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Sub semnul înaltului omagiu al tradițiilor de luptă ale 

clasei muncitoare, ale Partidului Comunist Român, al 

hotărîrii ferme a muncitorilor, cooperatorilor, specialiști

lor, a tuturor locuitorilor județului de a acționa cu abne

gație și înaltă răspundere pentru înfăptuirea exemplară 

a planului pe acest an, a programelor de dezvoltare 

multilaterală a României socialiste, ieri a început

VIZITA DE WERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE EEAEȘESCE, ÎMPREENĂ 
CE TOVARĂȘA EEENA CEAEȘESCE, ÎN JEDEȚUL PRAHOVA

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
impreunâ cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, joi, 25 
septembrie, o vizită de lucru 
în județul Prahova.

Au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil 
Bobu, Silviu Curticeanu.

Noua întîlnire de lucru a condu
cătorului partidului și statului nos
tru cu oamenii muncii, cu locuitorii 
județului a evidențiat remarcabilele 
prefaceri pe care le-a cunoscut 
acest județ, o dată cu țara întreagă,- 
în anii de glorie și măreție ai 
„Epoci; Nicolae Ceaușescu". Este 
grăitor faptul că, față de anul 
1965, în prezent în județul Prahova 
se realizează o producție industrială 
de 5 ori mai mare, iar producția 
agricolă a sporit de peste 3 ori. 
Harta economică a județului s-a 
îmbogățit cu noi obiective indus
triale puternice în domeniul in
dustriei petrochimice, construcțiilor 
de mașini, . industriei ușoare. în 
timp ce baza materială a agricultu
rii de stat și cooperatiste a crescut 
și s-a modernizat considerabil.

Schimbările spectaculoase pe plan 
economic înregistrate in anii care 
au urmat celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
au fost întregite prin construirea a 
peste 74 000 de apartamente, a nu
meroase obiective de interes social 
și cultural, au asigurat creșterea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii.

Sint temeiuri pentru care această 
nouă vizită să constituie, ca de 
fiecare dată, un bun prilej pentru 
locuitorii județului Prahova de a-și 
reafirma sentimentele de adîncă 
dragoste și aleasă prețuire față de 
conducătorul partidului și statului. 
Avind loc in anul in care întreaga 
tară a sărbătorit împlinirea a șase 
decenii și jumătate de la crearea 
Partidului Comunist Român și a 
cinci decenii de la istoricul proces 
de la Brașov, oamenii muncii pra
hoveni au adus un vibrant omagiu 
îndelungatei și strălucitei/ activități 
revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit' 
fiu al națiunii noastre, care și-a 
dedicat intreaga viață înfăptuirii 
celor mai nobile idealuri ale po
porului, măreței opere de edificare 
a socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

în cadrul noului dialog pe care 
secretarul general al partidului il 
poartă cu făuritorii de bunuri ma
teriale și spirituale din județ este 
analizată munca desfășurată in 
diferite sectoare, evidențiindu-se 
rezultatele Înregistrate și, pe această 
bază, măsurile ce se impun in 
vederea ridicării întregii activități 
la un nivel superior de calitate și 
eficientă, corespunzător cerințelor 
actualei etape de. dezvoltare ecb- 
nomico-socialâ a țării, punerii in 
valoare a puternicului potențial 
uman și material de care dispune 
județul Prahova, astfel incît acesta 
să-și aducă o contribuție tot mai 
mare la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
intîmpinați. la sosirea in județ, cu 
deosebită stimă, de primul-secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., Virgil Cazacu, care. în nu
mele comuniștilor, al oamenilor 
muncii prahoveni, le-a adresat un 
călduros bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Muzeul Doftana.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost, 
în continuare, oaspeți ai unor colec
tive muncitorești din Cimpina.

în anii construcției socialiste, în
deosebi in epoca de mărețe realizări 
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, in acest oraș cu 
îndelungată tradiție industrială au 
apărut noi întreprinderi, care au 
contribuit la creșterea puterii sale 
economice. înfăptuindu-se cu con
secventă politica partidului de ridi- 
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Cu prilejul vizi
tei de lucru în ju
dețul Prahova a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidu
lui Comunist Român, 
președintele Repu
blicii Socialiste 
România, astăzi va 
avea loc în muni
cipiul Ploiești o 
adunare populară, 
pe care posturile 
noastre de radio 
și televiziune o vor 
transmite direct in 
jurul orei 11.

Impresionantă evocare a unei glorioase pagini din lupta eroică a partidului,

vibrant omagiu activității revoluționare a secretarului său general
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
joi, 25 septembrie, Muzeul Doftana.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Erau prezenți ’membri și m'embri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate.

Grupuri de pionieri și șoimi ai 
patriei, tineri și tinere au oferit 
buchete de flori.

Mii de localnici, bărbați și femei, 
tineri Și virstnici, au făcut 
tovarășului Nicokre Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu o primire 
entuziastă. S-a scandat îndelung, cu 
înflăcărare. „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“. „Stima 
noastră și mîndr’ia, Ceaușescu — 
România 1". Coruri reunite interpre
tau cîntece patriotice, revoluționare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de'stat, celelalte persoane oficiale 
au parcurs mai multe secții ale 
fostei închisori. în care organele 
represive ale regimului burgnezo- 
moșieresc au întemnițat militanți de 
seamă ai partidului, pentru dirzenia 
cu care și-au afirmat profundele 
convingeri comuniste, pentru activi
tatea lor revoluționară, pentru ho- 
tărirea manifestată de a apăra cu 
orice preț, pină la supremul' sacri
ficiu. drepturile și libertățile demo
cratice, independenta, suveranitatea 
și integritatea țării, interesele fun
damentale ale națiunii noastre. Deși 
au trecut multi ani, totul.se păstrea
ză aici -așa cum a fost, pentru a 
evoca momentele de luptă grea, re
voluționară. eroică, de sacrificii și 
de suferință, care sint mereu vii in 
conștiința poporului nostru. Totul 
amintește aici și astăzi de regimul 
deosebit de aspru aplicat militanți- 
lor comuniști și antifasciști. Nimic 
n-a putut insă infringe voința, forța 

morală a deținuților comuniști și 
antifasciști. înfruntind teroarea, pri
vațiunile. ei și-au strins și mai mult 
rindurile. s-au organizat mai temei
nic. continuind cu energii ■ sporite 
lupta pentru înfăptuirea măreței 
cauze a partidului, căreia și-gu de
dicat intreaga viață.

Printr-o semnificativă coincidență, 
se împlinesc, in acest an. cind se 
aniversează gloriosul jubileu al 
partidului. 50 de ani de la întemni
țarea intre zidurile Doftanei a emi
nentului militant revoluționar 
Nicolae Ceaușescu, în urma unei 
aspre și nedrepte sentințe pronun
țate la procesul de la Brașov al 
luptătorilor comuniști și antifasciști. 
Strălucitele însușiri de comunist ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de
monstrate de atîtea' ori în focul 
luptei revoluționare, s-au afirmat cu 
putere și in grelele condiții ale de
tenției. reliefind un mare destin de 
militant revoluționar patriot. La 
Doftana. bucurindu-.se de încrederea, 
stima și prețuirea colectivului de 
comuniști, a fost ales in conducerea 
organizației de partid. Ca rezultat 
al luptei neînfricate pe care a des
fășurat-o, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut un rol determinant in obți
nerea, in aprilie 1938, a regimului 
politic în închisori.

Datorită înaltelor sale calități de 
patriot înflăcărat, revoluționar dîrz, 
conducător încercat și clarvăzător, 
partidul și poporul i-au încredințat, in 

anii ce au urmat, sarcini de mare răs
pundere în partid și in stat, iar la 
Congresul al IX-lea, ca o recunoaștere 
a acestor excepționale calități, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost
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Dragi tovarăși,

In acest an am aniversat împlinirea a 65 
de ani de la crearea Partidului Comunist 
Român. In a doua parte a anilor *30,  regimul 
burghezo-moșieresc își propusese să concen
treze in această închisoare. Ia Doftana, pe toți 
militanfii comuniști, cu dorința declarată de 
a-i distruge, și fizic, și moral, voind prin 
aceasta să distrugă mișcarea revoluționară 
românească, partidul comunist, șă înăbușe 
lupta clasei muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității, a poporului nostru pentru liber
tate, pentru dreptate socială, pentru indepen
dența României, tn această concepție au fost 
concentrați, incepînd din 1935, toți deținuții 
comuniști, antifasciști și democrați, in Doftana. 
Așa am ajuns și eu, de la Brașov, la Doftana, 
în august 1936, împreună cu alt grup de co
muniști.

Trebuie să declar acum că revoluționarii, 
comuniștii, antifasciștii și democrații au făcut 
să eșueze și aici — ca pretutindeni în țară 
— planurile regimului burghezo-tnoșieresc. 
Comuniștii au transformat Doftana dintr-o în
chisoare de distrugere intr-o universitate re
voluționară, de formare a luptătorilor comu
niști, revoluționari, devotați poporului, cauzei 
socialismului, libertății și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Așa cum am declarat și ieri, la Tîrgoviște, 
niciodată comuniștii n-au spus „nu se poate“, 
niciodată nu și-au pierdut încrederea in idea
lurile înalte ale socialismului și comunismu
lui, in cauza libertății și independenței po
porului, in cauza comunismului. Prin lupta lor 
ei au demonstrai că stă în puterea clasei 
muncitoare — cind are un partid revoluțio

nar — să cucerească victoria, să lichideze asu
prirea și inegalitățile sociale și naționale, să 
făurească o nouă orinduire, în care poporul 
este stăpin pe destinele sale 1 (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Am ținut să venim aici nu pentru că s-au 
împlinit, în august, 50 de ani de cind am fost 
adus în această închisoare, ci pentru că Dofta
na a devenit un dublu simbol. Un simbol al te
rorii și reacțiunii claselor exploatatoare si — 
ca atîtea alte simboluri și exemple — o aminti
re vie a ceea ce a însemnat regimul burghezo- 
moșieresc. Dar, în același timp, Doftana a de
venit. încă de pe atunci, simbolul dîrzeniei,, 
luptei revoluționare, încrederii in clasa munci
toare, în popor, în comunism. Și viața, reali
tatea au demonstrat justețea încrederii comu
niștilor ! (Urale și aplauze puternice,.îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

In acest an am adoptat o serie de hotărîri 
importante, inclusiv la ultimul Congres al oa
menilor muncii — marele forum al democra
ției muncitorești revoluționare — cu privire la 
dezvoltarea patriei noastre, la făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism. Am dorit să subliniez și aici, la 
Doftana — această închisoare care s-a transfor
mat într-o universitate de creare a spiritului re
voluționar de luptă — că ceea ce ne-am propus, 
programele pe care le-am adoptat in unanimi
tate sint in miinile sigure ale comuniștilor, ale 
partidului care, întotdeauna, nu a avut și nu 
are nimic mai presus decît interesele poporului 
— socialismul, comunismul, pacea ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Doresc să repet și aici ceea ce am spus la 
Congresul oamenilor muncii, că niciodată co
muniștii, revoluționarii nu și-au pierdut încre

derea, n-au spus că nu se poate. întotdeauna el 
au avut încredere și au declarat, in cele mai 
grele condiții, că vom învinge — și am învins ! 
Am răsturnat guvernul burghezo-moșieresc, 
am făurit socialismul — și avem ferma con
vingere că vom realiza comunismul pe pămîn- 
tul României, vom asigura poporului nostru o 
viață demnă, liberă, independentă, vom asigu
ra pacea ! (Aplauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — pace !“).

