUBREGIONALĂ.
La Lagos a fost dat publicității ra
portul reuniunii la nivel de exporti
ai țărilor membre ale Comunității
economice a statelor din Africa
de vest — ECOWAS, in care se
recomandă înființarea de către
aceste state a unei societăți subregionale pentru transportul ma
ritim de coastă — relatează agen
ția nigeriană de oresă. Expertii au
subliniat că lipsa unei asemenea
linii maritime a constituit Dină în
prezent un handicap în dezvolta
rea comerțului intre țările din această regiune a Africii.

Vasile OROS
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