Aducem și vom aduce veșnic recunoștința 
noastră celor care s-au jertfit pentru dezvol
tarea și făurirea națiunii, comuniștilor, antifas
ciștilor, democraților, tuturor acelora care au 
luptat pentru ca România să trăiască liberă și 
independentă. Trebuie ca tineretul patriei 
noastre, întregul nostru popor să cinstească 
pe acei care și-au dat și viața pentru liberta
tea și fericirea întregii națiuni. Aceasta va fi 
— și trebuie să fie — întotdeauna poziția și 
atitudinea tineretului, copiilor, celor care mii- 
ne vor edifica comunismul în România ! Dar 
să cinstim pe revoluționarii, pc comuniștii, pe 
înaintașii noștri prin muncă, prin realizarea 
obiectivelor pe care ni le-am propus. Cea mai 
bună cinstire și recunoștință este să îndepli
nim programele de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, să asigurăm ridicarea României spre 
culmile înalte ale comunismului. (Urale și 
aplauze puternice. îndelungate ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. „Stima 
noastră și mîndria — „Ceaușescu, România !“. 
într-o atmosferă de puternică însuflețire și 
strînsă unitate, toți cei prezenți aclamă, și ova
ționează îndelung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Adunării Naționale a Republicii Zambia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia. a primit, la 25 septembrie, de
legația Adunării Naționale a Repu
blicii Zambia, condusă de Robinson 
Mwaakwe Nabulyato. președintele 
adunării, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i 
s-a inminat un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Zambia. Ken

neth David Kaunda. și i-au fost 
transmise calde salutări prieteneșu. 
împreună cu urări de bunăstare și 
progres pentru poporul român. Tot
odată. oaspetele a mulțumit penfru 
primire, pentru posibilitatea de a 
vizita România și a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor obținute de 
poporul româh. sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. in dez
voltarea economico-socială a țării.

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat, la rindul 
său, să se transmită președintelui 
Kenneth David Kaunda un cordial 
salut prietenesc si cele mai bune 
urări, iar poporului zambian fericire 
și prosperitate.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate raporturile de strînsă
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care continua a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, la Cîmpina au 
fost construite mii de apartamente, 
in blocuri cu arhitectură moderna, 
s-a dezvoltat baza materială a ocro
tirii sănătății, învățămintului și cul
turii. Toate acestea au făcut ca pi
toreasca așezare de pe valea Pra
hovei să se infățișeze astăzi ca un 
oraș industrial modern, cu o activi
tate economico-socială dinamică, 
racordat la ritmul intens de dezvol
tare a întregii țări.

Deplina satisfacție a oamenilor 
muncii din Cimpina pentru noua 
întilnire cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, recunoștința fier
binte pentru grija statornică față de 
continua dezvoltare a orașului lor, 
a județului Prahova s-au regăsit în 
entuziasta primire rezervată oaspe
ților dragi pe tot parcursul vizitei.

încă de la sosirea pe stadionul 
Tineretului, unde a aterizat elicop
terul prezidențial, mii de locuitori 
ai orașului, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici, și-au manifestat bucu
ria de a participa la acest moment 
de însemnătate hotăritoare în viata 
Cîmpinei,

O formațiune compusă din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Cu firească emoție, un grup de 
pionieri și șoimi ai patriei, tineri și 
tinere au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

In semn de aleasă cinstire, oaspe
ții dragi au fost invitați să guste, 
după străvechea datină, din piinea 
și sarea acestor locuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
.tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită stimă de mem
brii biroului comitetului orășenesc de 
partid.

Numeroșii cetățeni prezenți pe 
stadion și-au manifestat entuziast 
sentimentele de adincă dragoste și 
prețuire fată de conducătorul parti
dului și statului. Ei au aplaudat cu 
putere, au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
— muncitorii „Ceaușescu și po
porul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor mulțimii 
și s-au îndreptat, într-o mașină des
chisă. spre prima unitate economică 
vizitată în Cimpina. In zona cen
trală a orașului, numeroși locuitori 
și-au exprimat. prin puternice 
aplauze, prin vii și îndelungi ova
ții, satisfacția de â-1 primi din nou 
in mijlocul lor pe secretarul gene
ral al partidului ca pe oaspetele cel 
mai îndrăgit și respectat.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu la ÎNTREPRIN
DEREA „NEPTUN" din Cîmpi
na a fost salutată sjț. . deosebită 

’ bucurie, cu puternice urale și ovații. 
S-au scandat, minute în șir. numele 
partidului și al secretarului său 
general.

Dialogul cu cadrele de conducere, 
cu specialiști și alți oameni ai mun
cii de aici — la care au luat parte 
reprezentanți ai conducerii Minis
terului Industriei de Utilaj Greu, cen
tralei industriale de resort — a cu
prins probleme deosebite ale înde
plinirii importantelor sarcini ce re
vin întreprinderii, ale dezvoltării și 
modernizării în continuare a pro
ducției.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înfățișate modalitățile 
concrete de înfăptuire a indicațiilor 
date cu prilejul precedentei vizite 
de lucru efectuate aici, subliniin- 
du-se că. prin aplicarea indicațiilor 
primite, volumul producției a cres
cut de 10 ori, întreprinderea parti- 
cip'ind activ la realizarea progra
melor prioritare pentru industriile 
extractivă, navală, energetică.

Referindu-se la diversificarea 
structurii fabricației, care cuprinde 
în prezent o gamă largă de reduc- 
toare de uz general, mecanisme 
pentru acționare , a armăturilor, 
pompe elicoidale, cuplaje hidrodi- 
namice, gazdele au subliniat că 
această amplă acțiune are în ve
dere asimilarea unor produse noi, 
de mare performanță, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al în
tregii producții.

Parcurgerea principalelor sectoare 
de fabricație a pus în evidență do
tarea tehnică de inalt nivel de care 
dispune această unitate economică, 
precum și preocuparea colectivului 
pentru extinderea folosirii celulelor 
flexibile și centrelor de prelucrare, 
a mașinilor-unelte cu comandă nu
merică. ce asigură sporirea sub
stanțială a productivității muncii, a 
preciziei și calității prelucrărilor 
mecanice.

Secretarul general al pattidului a

cerut să se acționeze in continuare 
cu și mai multă hotărire pentru a 
se asigura întreaga cantitate de 
reducții și transmisii necesare pro
gramelor. prioritare, pentru creș
terea calității și fiabilității acestora, 
să se creeze condiții pentru sporirea 
volumului exporturilor directe.

Un loc important în cadrul anali
zei l-au ocupat aspectele referitoare 
la sarcinile ce revin întreprinderii 
in lumina acțiunii de amploare 
națională, declanșată i din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
vind perfecționarea organizării și 
modernizarea, în cursul actualului 
cincinal, a proceselor de producție.

în acest context au fost eviden
țiate măsurile adoptate in scopul 
dublării, pină in 1990, a productivi
tății muncii, creșterii corespunzătoa
re a producției-marfă și a exportu
lui, reducerii consumurilor de metal 
cu 20—25 la sută.

Apreciind rezultatele înregistrate, 
secretarul general al partidului a a- 
dresat felicitări colectivului între
prinderii „Neptun“ și i-a urat noi 
succese în viitor.

Următorul obiectiv vizitat a fost 
ÎNTREPRINDEREA MECA
NICĂ, unitate constructoare de 
mașini ce s-a dezvoltat puternic în 
ultimii ani. ajungind să fie cunoscu
tă și apreciată, pentru sculele de fo
raj și extracție pe care le fabrică, 
nu numai la noi, ci și în numeroase 
țări ale lumii.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu muncitorii și specialiș
tii de aici a inceput în cadrul unei 
expoziții în care au fost înfățișate 
evoluția întreprinderii, perspectivele 
de dezvoltare, modul în care s-a ac
ționat pentru îndeplinirea prevederi
lor de plan, precum și preocupările 
pe linia diversificării structurii sor
timentale, introducerii progresului 
tehnic și sporirii eficienței economi
ce a întregii activități. Relevînd că 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu anterior au stat 
la baza unor ample programe de mă
suri vizînd sporirea capacității de 
fabricare a sculelor de foraj, echi
pamentelor pehtru lucrări la supra
față și prăjinilor de pompare, direc
torul întreprinderii. Petre Tiseanu, 
a subliniat că volumul producției a 
crescut astfel de peste șase ori și 
jumătate.

S-a menționat, în același timp, că 
produsele realizate la întreprinderea 
mecanică Cîmpina au parametri teh
nici și funcționali ridicați, răspun- 
zînd celor mai exigente norme inter
naționale, ceea ce face ca solicita
rea lor la export să fie in continuă 
creștere. De altfel, prevederile la a- 
cest important indicator economic au 
fost depășite în perioada care a tre
cut din acest an, existînd posibilități 
pentru sporirea și mai substanțială a 
producției suplimentare destinate 
partenerilor de peste hotare.

Nivelul înalt al dotării cu mașini și 
utilaje, al tehnologiilor utilizate, pre
ocuparea pentru sporirea continuă a 
calității și competitivității produselor 
au fost reliefate în cursul vizitării 
noii secții de scule pentru foraj. 
Dată în folosință la începutul aces
tui an, hala dispune de mașini-unel- 
te foarte moderne, centre de prelu
crare ă cleștilor multidimensionali 
pentru prăjinile de foraj, strunguri 
automate cu comandă numerică pen
tru executarea afborilor, mașini spe
cializate pentru tehnologia de găuri- 
re adincă a corpurilor sculelor, ce se 
remarcă printr-o productivitate de 
peste 3 ori mai mare decît a mași
nilor universale și o calitate a ope
rațiilor net superioară.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate, de asemenea, 
măsurile prin care se urmăresc mo
dernizarea in continuare și mărirea 
productivității utilajelor existente, 
îndeosebi transformarea mașinilor- 
unelte universale in agregate spe
cializate pe diverse operații.

Vizitarea secției de pompe pentru 
extracția țițeiului a reliefat preocu
parea colectivului pentru asigurarea 
unui nivel tehnic și calitativ mereu 
mai înalt tuturor produselor realiza
te aici, pentru extinderea celor mai 
moderne tehnologii existente în acest 
domeniu. Secretarul general al parti
dului a fost informat că cea mai de 
seamă acțiune finalizată aici a fost 
trecerea la fabricarea de pompe cu 
cilindri de un nod tip. Asimilarea și 
introducerea sa in fabricația curentă 
au fost posibile datorită strinseî cola
borări cu mai multe institute de cer
cetări din țară. Pentru realizarea 
pompelor cu cilindru unic au fost in
troduse pe fluxurile de fabricație 
mașini și utilaje specializate, exe
cutate în țara noastră, procedee 
tehnologice noi. de mare producti
vitate și precizie.

S-a apreciat că noul produs are 
caracteristici superioare. dar că fia
bilitatea sa trebuie în continuare 
îmbunătățită, în acest context a

fost trasată sarcina ca să se renunțe 
la fabricarea pompelor cu cilindri 
formați din cămăși și s-a cerut să 
sporească, in anii viitori, capacita
tea de fabricație a pompelor cu 
cilindru unic.

La plecare, secretarul general al 
partidului a arătat că vizita în în
treprindere i-a făcut o. impresie 
bună. Referindu-se la necesitatea 
îmbunătățirii calității produselor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că aceasta este o obligație a tuturor 
celor ce muncesc care decurge 
din calitatea lor de proprietari, de 
producători și beneficiari, constituie o 
necesitate pentru economia naționa
lă, pentru creșterea avuției generale 
a poporului. Calitatea reprezintă 
problema numărul unu care trebuie 
să stea in fața colectivului de oameni 
ai muncii, a arătat secretarul general 
al partidului. Este problema dum
neavoastră și trebuie, a spus în con
tinuare, să o dezbateți o dată cu pro
gramul de modernizare, de dezvol
tare a întreprinderii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
prin asigurarea unei calități cit mai 
înalte fiecărui produs crește eficiența 
și, în acest fel, crește contribuția co
lectivului Ia dezvoltarea generală a 
patriei. Exprimînd convingerea că 
există toate condițiile pentru aceasta, 
secretarul general al partidului a 
urat muncitorilor și specialiștilor în
treprinderii succes deplin, multă 
sănătate și fericire. -

Urările și îndemnurile adresate au 
fost primite cu deosebită satisfacție 
de oamenii muncii de aici.

Pe întreg traseul străbătut de 
coloana oficială, locuitorii Cîmpinei 
și-au exprimat din nou, cu căldură 
și entuziasm, satisfacția pentru noua, 
vizită de lucru efectuată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în orașul 
lor. Pe bulevardele străjuite de 
clădiri moderne, cu o estetică ce~ 
conferă o notă aparte frumosului oraș 
prahovean, mii de cetățeni de toate 
vîrstele au aplaudat și ovaționat în
delung. Ambianta sărbătorească a 
acestei zile a fost întregită, de e- 
volutia unor grupuri de sportivi, a 
numeroase formații de cîntece și 
dansuri.

Pe stadionul orașului domnea a- 
ceeasi atmosferă entuziastă. S-a 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu Și poporul !“, 
„Stima noastră si mîndria — 
Ceaușescu — România !

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
Si tinere au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Vorbind în fața miilor de oameni 
ai muncii prezenți. pe stadion, secre
tarul general al partidului a evi
dențiat din nou aprecierile la adre
sa colectivelor din întreprinderile vi
zitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că toți oamenii muncii 
din Cimpina trebuie să acorde o 
atenție deosebită realizării planu
lui, calității, nivelului tehnic și 
exportului și, pe această bază, creș
terii eficienței economice, contribuind 
astfel la realizarea programelor de 
dezvoltare a patriei, de modernizare 
a întregii activități economice, de 
creștere a venitului național, baza 
ridicării bunăstării generale a po
porului. Cu convingerea că oamenii 
muncii din acest puternic centru 
industrial vor înregistra rezultate cit 
mai bune în activitatea lOr, condu
cătorul partidului și statului le-a 
urat succes, multă sănătate și fe
ricire.

Vizita de lucru a continuat la 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE BUCOV, 
unitate fruntașă pe țară pentru re
zultatele bune obținute în produc
ție, in activitatea economico-finan- 
ciară.

La sosire. în numele țăranilor co
operatori. al tuturor locuitorilor a- 
cestei frumoase așezări prahovene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de Gheorghe David, ministrul 
agriculturii, de reprezentanți ai or- 
gafielor locale de partid și de stat.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

După tradiție, înalții oaspeți au 
fost invitați să guste din plinea și 
sarea ospitalității.

Tineri și tinere, pionieri și șoimi 
ai patriei le-au oferit frumoase bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați să viziteze o reprezentativă, ex
poziție organizată în ferma zooteh
nică a unității, care a reunit o serie 
de produse agricole, ale industriei 
alimentare, industriei mici din coo
perativele agricole de producție, mo- 
rărit și panificație. Dialogul de lu
cru, la care au participat cadre de 
conducere și specialiști din unități

le agricole prahovene, s-a axat pe 
probleme privind folosirea cu maxi
mă eficiență a pămintuiui, creșterea 
producțiilor agricole, dezvoltarea le- 
gumiculturii, pomiculturii și viticul
turii, sporirea efectivelor și produc
țiilor animaliere, sarcini trasate de 
secretarul general al partidului la 
precedenta vizită.

Directorul general al direcției a- 
gricole județene, Elena Sbircea, a 
evidențiat că, în urma alocării unor 
fonduri de investiții mereu sporite, 
valoarea producției globale agricole, 
la nivelul județului, s-a dublat în 
ultimii zece ani. S-a arătat că din 
totalul suprafeței agricole cerealele 
ocupă aproape 65 la sută, ponderea 
fiind deținută de griu și porumb.

Au fost infățișate preocupările 
pentru creșterea producțiilor la dife-, 
rite culturi.., Secretarul general al 
partidului a fost informat că în ac
tualul cincinal, ca urmare a îmbună
tățirii tehnologiilor, a structurii so
iurilor și hibrizilor, a folosirii cu ma
ximă eficiență a îngrășămintelor na
turale, se evaluează recolte supe
rioare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să fie întocmit un program spe
cial pentru sporirea rodniciei pă
mintuiui prin lucrări de scarificare, 
prin aplicarea rațională a amenda
mentelor. Referitor la nivelul pro
ducțiilor obținute în acest an, s-a ,a- 
rătat că acestea ■ puteau fi mai mari 
dacă in toate unitățile agricole, la 
toate culturile s-ar fi respectat cu 
strictețe tehnologiile, densitățile pre
văzute.

S-a cerut organelor de speciali
tate să întocmească, fără întîrziere, 
un program de regularizare a rîului 
Teleajen, asigurîndu-se în acest fel 
atît redarea în circuitul agricol a 
unor importante suprafețe de teren, 
cit și folosirea mai bună a apei pen
tru irigații.

S-ău prezentat, totodată, rezulta
tele obținute în județul Prahova în 
domeniul zootehniei, precum și în 
aplicarea programelor speciale pri
vind dezvoltarea apiculturii, serici
culturii și creșterii iepurilor de casă.

în continuare au fost puse in evi
dență o serie ,de realizări ale coope
rativei agricole de producție din 
Bucov, unitate distinsă de trei ori cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" pentru rezultatele Remar
cabile obținute in cincinalul trecut. 
Președintele unității, Eroul Muncii 
Socialiste Costică Mișcă, a eviden
țiat că prin valorificarea la un nivel 
superior de eficiență a bazei tehnico- 
materiale de care dispune, a expe
rienței acumulate au fost obținute în1 
acest an recolte bune. Astfel, la po
rumb, producțiile sint de peste 10 500 
kg la hectar, iar la legume de 42 de 
tone. In același timp, s-a subliniat 
că, in ultimii trei ani, lucrătorii din 
ferma zootehnică au reușit să obțină, 
in medie, 4 800 litri de lapte. Reali
zările in producția agricolă au per
mis cooperatorilor din Bucov să-și 
aducă o contribuție substanțială la 
formarea fondului de stat. Prin ex
tinderea activităților de mică indus
trie . și a prestărilor de servicii, 
cooperativa obține anual importante 
venituri bănești. S-a relevat, în ace
lași timp, că valoarea totală a averii 
obștești s-a dublat în ultimii zece 
ani. Puternica dezvoltare a unității, 
rezultatele deosebite obținute în pro
ducție au făcut să sporească și ve
nitul cooperatorilor.

In continuare s-a vizitat ferma 
zootehnică a C.A.P. Bucov, unde au 
fost prezentate o serie de animale 
cu potențial biologic ridicat.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat im
presiile bune pe care i le-a făcut 
cooperativa agricolă din Bucuv și a 
felicitat pe cooperatori pentru re
zultatele obținute, pentru programul 
privind creșterea și mai puternică 
a producțiilor de cereale și anima
liere.

Referindu-se la expoziția agricolă 
care înfățișează realizările în județ, 
secretarul general al i partidului a 
arătat că, pe ansamblu, rezultatele 
de pînă acum nu se situează la ni
velul condițiilor bune existente în 
Prahova. De aceea, a cerut organe
lor și organizațiilor de partid, tu
turor oamenilor muncii din agricul
tura județului să facă totul ca încă 
din anul viitor și Prahova să se în
fățișeze cu rezultate biine în acest 
domeniu.

Primirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu în municipiul 
Ploiești a avut loc în aceeași at
mosferă entuziastă. întilnirea secre
tarului general al partidului cu pu
ternicul detașament muncitoresc 
ploieștean, cu vechi tradiții revo
luționare, a prilejuit o manifestare 
emoționantă a dragostei și prețuirii 
pe care locuitorii acestor locuri le 
nutresc față de conducătorul iubit 
al partidului și statului, care și-a 
consacrat întreaga activitate și pu
tere de muncă propășirii patriei, fe
ricirii și bunăstării poporului român.

La sosire, care a avut loc pe sta
dion, au venit în întîmpinare zeci 
de mii de locuitori ai muni- 
cipiului-reședință a județului, care 
purtau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu,' pancarte cu urări 
la adresa partidului și secretarului 
său general, a patriei noastre so
cialiste. Se scanda cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — mun
citorii !“, „Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“.

La coborîrea, din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

O formație alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen

tru apărarea patriei a prezentat ono
rul.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Distinșii oaspeți au fost intimpi- 
nați cu pîine și sare. Cu emoție și 
bucurie, pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinere le-au oferit buchete 
de flori.

Intr-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat spre co
mitetul județean de partid, pe stră
zile largi ale acestui mare oraș, care, 
în anii de istorie nouă a patriei, de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. a cunoscut profunde înnoiri 
in toate domeniile. O ilustrare e- 
locventă a dezvoltării rapide și mo
dernizării economiei ploieștene o 
constituie creșterea, în ultimele două 
decenii, de aproape 8 ori a produc
ției industriale. în anii „Epocii

Nicolae Ceaușescu". orașul petroliș
tilor s-a imbogățit cu peste 50 000 de 
apartamente in care s-a mutat pes
te 70 la sută din populația munici
piului.

Pe întregul traseu străbătut se 
aflau mii de localnici care au ex
primat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu sentimen
te de aleasă stimă și profund res
pect.

Ploieștenii prezenți scandau cu în
flăcărare numele partidului și al 
secretarului său general, ovaționau 
si aplaudau neîntrerupt.

Formații' artistice au întregit, prin 
cîntec și dans, ambianța sărbăto
rească a acestei zile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de stimă 
și prețuire adresate de mulțime.

întilnirea cu membrii biroului 
comitetului județean de partid

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
întîlnit. joi seara, cu membrii Bi
roului Comitetului județean Prahova 
al P.C.R.

Rapoartele prezentate de primul- 
secretar al comitetului județean de 
partid, de alți membri ai biroului 
s-au referit la o serie de realizări 
obținute in induștrie și alte sectoa
re economice, la rezultatele înregis
trate în îndeplinirea și depășirea 
planului pe acest an, la activitatea 
desfășurată de oamenii muncii din 
Prahova în vederea înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
Au fost relevate, totodată. în spi
rit critic și autocritic, unele lipsuri 
și neajunsuri din activitatea unor 
întreprinderi din județ, din agricul
tură/ județului, precum și măsurile 
întreprinse pentru lichidarea lor, 
pentru ridicarea activității la un ni
vel superior.

în cadrul întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. referindu-se la 
rezultatele obținute în acest an de 
industria județului, a subliniat că 
acestea nu sînt la nivelul capacită
ților de producție existente, al ba
zei tehnice moderne de care dispun 
unitățile economice din Prahova. în 
acest sens, secretarul general al 
partidului a cerut organizației ju
dețene de partid să ia toate mă
surile necesare pentru a asigura în
deplinirea și chiar depășirea planu
lui pe 1986 și pe. întregul cincinal. 
S-a insistat in mod deosebit asu
pra necesității de a se recupera, in 
cel mai scurt timp, răminerile in 
urmă constatate in anumite ramuri 
de producție, de a se realiza cu 
prioritate prevederile pentru export. 
Ploieștiul, județul Prahova dispun 
de forța necesară, de experiență și 
capacitatea tehnică și științifică pen
tru a soluționa cu mijloace proprii

toate problemele care apar in pro
cesul de producție, în dezvoltarea 
economică, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cerind. in acest 
sens, punerea la punct a unor pro
grame speciale. S-a insistat, în a- 
ceastâ ordine de idei, asupra 
necesității de a se asigura ri
dicarea permanentă a calității, 
nivelului tehriic și competitiv al 
produselor, pentru perfecționarea și 
modernizarea proceselor tehnologice. 
Secretarul general al partidului a 
cerut, totodată, organizației de 
partid județene să ia toate măsurile 
pentru buna organizare a, întregii 
activități economice și din alte do
menii. pentru întărirea ordinii și 
disciplinei Ia fiecare loc de muncă, a 
spiritului de răspundere în fiecare 
unitate, să asigure o eficiență spori
tă întregii activități.

Apreciind ca nefiind pe măsura 
posibilităților județului rezultatele 
obținute pină acum in agricultură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că Prahova dispune de condiții 
pentru obținerea unor producții 
vegetale și animale mari, puțind 
candida la un loc fruntaș pe țară. 
Pentru aceasta, a arătat secretarul 
general al partidului, trebuie să se 
acționeze cu fermitate în vederea 
punerii în valoare a întregului teri- 
toriu agricol al județului prin re
darea în circuitul productiv a unor 
suprafețe de teren, aplicării celor 
mai' eficiente tehnologii agrotehnice 
care să asigure producții sporite la 
toate culturile, corespunzător poten
țialului pămintuiui. bazei materiale 
bune existente și cerințelor noii re
voluții agrare. în acest sens, secre
tarul general al partidului a cerut 
să fie revăzut programul de dez
voltare a agriculturii județului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
vidențiat, de asemenea, importanța 
ce trebuie acordată de către orcane
le și organizațiile de partid, de con
siliile populare bunei gospodăriri și 
întrețineri a localităților, sistemati

zării orașelor și comunelor din județ 
pe baza normelor privind perimetrul 
și suprafețele ce pot fi ocupate de 
noile construcții, în conformitate cu 
legile, cu hotăririle pe care le avem 
în acest domeniu. în acest cadru, s-a 
subliniat obligația folosirii raționale 
a pămintuiui, redării în circuitul a- 
gricol a suprafețelor ce depășesc 
normele privind perimetrul localită
ților.

în cadrul analizei, secretarul gene
ral al partidului s-a referit, de ase
menea, la stilul și metodele de mun
că ale comitetului și biroului jude
țean, subliniind că forța și rolul con
ducător al organelor și organizațiilor 
de partid se vădesc în nivelul la care 
se soluționează problemele, se în
făptuiesc sarcinile de plan, obiecti
vele ce le stau în față, hotăririle 
Congresului al XIII-lea.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat convingerea că stă în 
puterea organizației de partid a ju
dețului Prahova de a se prezenta, în 
citeva luni, cu o îmbunătățire gene
rală a muncii, cu realizări de seamă 
în înfăptuirea planului pe acest an.

Exprimînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda recu
noștință pentru grija permanentă ce 
o acordă dezvoltării in ritm susținut 
a județului, pentru sprijinul direct 
acordat organizației județene de 
partid în înfăptuirea sarcinilor ce-i 
revin, pentru orientările și indicații
le primite cu prilejul actualei vizite, 
biroul județean de partid a exprimat 
angajamentul comuniștilor, al tutu
ror celor ce muncesc în aceas
tă parte a tării de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a li
chida răminerile in urmă manifes
tate în anumite sectoare, pentru rea
lizarea de producții suplimentare, 
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor indicatorilor de plan, a progra
melor de dezvoltare economico-so
cială, a obiectivelor ce le revin din 
hotăririle Congresului al XIII-lea al 
partidului.

La înaltul forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat 
din nou necesitatea de a se acționa cu toată hotărirea pentru dezvol
tarea bazei energetice și de materii prime — cerință esențială pentru 
desfășurarea in bune condiții a întregii activități economico-sociale.

Declanșată și transpusă in practica din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. mecanizarea lucrărilor miniere 
în Valea Jiului se afirmă ca o importantă pirghie de creștere a produc
tivității muncii în subteran și, implicit, a producției de cărbune. Cum 
este organizată această acțiune ? Ce rezultate s-au obținut ? Ce proble
me mai trebuie rezolvate ? Iată citeva din întrebările la care vom în
cerca să răspundem în ancheta de azi a „Scînteii".

jelor și instalațiilor din dotare. La 
întreprinderea minieră Paroșeni, de 
pildă — unitate-etalon in mecani
zarea și automatizarea lucrărilor mi
niere — s-a acumulat de acum o 
bogată experiență în acest domeniu.

— Este foarte bine că lucrăm cu

neri am reținut că principalul ele
ment de experiență îl constituie 
pregătirea corespunzătoare a frontu
rilor de lucru. Printre altele, fiecare 
complex. înainte de a fi introdus in 
subteran, este montat la suprafață 
de echipa autoservice și brigada

Mihai Blaga, Ion Iuga și altele, do
tate cu complexe mecanizate, obțin 
randamente de virf. in funcție și dc 
condițiile de zăcămint. Așa se ex
plică faptul că mina Lupeni a re
venit in rindurile unităților frun
tașe ale Văii Jiului, extrăgînd peste

O condiție absolut nece
sară : fiecare utilaj să fie 
folosit cu indici superiori. 
Programele privind sporirea produc
ției de cărbune în minele din Valea 
Jiului vizează atit creșterea numă
rului de abataje dotate cu complexe 
mecanizate și combine de abataj, cit 
și a gradului lor de folosire inten
sivă. în acest an, în bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, funcționează un 
important număr de complexe cu 
susținere și tăiere mecanizată a 
cărbunelui, combine de abataj și de 
înaintare, astfel că producția extra
să din abataje frontale mecanizate 
urmează să ajungă la o pondere de 
63 Ia sută. Prin extinderea mecani
zării, producția realizată în perioa
da care a trecut din acest an a cres
cut fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut cu 500 000 tone. cărbune 
brut. 230 000 tone huilă netă și 
250 000 tone cărbune special pentru 
siderurgie.

— în actualul cincinal, minerii din 
Valea Jiului au sarcina să dubleze 
producția de cărbune, ne-a precizat 
ing. Benone Costinaș. director teh
nic al combinatului minier. Ca ata

re. punem un accent deosebit pe 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor, intensificarea cunoașterii 
și punerii in exploatare a noi cim- 
puri miniere, dezvoltarea capacită
ților de producție la toate minele, 
punerea in exploatare a noi peri
metre miniere și a noi instalații de 
preparare a cărbunelui. Pentru a 
asigura o producție sporită de căr
bune acordăm o mare atenție extin
derii numărului de abataje mecani
zate și creșterii indicelui de utiliza
re a complexelor mecanizate. în 
prezent se obțin randamente supe
rioare in minele Paroșeni și Lupeni, 
care au o bogată experiență in 
adaptarea complexelor mecanizate 
la condițiile proprii de zăcămint. 
Trebuie să acționăm insă cu și mai 
multă hotărire. in spiritul orientă
rilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea 
conștiinței tuturor oamenilor mun
cii, a răspunderii fiecărui om față 
de soarta producției, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei.

Tinind seama tocmai de condițiile 
specifice ale producției in minele 
din Valea Jiului, se impune cunoaș
terea temeinică și extinderea expe
rienței inaintate în folosirea utila

IN spiritul cerințelor formulate la congresul oamenilor muncii

Preocupări susținute pentru sporirea 
producției de cărbune

un număr mare de complexe meca
nizate, ne-a spus cunoscutul miner 
șef de brigadă Francisc Fazakaș, 
care exploatează un complex de 
mare înălțime și de înaltă produc
tivitate la mina Paroșeni. Și mai 
important este însă faptul că la fie
care complex obținem randamente 
înalte de extracție. Astfel, la com
plexe de mărime medie, am depășit 
toate orevederile și chiar cele mai 
optimiste păreri, ajungind la pro
ducții record de 20 tone cărbune pe 
post. Totodată, cu complexele de 
mare înălțime realizăm producții de 
35 tone cărbune pe post.

Cum se acționează pentru obți
nerea acestor rezultate ? Discutind 
cu mai multi șefi de brigadă și mi-

care il va exploata în abataj. Apoi, 
complexul este demontat și introdus 
in subteran. Procedind in felul 
acesta, minerii cunosc la perfecție 
utilajul și elimină totodată orice 
abateri sau greșeli constructive. A- 
ceasta deoarece remedierile efectua
te in subteran sint și mai 
anevoioase și mai costisitoare.

O experiență valoroasă există și la 
întreprinderea minieră Lupeni. Difpă 
succesele de prestigiu ale minerilor 
din sectorul IV. unde brigada con
dusă de minerul Constantin Popa 
obține adevărate recorduri în pro
ducție, sectoarele III și VII aplică 
cu bune rezultate învățămintele des
prinse din experiența tovarășilor 
lor. Brigăzile -minerilor Pavel Bujor,

plan în luna septembrie mai mult 
de 3 500 tone cărbune.

Experiența 
cit mai bine 
generalizată. In rePetate rin- 
duri, cu diferite 
vizitelor de lucru efectuate si la mi
nele din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
indicat să se manifeste o preocupare 
mai susținută pentru extinderea și 
aplicarea de către toate unitățile a 
experienței pozitive, a celor mai va
loroase inițiative muncitorești. Pen
tru a răspunde acestor comanda

înaintată — 
cunoscută și

prilejuri. în timpul

mente majore, în unitățile miniere 
din Valea Jiului s-au organizat con
sfătuiri. schimburi de experiență la 
iața locului in abataje, unde mineri 
cu o vastă experiență, șefi de briga
dă, cadre tehnico-inginerești au 
prezentat metodele lor de muncă. 
Asemenea’ schimburi de experiență 
au dat rezultate bune și cind s-au 
organizat intre sectoarele de pro
ducție din cadrul acelorași unităti, 
așa cum s-a procedat la Paroșeni. 
Lupeni și Uricani.

Merită a fi evidențiat modul în 
care se procedează pentru extinde
rea experienței valoroase din dome
niul mecanizării la minele Vulcan 
și Aninoasa. Ani în șir s-au vehicu
lat și aici păreri potrivit cărora in 
condițiile mai dificile de zăcămint 
existente în zonele respective'nu se 
pot introduce complexe mecanizate. 
Convinși însă că nu se pot obține 
creșteri substanțiale de producție 
fără mecanizarea lucrărilor, cadrele 
tehnico-inginerești, minerii de frun
te, sub conducerea organizațiilor de 
partid, au inițiat ample acțiuni pen
tru promovarea unor tehnologii moderne de lucru.

începutul sigur că nu a fost ușor. 
Practica a dovedit insă că prin buna 
pregătire a fronturilor de lucru se 
pot folosi cu bune rezultate și com
plexele mecanizate. Minerul Gheor
ghe Buhuțan. de la I.M. Vulcan, dc 
pildă, a obținut cu un complex de 
productivitate medie o avansare de 
66 metri și o producție record de 
12,5 tone cărbune pe post. Trebuie 
să subliniem ca un fapt deosebit 
activitatea plină de înflăcărare și 
entuziasm ce o desfășoară ing. Titus 
Costache, unul din pionierii introdu
cerii și adaptării la condițiile de

zăcămint a complexelor mecanizate 
la I.M. Lupeni și apoi la I.M. 
Vulcan.

Și la Aninoasa. una dintre cele 
mai vechi mine de cărbune din Va
lea Jiului, au fost învinse greutăți
le create de structura geotectonică 
a zacămîntului. După analizarea in 
amănunt a condițiilor de zăcămint. 
aici a fost lansat un program con
cret de mecanizare in zonele cele 
mai favorabile.'

Un experiment deosebit de va
loros s-a efectuat, cu sprijinul con
ducerii combinatului minier al Văii 
Jiului, la Bărbăteni. Aici a fost de
tașat cunoscutul miner-șef de bri
gadă Gavrilă Mesaroș. împreună cu 
15 ortaci de-ai săi de la mina Paro
șeni, pentru a ajuta o brigadă ce 
exploata un complex mecanizat. De
fecțiunile frecvente apărute la com
plex din cauza întreținerii lui neco
respunzătoare, dereglările și negli
jențele manifestate in procesul de 
producție făceau ca lunar să nu so 
obțină înaintări mai mari de 11—12 
metri. Eliminind aceste . neajunsuri, 
întărind ordinea și disciplina, ortacii 
lui Mesaroș au realizat înaintări de 
24 metri, iar in ultimele luni s-a 
ajuns la 30—35 metri.

Activitatea desfășurată in aceste 
zile de minerii din Valea Jiului de
monstrează hotărirea lor de a-și 
amplifica eforturile în vederea creș
terii eficienței mecanizării lucrărilor 
și sporirii producției de cărbune. 
Posibilități există. Esențial este ca 
programele stabilite să fie aplicate 
întocmai.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N JUDEȚUL PRAHOVA

a secretarului său genera!
(Urmare din pag. I)
ales' in' suprema funcție de secretar 
general al partidului.

Activitatea desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu in anii 
marilor confruntări de clasă și 
bătălii antifasciste, fermitatea sa 
revoluționară, patriotismul fierbinte, 
inalta maturitate politică, curajul și 
neinfricarea eu care a acționat s-au 
înscris ca nepieritoare pagini in 
luminoasa istorie a partidului și a 
patriei. Adresindu-se secretarului 
general al partidului, un pionier a 
spus :

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sint emoționat cum n-am fost 
niciodată in viața mea pentru că 
am marea bucurie de a vă oferi 
aceste flori ale recunoștinței și dra
gostei tuturor copiilor țării aici, in 
locul unde, cu 50 de ani in urmă, 
dumneavoastră ați fost întemnițat 
pentru că v-ați ridicat la luptă in 
numele adevărului, dreptății și al 
luminii patriei.

Pentru noi, viața și lupta dum
neavoastră constituie cel mai lu
minos exemplu, este cea mai mare 
lecție de viață din care invățăm 
mereu ce înseamnă dragostea de 
patrie, de partid și popor.

De aceea vă rog, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți aceste 
buchete de flori — florile recunoș
tinței celor mat tineri cetățeni ai 
tării — ca semn al nemărginitei 
iubiri, pe care v-o purtăm in ini
mile noastre.

In continuare, o pionieră i s-a 
adresat cu emoție :

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
părinte drag al tuturor copiilor 
patriei, și eu sint fericită că, in 
numele șoimilor patriei, al tuturor 
pionierilor, am marea cinste de a 
vă oferi aceste flori ale dragostei 
și recunoștinței, in acest loc încărcat 
de istorie, de faptele nepieritoare 
ale eroicei dumneavoastră vieți.

Primiți, vă rog, iubit conducător, 
aceste flori ca semn de aleasă 
mulțumire pentru tot ce ați făcut 
ca scumpa noastră patrie să fie 
mereu mai frumoasă, mereu mai 
înălțătoare, pentru condițiile ce 
le-ați creat ca să trăim o viață 
fericită, lingă părinții noștri, să 
învățăm pentru a fi demni de 
luminosul exemplu al marilor îna
intași, in rindul cărora va străluci 
mereu numele dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Primiți, iubite și drag conducător, 
aceste flori crescute din inimile și 
dragostea ce v-o poartă toți copiii 
țării !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au îmbrăți
șat cu dragoste părintească pe 
copiii care le-au oferit flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au asistat apoi la un vi
brant moment evocator, intitulat 
sugestiv „Doftana, școală a luptei de 
comuntști-eroi".

Spectacolul prezentat s-a consti
tuit într-un profund omagiu adus 
gloriosului nostru partid comunist, 
care, prin întreaga șa activitate, a 
dovedit că nu are decit un singur 
țel suprem — măreția patriei, bună
starea și fericirea întregii națiuni, 
apărarea independenței și suverani
tății țării, victoria, socialismului și 
comunismului in România.

In același timp, s-a dat expresie 
sentimentelor de nețărmurită dra
goste, stimă și recunoștință pe care 
comuniștii, toți cetățenii patriei le 
poartă conducătorului iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a cărui 
pilduitoare viață se identifică, de 
peste cinci decenii, cu lupta eroică 
a partidului, cu interesele vitale ale 
țării, cu idealurile scumpe de liber
tate, independență și progres ale 
poporului român.

în timp ce mari coruri, reunite in
terpretau cîntecul „Un partid, o 
țară, un popor", se puteau auzi 
înaripatele versuri :

Cu bucuria inimilor toate.
Rostim, aici, pe plaiuri prahovene, 
Din cugetele românești curate 
Cuvintul sentimentelor supreme.

Că, azi, Doftana-n care dirz luptară 
Bravi comuniști, cu exemplar

curaj, 
S-avem dreptate, libertate-n țară, 
Cunoaște-acest moment înălțător, 
\'ă mulțumim, iubit conducător ! 
Aducem gind de-aleasă mulțumire 
Că, azi, Daftanei, scrisă in istorii, 
J-a conferit o limpede cinstire 
Eroul țării, încărcat de glorii.

Sint evocate, in continuare, cu 
emoție și venerație, momente ale 
luptei duse de , comuniști, în anii 
grei ai ilegalității :

A fost Doftana-n anii de restriști, 
Cind adevărul il pindeau zăbrele. 
Locul din care, aprig, comuniștii 
Visau in țară libere drapele.

Ia neguri de zăbrele-ntemnițdți, 
. Vu soare nou visau, ce va să vină,

Ca o cunună mu^iților Carpați...
Credeau in libertate și-n lumină.

In viiturile acelei aprige bătălii re
voluționare s-a- format și afirmat, 
printr-o luminoasă și eroică activi
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul și comunistul care, din anii ti
nereții, ,și-a dedicat, cu abnegație și 
neasemuită dăruire, întreaga viață 
cauzei partidului, fericirii și liber
tății poporului român, izbinzii idea
lurilor socialiste. O dată cu inter
pretarea unor vechi cintece revolu
ționare, sint rostite versurile : 

Intre ai țării vajnici luptători, 
Și-a înălțat'statura de viteaz 
Cel ce credea ardent in noii zori 
Și-i este țării frunte-naltă azi.

Tânăr era !... Dar gindul pentru
țară,

Pentru cei mulți ca boabele de griu, 
El l-a sădit in inimi să răsară 
Ca stelele-n oglinzile de riu.

Cu hotărire, dirz și neclintit. 
Fascismul, la Brașov, l-a denunțat... 
Prin El, partidul gindul și-a rostit 
Lucid, cutezător, neînfricat...

Răspunzînd prin luptă hotărîtă 
terorii, militanții politici comuniști 
și 'antifasciști și-au apărat, cu fer
mitate, idealurile ce-i însuflețeau,- 
făcind din Doftana o înaltă școală 
de pregătire politico-ideologică, de 
educație revoluționară :

S-a vrut Doftana temniță să fie 
La adevăr, la vis și eroism... 
Dar fu Doftana-naltă-academie, 
De luptă pentru om și comunism.

Urmează un moment de- înaltă și 
profundă semnificație, care pune 
pregnant în lumină exemplul de pa
triotism fierbinte, voința revoluțio
nară și nestrămutata hotărîre pe care 
marele fiu al'partidului'și al națiu
nii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a 
dovedit ir, eroica luptă dusă împo
triva exploatării capitaliste, a fascis
mului și războiului, pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru apă
rarea independenței și suveranității 
naționale, pentru . transformarea re
voluționară a societății, pentru so
cialism.

Pe fondul unui cintec revoluțio
nar, răsună versurile :

Acum cincizeci de ani, prin grea 
sentință

L-au condamnat nedrept......
Și-ntemnițat...

Dar n-au putut in lanțuri 
să-ncovoaie

Gindul viteaz pe care l-a purtat 
Eroic, Ceaușescu Nicolae...

Nu l-au Infrint nici lagăre, nici 
temniți...

Cătușele voința nu i-au frînt...
El a crezut in dreptul celor mulți 
De-a fi stă pi ni pe-al țării scump 

pămint.

Fascismul l-a-nfruntat cu 
ne-nfricare 

în zi de mai, menită să rămină 
Drept mărturie, peste ani, că demnă 
S-a ridicat muncitorimea-n luptă 
Să apere-ale țării vechi hotare. 
Să-și afle viitorul in lumină 
Și-n libertate patria română. ,

E Nicolae Ceaușescu omul 
Ce libertatea țării mai presus 
Decit orice pe lume, — a vrut să fie! 
Și viața lui, și lupta lui. s-au pus 
La drumul nou al tării temelie.

In aceste momente deosebite, se 
interpretează, in semn de înaltă .cin
stire. cintecul intitulat „Trăiască 
omul țării cel mai bun".

Pe scenă iși fac apariția grupuri 
reprezentind toate generațiile țării, 
care aduc omagiul lor fierbinte 
conducătorului partidului și statului 
nostru, călit de-a lungul a peste 
cincizeci de ani de activitate revo
luționară, care călăuzește cu strălu

cire destinele României pe calea pro
gresului și civilizației socialiste, a 
afirmării ei demne, libere și inde
pendente in rindul națiunilor lumii.

Călit in focul marii revoluții. 
Cu tara una, una cu poporul, 

. Partidul l-a ales, ca el sg fie,
Pe drumul de-mpliniri. 

conducătorul.

Alături de gîndul luminos și fapta 
înălțătoare a ilustrului nostru con- 
du'cător s-a aflat mereu, cu exem
plar devotament, distingindu-se ipcă 
din anii luptei ilegale, prin remar
cabile calități revoluționare, tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere in
ternațională, care aduce 'o contribu
ție de deosebită însemnătate la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor 
și programelor de dezvoltare econo
mică și socială a tării, a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, la progresul neîntrerupt 
al științei, învățămintului și culturii 
românești.

Pionieri și șoimi ai patriei 
au adus și ei prinosul de dra
goste și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, exprimat in calde 
versuri :

Primiți în dar. din inimile noastre, 
Iubiți conducători și dragi părinți, 
Pentru copilăria fericită ce-o trăim 
Gind de cinstire, mulțumiri 

fierbinți.

Tineri și' tinere se adresează, la 
rindul lor, secretarului general al 
partidului, președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu :

Drept semn de-aleasă stimă
și cinstire

Primiți in dar, din inimi tinerești 
Urarea de-a conduce-n veci

poporul 
Pentru mândria gliei strămoșești.

în încheierea spectacolului este 
reafirmată, prin vers, hotărîrea 
neclintită a tuturor cetățenilor pa
triei, muncitori, țărani, intelectuali, 
de a urma, in deplină unitate, cu 
nemărginită încredere și devotâment 
partidul, pe secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in tot 
ce întreprinde sprrt măreția și gloria 
nepieritoare a patriei, spre binele și 
fericirea întregului popor.

Pentru prezentul de-mpliniri și 
glorii

Și pentru-a țării trainică zidire,' 
Omagiem solemn conducătorul, 
Rostim adine cuvintul de cinstire...

Pentru prezentul țării luminos 
Și pentru-al tării mare viitor. 
Ne angajăm partidul să-l urmăm, 
Pe-'al țării strălucit conducător.

Cu inimile toate-n unitate.
Cu gind înaripat și unanim,

Pe-al țării brav erou, sărbătorește, 
Cu bucurie demnă il cinstim;

'• Mereu in fruntea-ntregului popor, 
E Nicolae Ceaușescu — chezășia, 
Că veșnic înflori-va, prin munca 

noastră, glia,
Că vom urca spre comunism in 

zbor.

De-aceea. azi, cuvintul să cuprindă
Și să rostească zării bucuria ;
„Trăiască-n veci al țării iubit

conducător !
Trăiască Ceaușescu ! Trăiască

România !“

Reluînd cu putere această fier
binte urare, cei prezenți au acla
mat cu însuflețire pentru partid și 
secretarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă.

Intîmpinat cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și 
stimă, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintul cald și însuflețitor al 
conducătorului partidului și statului 
nostru a fost primit cu deosebită 
bucurie și satisfacție, cu profundă 
mindrie patriotică, fiind subliniat 
în repetate rînduri cu îndelungi 
aplauze, urale și ovații.

Impresionanta manifestare desfă
șurată la Muzeul Doftana a pus 
pregnant in lumină o realitate vie, 
confirmată necontenit de viață — 
unitatea deplină, de nezdruncinat, a 
întregului popor in jurul partidului, 
al secretarului său general. to
varășul Nicolae Ceaușescu. unitate 
ce dă forță orinduirii noastre so
cialiste. chezășie sigură a înfăptui
rii istoricelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., a 
mărețului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

MOMENTE DIN FRUCTUOSUL DIALOG DE LUCRU CU OAMENII MUNCII PRAHOVENI
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Adunării Naționale a Republicii Zambia

(Urmare din pag. I)

prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, subliniindu-se 
rolul determinant al convorbirilor si 
înțelegerilor la cel mai înalt nivel, 
de la București și Lusaka, în dez
voltarea lor continuă.

A fost relevată importanta contri
buție pe care parlamentele si parla
mentarii din cele jlouă țări o pot 
aduce la extinderea și diversificarea 
relațiilor româno-zambiene. atit pe 
plan bilateral, cit și pe arena inter
națională.

Au fosț abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții politice mondia
le. S-a arătat că, in actualele con
diții internaționale, problema funda
mentală a zilelor noastre este 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, în primul rind

Cronica zilei tv
în perioada 11—25 septembrie a.c., 

o delegație a Asociației de priete
nie a poporului chinez cu străină- 
-tatea si a Asociației de prietenie 
China — România, condusă de to
varășul Li Qiang. membru al Co
misiei centrale consultative a P. C. 
Chinez, președintele Asociației de 
prietenie China — România, a efec
tuat o vizită in țara noastră, la in
vitația I.R.R.C.S. și a Asociației de 
prietenie româno-chineză.

în timpul vizitei, delegația a avut 
întilniri și convorbiri la Ministerul 
Afacerilor Externe, Comitetul de 
Stat al Planificării, Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de priete
nie româno-chineză. la Comitetele 
județene Argeș, Constanța. Neamț și 
Suceava ale P.C.Iț, Oaspeții chinezi 
au vizitat unități industriale Și agri
cole. precum și obiective social-cul- 
turale din Capitală și județe.

La încheierea vizitei, delegația s-a 
întilnit cu tovarășii 'Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C. al P.C.R. și al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo-1 

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 septembrie (ora 21) — 29 
septembrie (ora 21). In țară : Vremea 
va fi răcoroasă, chiar rece noaptea și 
dimineața, în regiunile nordice și cen
trale. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în sud, unde, pe alocuri, 
va ploua la începutul intervalului. în 
restul teritoriului, ploile vpr fi răzlețe. 
La altitudini de peste 1 800 metri, izo
lat și trecător, precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîn-

cinema
• Bătălia din umbră : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30: 15,45: 18; 20.15. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Luptătorii din valea misterioasă 
(gala filmului din R. P. Chineză) : 
STUDIO (59 53 15) — 19
• întunecare : BUZEȘTI (50 43 58)
— 19
• Un comando pentru apa grea :
BUZEȘTI — 14,30; 16,45, POPULAR
(35 15 17) — 17; 19,30
• Raidul vărgat : POPULAR — 15
• Căutătorii de aur : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 16; 19, ARTA (213186)* *— 9; 11,30; 
14; 15,30; 19

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ioneștii — 19,30 ; (sala Ate
lier) : Cheile orașului Breda — 19
• Filarmonica ,,George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Deschi
derea stagiunii. Concert simfonid.
Dirijor : Mircea Cristescu. Solistă :
Cristina Anghelescu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Bărbierul 
din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 18,30
• Teatrul ,,Lucia" Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 19 ; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Passaca- 
glia — 19
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19
0 Teatrul ,,C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Ultimul bal — 18
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint — 19
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86 
— 19.30
0 Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română“ (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
0 Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19

• Noi, cei din linia întîi : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 19
• Șapte băieți și o ștrengăriță :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30, PROGRESUL (23 94 10) — 15;
17,15; 19,30
• Cu miinile curate — 19 : Toată lu
mea este a mea — 14 ; 16,30 : MUNCA 
(21 50 97)
• Trebuie să-ți joci rolul : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20.15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Bonner fiul : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15: 19,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15,30; 17,30; 19,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20
• Săgeata neagră : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Păcat de lacrimile tale : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20 *
0 Program de desene animate — 9; 
11; 13, Comedie mută ’77 — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
• Atkins : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
0 Infernul din zgirie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19 

la dezarmarea nucleară, asigurarea 
păcii in lume.

Referindu-se la situația din Afri
ca. președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmai, și eu asest prilej, spriji
nul activ al României față de lupta 
popoarelor africane pentru lichidarea 
deplină a oricăror forme de colo
nialism, pentru consolidarea libertă
ții și independenței lor. In acest 
cadru, a fost manifestată solidari
tatea poporului român cu lupta po
porului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O.. pentru independența 
Namibiei, și a fost condamnată po
litica rasistă, de apartheid.

în timpul convorbirii s-au relevat 
rolul important ce revine țărilor 
nealiniate, țărilor mici și mijlocii, 
precum și însemnătatea întăririi 
conlucrării dintre aceste state in 
vederea soluționării gravelor proble
me ce confruntă omenirea.

în legătură cu situația economică

România, președintele Asociației de 
prietenie româno-chineză.

în cadrul întrevederii, au fost evo
cate bunele relații de strinsă prie
tenie. solidaritate militantă și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre România și China, care se 
dezvoltă continuu, pe multiple pla
nuri. in spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul întilnirilor și con
vorbirilor româno-chingze la nivel 
înalt, in interesul edificării noii 
orinduiri sociale în cele două țări 
ale noastre, ăl cauzei socialismului, 
păcii și ințelegerii intre toate na
țiunile.

La întrevedere a participat Yu 
Hongliang, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Cipru, joi a avut loc îri Ca
pitală o manifestare culturală, or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări de scurtă durată în pri
mele, zile îri partea de nord-est a țării, 
precum și în zona de munte, cu viteze 
de pînă la 60 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime, nocturne, vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, mai 
coborîte în regiunile nordice și cen
trale, precum și în zonele deluroase, 
unde, pe alocuri, se va produce bru
mă, dar ușor mai ridicate în sud, iar 
cele maxime', diurne, vor oscila între 
10 și 20 de grade, izolat mai ridicate. 
In București : Vreme răcoroasă. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii slabe, la 
începutul intervalului. Vînt . slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 9 grade, cele ma
xime între 18 și 21 de grade.

• Despărțire temporară : GRIVIȚA 
(17 08 53) — 9: 12; 16: 19
0 Al șaptelea cartuș : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30
• Atenție Ia pana de vultur : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17,15; 19,30
• Caravana misterioasă : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30
• Sint timid, dar mă tratez : FLO
RE ASC A (33 29 71) 9: 11 : 13,15;
15,30; 17,45: 20, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Cea mai incintătoare, cea mai 
atrăgătoare : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20
• Toate mi se intimplă numai mie : 
VIITORUL (10 77 40) — 15; .17,15: 19,30
• Iubire fără soare : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30 

teatre

internațională, s-a subliniat necesi-<, 
tatea rezolvării globale a probleme
lor subdezvoltării, in cadrul unei 
conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U., a instaurării unei noi ordini 
economice mondiale.

Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Zambia a evidențiat 
prestigiul de care se bucură in țara 
sa politica de pace și colaborare a 
României, demersurile și acțiunile 
președintelui Nicolae Ceaușescu con
sacrate înfăptuirii dezarmării, edifi
cării unui climat de destindere, 
securitate. înțelegere și largă conlu
crare pașnică între toate națiunile 
lumii.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, flie Ceaușescu și 
Tiberiu Mureșan, deputați.

A fost de față Gibson R. Zimba, 
ambasadorul Zambiei la București.

în jurul orei 11 : Transmisiune 
directă : Adunarea populară din 
municipiul Ploiești, prilejuită de 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, în județul Pra
hova (color)

20,00 Telejurnal
20.30 Pe. drumul înfăptuirii noii revoluții 

agrare (color)
20,45 „Noi, comuniștii României". Cîn- 

tece și versuri (color)
21,00 Serial științific. ,,Din tainele mă

rilor" — Episodul 16 (color)
21.30 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE

TENIS. în prima zi a turneului 
internațional de la Sofia jucătorul 
român Mihai Vanță l-a intrecut cu 
6—1, 6—1 pe bulgarul Hristov, iar 
Comănescu a ciștigat cu 6—1, 6—0
partida susținută cu Kovacev. • 
In clasamentul „Marelui premiu'1, 
masculin de tenis, continuă să 
conducă cehoslovacul Ivan Lendl, 
cu 4 489 puncte, urmat de vest- 
germanul Boris Becker — (2 360 p), 
suedezii Joakim Nystroem — (2 097 
p). Ștefan Edberg — (1 896 p), Mats 
Wilander — (1 685 p). Absent multă 
vreme din competiții, americanul 
John McEnroe se află pe locul 35.

FOTBAL. Ieri s-au disputat două 
meciuri contînd pentru etapa a 6-a 
a Campionatului diviziei A la 
fotbal. La Pitești, formația F.C. 
Argeș a întrecut cu scorul de 1—0 
(0—0) pe Sportul studențesc Bucu
rești, unicul gol al partidei fiind 
inscris de Bănuță, în minutul 53. 
La Craiova, Universitatea și Oțelul 
Galați au terminat la egalitate : 
1—1 (1—0). Gazdele au deschis sco
rul în min. 10, prin Biță, golul 
oaspeților fiind marcat de Hanghiu'c, 
în min. 80. • Disputat la Gijoii, 
meciul internațional amical de fot
bal dintre selecționatele Spaniei și 
Greciei s-a, încheiat cu scorul de 
3—1 (2—0) în favoarea sportivilor 
sparțipli. Au marcat Salinas. Fran
cisco, Victor respectiv, Skartados. 
0 La Copenhaga, in meci interna
țional amical de fotbal echipa R. F. 
Germania a învins cu scorul de 2—0 
(2—0) selecționata Danemarcei.

VOLEI. Meciurile disputate în 
prima zi a Campionatului mondial 
masculin de volei, ce se desfășoară 
in diferite orașe din Franța, s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Cuba — Polopia 3—1 ; Bulgaria — 
Cehoslovacia 3—0; S.U.Â. — Japonia 
3—1 ; U.R.S.S. — Taiwan 3—0 ; Bra
zilia — Egipt 3—0 ; Argentina — 
Grecia 3—0 ; Franța — Venezuela 
3—0.

SAH. Cea de-a 19-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial mascu
lin de șah. ce se dispută la Lenin
grad intre marii maeștri sovietici 
Gări Kasparov și Anatoli Karpov, 
s-a încheiat cu victoria lui Karpov 
la mutarea a 41-a. Scorul este în 
prezent egal : 9.5—9,5. în partida a 
20-a. programată astăzi, deținătorul 
titlului. Gări Kasparov,’va avea pie
sele albe.

BASCHET. în preliminariile „Cu
pei campionilor europeni" la bas
chet masculin, formația, engleză 
Manchester United a dispus, pe te
ren propriu, cu 91—67 (60—40) de 
echipa portugheză Sporting Lisabona.

HANDBAL. în prima manșă a me
ciului preliminar contind pentru 
noua ediție a „Gupei campionilor 
europeni" la handbal masculin, la 
Belgrad, echipa Steaua Roșie Bel- 
grad- a întrecut cu scorul de 28—18 
(17—8) formația Filippos Verias 
(Grecia).

ATLETISM. în cadrul concursului 
de atletism — probe combinate — de 
la Talence (Franța), proba de hepta- 
tlon s-a încheiat cu succesul polo
nezei Nowak, care a totalizat 6 258 
puncte. La decatlon, primul s-a cla
sat francezul Plaziat — (7 944
puncte).

CICLISM. Italianul Francesco Mo
ser și-a inceput pregătirile pentru 
tentativa de record âl orei la nivelul 
mării, tentativă ce va avea loc pe 
celebrul velodrom milanez „Vigo- 
relli". Deținătorul 'performanței su
preme la altitudine — cu 51,151 km 
— va încerca să parcurgă intr-o oră 
mai mult de 48,145 km. cit este in 
prezent recordul la nivelul mării, 
stabilit de danezul Hans Henrik 
Oersted, la 9 septembrie 1985, pe 
velodromul din Bassano del Grappa.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu mare satisfacție am onoarea de a confirma primirea mesajului dum
neavoastră. transmis cu ocazia Zilei naționale a Braziliei. Mulțumindu-yă 
pentru gestul călduros care reflectă atit de bine bunele relații existente intre 
popoarele și țările noastre, reinnoiesc dorința mea de a intensifica legăturile 
de cooperare, și prietenie frățească ce unesc Brazilia și România.

JOSE SARNEY
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE YEMEN

Domnului colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen

SANAA
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul yemenit 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEll”

RIMNICU VÎLCEA: O nouă 
capacitate de producție 
în cadrul programului de înnoire 

și modernizare a producției, la 
Combinatul chimic Rimnicu Vilcea 
a fost dată în exploatare o nouă 
și importantă capacitate produc
tivă. Este vorba despre instalația 
de fabricare a aminelor, ea fiind 
rezultatul preocupărilor intense ale 
specialiștilor din combinat in co
laborare cu cei de la Centrul de 
cercetări chimice Rimnicu Vilcea. 
consacrate valorificării superioare 
a produselor secundare. Noua ca
pacitate a atins, imediat după pu
nerea in funcțiune, parametrii pro
iectați. Ea realizează mai multe 
sortimente solicitate de industriile 
chimică și farmaceutică, eliminin- 
du-se astfel importurile la această 
categorie de produse. (Ion Stanciu).

TIRGU SECUIESC : Livrări 
în avans la export

însuflețiți, de îndemntlrile secre
tarului general al partidului, de a 
se îndeplini integral sarcinile de 
plan pe acest prim an al cinci
nalului, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea meca
nică din Tirgu Secuiesc , raportează 
un succes deosebit : realizarea cu 
trei luni și jumătate înainte de ter
men a prevederilor planului pro
ducției destinate exportului. Pînă 
la sfirșitul anului se vor livra su
plimentar partenerilor externi pro
duse in valoare de peste 15 milioa
ne lei. (Constantin Timaru).

BRĂILA : Realizări 
ale energeticienilor

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea electrocen- 
trale — Brăila, a conectat la sis
temul energetic național grupul 
energetic nr. 4 de 330 MW. după 
perioada de reparații planificată. 
„Prin punerea în funcțiune a aces
tui grup la termen, au fost create 
condițiile obținerii. peste preve
deri, pină la finele lunii septem
brie. a unei puteri medii de peste 
270 MW-oră energie electrică — 
ne spune inginerul Viorel Cotigă, 
directorul unității. La baza obține
rii acestui succes se află buna or
ganizare a lucrărilor de reparații, 
asigurarea permanentă a asistenței 
tehnice, competenta profesională si 
i nalta responsabilitate de care a 
dat dovadă intregul colectiv de 
energeticieni brăileni". (Candiano 
Priceputu).

SIBIU : Apartamente 
mai multe pentru 

oamenii muncii
Urmare a organizării superioare 

a activității pe șantiere, a mecani
zării lucrărilor și a creșterii pro
ductivității muncii, constructorii au 
reușit, de la începutul anului și 

ROMÂN IA-FILM prezintă:
GALA FILMULUI CHINEZ

Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a proclamării Republicii Populare 
Chineze, la cinematograful Studio din Capitală se va prezenta, in ziua 

de 26 septembrie, filmul

LUPTĂTORII DIN VALEA MISTERIOASĂ

pînă în prezent, să dea în folosin
ță. peste sarcinile de plan, mai 
multe apartamente în cartierele 
„11 Iunie", „Valea Aurie", „Hipo
drom" și „Tineretului" din Sibiu. 
Numărul locuințelor noi ce vor fi 
puse la dispoziția oamenilor mun
cii în acest an in județ depășește 
cifra de 1 600. (Ion Onuc Nemeș).

DEVA : Volum sporit 
de materiale refolosibile

Prin intermediul celor 6 centre 
de recuperare, prelucrare și desfa
cere a materialelor refolosibile și 
al celor 40 puncte de colectare ale 
intreprinderii județene de profil 
s-au obținut importante depășiri 
la prevederile de recuperare. Ast
fel, de la inceputul anului si pină 
in prezent s-au recuperat, peste 
plan, 5 000 tone fontă, aproape 20 
tone cupru. 4 tone alamă. 8 000 
tone refractare. 50 tone textile. 53 
tone cauciuc și alte importante 
cantități de diferite materiale. 
(Sabin Cerbu).

BUZĂU : Produse 
și tehnologii noi, moderne 

în unitățile industriale din ju
dețul Buzău, ca urmare a aplică
rii unor programe speciale de or
ganizare a muncii și modernizare 
a producției, in activitatea de in
troducere pe scară largă a progre
sului tehnic s-au înregistrat impor
tante succese. Astfel, in perioada 
care a trecut din acest an. au fost 
asimilate 55 de produse noi, cu 
parametri tehnico-funcționali su
periori. și 44 de tehnologii moder
ne de fabricație. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu întreprinderea 
de contactoare. întreprinderea de 
producție industrială și construcții 
căi ferate. întreprinderea „Meta
lurgica". întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice. întreprin
derea de utilaj tehnologic Buzău 
și întreprinderea de garnituri de 
frină și etanșare Rimnicu Sărat. 
(Stelian Chiper).

MEHEDINȚI : Piese 
de schimb 

recondiționate
Și in acest an, stațiunile pentru 

mecanizarea agriculturii din Me
hedinți șirau propus recuperarea, 
recondiționareă și refolosirea unui 
considerabil volum de piese de 
schimb și subansamble de la ma
șinile din dotare. Au fost alcătuite 
în fiecare unitate formații, de lucru 
specializate, atelierele s-au dotat 
cu mașini și instalații care asigură 
o calitate superioară recondițiohă- 
rilor. La întreaga gamă de tractoa
re, combine și semănători se re
condiționează astfel pină la 80 la 
sută din reperele care intră în com
ponența acestor mașini. în perioaT 
da care a trecut din acest an, 
valoarea reperelor recondiționate 
se situează la peste 20 milioane lei. 
(Virgiliu Tătaru).

La 26 septembrie, 
poporul Republicii 
Arabe Yemen sărbăto
rește împlinirea a 24 
de ani de la procla
marea republicii, evo- 
cind. cu acest prilej, 
unul dintre cele mai 
importante momente 
ale istoriei sale națio
nale Actul politic din 
toamna anului 1962 a 
pus capăt regimului 
monarhic feudal, care 
menținea țara într-o 
stare de adincă îna
poiere, și a deschis 
calea unor Importante 
prefaceri economico- 
sociale. Dacă inaintea 
revoluției antimonar
hice Sanaa nu avea 
nici o stradă asfaltată 
și cartiere intregi erau 
o aglomerare de case 
sărăcăcioase, astăzi 
capitala R. A. Yemen 
dispune de bulevarde 
largi, dfe-a lungul că
rora pot fi intilnite 
numeroase edificii re
cent construite, ca, de 
exemplu, sediile unor 
ministere, mari hote
luri și bănci, ale com
paniei aeriene „Ye- 
menia", care îmbină

in mod armonios tră
săturile artei tradițio
nale arabe cu cele ale 
arhitecturii moderne. 
Schimbări semnificati
ve au avut loc. de a- 
semenea, in înfățișa
rea celorlalte locali
tăți. inclusiv a satelor, 
unde trăiește 85 la 
sută din populația de 
aproximativ 8 milioa
ne a . R. A. Yemen. 
Preocupate să pună 
caDăt subdezvoltării, 
autoritățile centrale 
au declanșat o acțiune 
pe scară largă de va
lorificare a resurselor 
materiale și umane. 
Au fost construite ci- 
teva baraje și extinsă 
rețeaua de canale de 
irigații, a luat naștere 
o industrie proprie, 
s-au amplificat pros
pecțiunile geologice. 
Ca rezultat al acestei 
ultime acțiuni, acum 
cițiva ani, in zona 
Maarib — Jouf au fost 
descoperite apreciabi
le zăcăminte de pe
trol. Tot aici. în -apri
lie a.c., a fost inaugu
rată prima rafinărie 
din țară, care va pre

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„AVANTI"

Spirala șomajului iși continuă 
neslăbit cursul

0 in pofida unei oarecare creșteri a productivității in Europa 
occidentală, situația cămine puțin încurajatoare în ceea ce 
privește locurile de muncă 0 Se apreciază că numărul șome
rilor se va ridica la 19 025 000, cu un milion mai mult iață 
de 1984, adică 11 la sută din populație • in țările membre 
ale O.E.C.D., numărul șomerilor se va ridica in acest an la 
31 milioane și jumătate, cei mai aiectați Hind în continuare 

tinerii în căutarea primului loc de muncă.
Deși în întreaga Europă occiden

tală se înregistrează la ora actuală 
o oarecare relansare a creșterii pro
ductivității, anul 1986, ca și cei care 
l-au precedat, nu este un an prea 
încurajator in ceea ce privește locu
rile de muncă. într-adevăr. popu
lația activă continuă să crească mai 
rapid decit numărul locurilor de 
muncă disponibile și se apreciază că 
pină la inceputul anului viitor nu
mărul șomerilor se va ridica la 
19 025 000 (cu un milion mai mult 
față de anul 1984), adică aproximativ 
11 la sută din populație — un ade
vărat record de la sfirșitul celui 
de-al doilea război mondial. Toate 
aceste date puțin optimiste sînț 
înscrise în raportul publicat de Or
ganizația Internațională pentru Coo
perare și Dezvoltare Economică 
(O.E.C.D.), din care fac parte 24 de 
țări dezvoltate din punct de vedere 
industrial.

Situația pare relativ stabilizată în 
Germania federală, unde rata șo
majului este de 8 la sută, în Marea 
Britanie de 11,75 la sută, iar în 
Olanda de 15 la sută. Se pare că si
tuația este mai gravă in Belgia, 
unde numărul șomerilor va crește de 
la 13,75 la sută la 14,25 la sută, și în 
Franța, unde de la 10,5 la sută se 
va ajunge la 11.25 la sută.

Se pare că există mai multe șanse 
de creștere a locurilor de muncă în 
Austria, Luxemburg, Norvegia, Elve
ția și Suedia, deși nu la nivelul Ja
poniei, unde rata șomajului este de 
numai 2 la sută (potrivit unor sis
teme statistice care nu au cores
pondent în Occident), sau al Statelor 
Unite, unde ofertele de muncă pe 
piață au crescut cu 4 la sută în
1984 față de 1983. în ansamblu, în 
statele membre ale O.E.C.D., numă
rul șomerilor va fi în 1986 de 31,5 
milioane, adică 8,5 la sută din forța 
de muncă, față de 30 milioane în
1985 și 30 400 000 în 1984.

în orice caz, cei mai afectați de 
creșterea șomajului rămin în conti
nuare tinerii care sint în căutarea 
primului loc de muncă, adică cei 
care, potrivit criteriilor folosite de 
experți pentru a întocmi statisticile, 
au vîrșta cuprinsă între 15 și 25 
de ani.

în Statele Unite, ponderea tineri- ' 
lor șomeri a scăzut de la 13,3 la 
sută în 1984 Ia 12 la sută în 1985. 
Același lucru s-a întimplat, deși in 
mai mică măsură, și în Japonia. O 
ușoară oscilație negativă se înregis
trează în Germania federală, in 
Marea Britanie și în Italia ; în 
schimb o oscilație deosebit de în
grijorătoare se semnalează în Franța 
(de la 26,1 Ia sută în 1984 la 29 la 
sută in 1985).

Dar, pe lingă șomajul în rîndul 
tineretului, despre care se vorbește 
și se dezbate atit de mult, fenome
nul mult mai grav este, după cum 
se arată în raportul O.E.C.D., 

lucra 500 000 tone de 
petrol anual, alungind 
să acopere 70 la sută 
din nevoile interne. 
Acest fapt are o sem
nificație deosebită, 
deoarece R. A. Yemen 
era cunoscută ca o 
tară fără resurse pe
troliere.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și solidarita
te cu popoarele arabe, 
cu toate popoarele 
care pășesc pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres și simpatie rea
lizările obținute de 
poporul yemenit in di
recția consolidării in
dependenței și a fău
ririi unei vieți noi. 
între Republica Socia
listă România și Re
publica Arabă Yemen 
s-au statornicit relații 
de colaborare înteme
iate pe stimă și res
pect reciproc, care cu
nosc un curs ascen
dent. în folosul celor 
două țări și popoare, 
âl cauzei păcii si înțe
legerii internaționale.

așa-numitul șomaj de lungă durată, 
moștenire a anilor de recesiune eco
nomică, șomaj ale cărui victime nu 
au, se pare, nici o speranță, ca 
urmare a existenței unui mecanism 
perfid. într-adevăr, cei care așteaptă 
un loc de muncă de mai bine de 
doi ani continuă, in mod paradoxal, 
să rămînă in afara unor modalități 
de reglementare. Cauzele sint destul 
de neclare. Dar un rol fundamental 
în s.electare pentru angajare îl au 
tocmai virșta și chiar noile diplome 
de calificare. De pildă, in multe 
cazuri este necesară stăpinirea noi
lor tehnologii. De asemenea, din 
punct de vedere psihologic, șomerul 
„cu stagiu" nu este ușor acceptat. 
Dimpotrivă, precizează studiul 
O.E.C.D., este ținut cit mai departe 
sau este chiar respins.

America de Nord demonstrează cit 
se poate de limpede ritmul lent al 
procesului de reabsorbție pe piața 
muncii a șomerilor „cu stagiu" în
delungat, îmbunătățirea perspective
lor locurilor de muncă neavînd, pe 
termen scurt, vreo contribuție la 
înlăturarea fluxului șomerilor „cu 
stagiu" îndelungat.

Configurația demografică a acestei 
categorii speciale de șomeri nu a 
suferit modificări prea mari. Vîrsta 
cea mai frecventă este cea cuprinsă 
între 26 și 44 de ani, iar proporțiile 
in timp au rămas neschimbate. Ele
mentul nou rezidă în scăderea pre
zenței femeilor. Multe femei descu
rajate, susțin sociologii, au renunțat 
la realizarea propriilor aspirații.

în Europa occidentală, unde șo
majul a crescut, șomerii „cu stagiu" 
au trecut de la 31,6 Ia sută la 37,5 
la sută. în fruntea listei se situează 
Belgia cu 48 la sută. Urmează Spania 
cu 32 la sută. Marea Britanie cu 22 
la sută și Italia cu 18 la sută.

Ce trebuie să se facă pentru re
zolvarea problemei locurilor de 
muncă ? Experții sugerează guver
nelor din diferite țări ale O.E.C.D. 
unele soluții : in primul rind. insistă 
ei, este necesară frînarea revendică
rilor in. domeniul salariilor. în al 
doilea rind, este nevoie de o politică 
în sensul modificării organizării 
muncii pentru a facilita mobilitatea 
mîinii de lucru. Nu trebuie subapre
ciată nici introducerea sistemului de 
angajare cu normă redusă, frecvent 
și puternic contestat însă.

Tot în nordul Americii, tendința 
este ca acești lucrători cu orar redus 
să fie mai tineri decit lucrătorii cu 
orar complet. Revista „Travail Ca
nada" subliniază că, în 1981, 67 la 
sută din acești tineri lucrători erau 
studenți, dintre care majoritatea sub 
20 de ani.

Toate acestea sint remedii care nu 
pot fi aplicate în mod universal Ia 
orice situație, deoarece problema 
locurilor de muncă rămine mult mai 
complexă și delicată și abordarea ei 
presupune cunoașterea în profunzi
me a realității conjuncturale.

*

I

*
*

UIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® CALCULATORUL, PRIETE

NUL ELEVILOR. Care sint principalele 
avantaje ale inițierii tinerilor în mînuirea 
unui calculator ? Lucrul cu calculatorul 
dezvoltă la elevi un mod de gindire teh
nic, le stimulează acestora spiritul de crea
tivitate. le îmbogățește cunoștințele, aju- 
tindu-i astfel să se pregătească mai bine 
pentru viitoarele profesii. Tocmai pentru 
realizarea acestui deziderat didactic, in Ce
hoslovacia, a fost creat microcalculatorul 
școlar „IQ 150", rod al colaborării dintre 
Facultatea de electronică din Praga și 
Uzina pentru automatizări industriale din 
Novy Bor (Boemia de nord). Ca terminal, 
poate fi utilizat orice televizor alb-negru 
sau color. Orice magnetofon ori casetofon 
poate servi ca memorie externă. De acum 
produs de serie. „IQ 150“ poate fi folosit 
atit pentru învățarea fundamentelor pro
gramării. cit si pentru predarea asistată de 
calculator a fizicii, matematicii etc. în ulti
mul timp, nu numai în programa școlilor 
cu profil tehnic, ci și a liceelor teoretice au

fost introduse ore de lucru cu calculatorul. 
Bunăoară, elevii liceului din Trebic au, 
săptăminal, între patru și șase ore de in
formatică. Inițial, ei învață jocuri simple, 
ale căror reguli sint publicate în revista 
„Lumea tinără'. Urmează apoi rezolvarea 
unor teme mai dificile și, in fine, inițierea 
in „tainele" programării.

• VIITOARELE „GRĂDiNI" 
ALE COSMONAUȚILOR. Pe mâ' 
sură ce crește durata de „ședere" în spa
țiul cosmic a astronavelor cu echipaje la 
bord, se pune problema găsirii a noi me
tode de asigurare cu alimente, apă și oxi
gen a cosmonauților. în acest sens. Statele 
Unite au in vedere ca echipajul stației 
spațiale permanente, care va fi lansată 
înainte de sfirșitul acestui secol, pe o or
bită circumterestră, să-și fabrice singur 
necesarul de hrană, fără să mai recurgă 
la serviciile unor aeronave speciale de a- 
provizionare.

Din păcate, orice cultură mai extinsă de , 
legume, in eventuale „grădini" spațiale.

necesită ceea ce specialiștii numesc un 
„sistem biologic regenerator in circuit. în
chis", în stare să recicleze resturile orga
nice, transformindu-le in produse reutiliza- 
bile. Specialiștii companiei aerospațiale 
„Boeing" proiectează, în prezent, o seră 
destinată stațiilor orbitale. Rămine însă de 
verificat dacă, în timp, plantele s-ar putea 
dezvolta corespunzător în condiții de im
ponderabilitate, așa cum au lăsat să se în
trevadă experiențe efectuate în unele zbo
ruri cosmice anterioare. Oricum, pentru 
proiectele respectivei sere, specialiștii de la 
„Boeing" caută să pună la punct mijloace
le tehnice, de natură să producă în spațiul 
cosmic, cel puțin în parte, forța gravitațio
nală, lumina, oxigenul și substanțele nu
tritive necesare dezvoltării unor culturi de 
plante. Bunăoară, gravitația va fi simulată 
prin rotirea acelui compartiment ai sta
ției spațiale în care este amplasată sera. 
Cit privește oxigenul, acesta urmează să 
fie produs chiar de plantele serei. prins 
fotosinteză, iar substanțele nutritive nece
sare dezvoltării lor. prin reciclarea. în pri
mul rind, a resturilor vegetale. Specialiștii

consideră că proiectata seră ar putea pro
duce jumătate din necesarul de hrană al 
unui echipaj de patru persoane, pe timp 
de peste șase ani. la un preț mai scăzut 
decit dacă s-ar asigura de pe Terra'apro
vizionarea și reaprovizionarea cu alimente.

• ȚIGARA, DUPĂ UN EFORT 
FIZIC. Ce-i drept, rari sint fumătorii că
rora le vine ideea să aprindă o țigară 
înainte de a se apuca să joace tenis sau să 
facă alergări. în schimb; aproape toți fu
mătorii pasionați, automat, scot din pachet 
o țigară de indată ce au încetat respectivul 
efort fizic, spre a „savura" pe deplin mo
mentele de destindere... Ceea ce nu știu ei 
este că acest gest, aparent anodin, poate 
avea consecințe grave asupra sănătății. Așa 
cum se arată într-o recentă broșură, publi
cată de Comitetul național împotriva taba- 
gisnjului, din Franța, perioada de recupe
rare consecutivă depunerii unui efort este 
deosebit de critică pentru inimă, favorizînd 
declanșarea unor spasme coronariene. Or, 
și tutunul, la rîndul lui, constituie un fac-

tor generator de spasme, la nivelul vaselor 
coronariene. Si, în plus, de notat că factorii 
de risc ai accidentelor cardiovasculare nu 

' se însumează, pur și simplu, ci se multi
plică. ceea ce si explică frecventele cazuri 
de crize cardiace survenite la multi spor
tivi, în minutele de după încetarea efortu
lui fizic.

• UN NOU TIP DE COM
BUSTIBIL LICHID. In Suedia a in- . 
trat în funcțiune cea mai mare rafinărie 
de cărbune din lume cu o capacitate 
de 250 000 tone de combustibil pe an. Aici 
se produce, pe bază de cărbune, un nou 
tip de combustibil lichid, care poate fi fo
losit, in locul țițeiului greu. Principalele 
sale calități ? El prezintă mai puține efec
te poluante asupra mediului înconju
rător și este cu 15 la sută mai ieftin decit 
țițeiul.

• ÎN LOCUL ÎMPACHETĂRI
LOR CU NĂMOL. în Ungaria a fost 
acordat brevet de invenție pentru un ori-

ginal produs farmaceutic, mai precis un 
bandaj terapeutic, destinat să suprime du
rerile musculare și inflamatorii. Anul aces
ta s-au și pus in vînzare, în farmacii, peste 
55 de mii de asemenea bandaje, care sint 
solicitate de pe acum și Ia export. Pornind 
de la considerentul că majoritatea dureri
lor musculare, inclusiv reumatismale, sint 
de origine spastică, inventatorul produsului 
a mers pe ideea de a suprima aceste spas
me Prin utilizarea biocurenților. El a con
statat că, sub efectul anumitor substanțe 
minerale, în partea suferindă a corpului se 
pot produce biocurenți care, eliminînd 
spasmul, suprimă și durerea. în consecință, 
el a impregnat bandaje obișnuite cu un 
preparat pe bază de substanțe minerale. 
Lipit pe zona dureroasă a corpului, ban
dajul este menținut pînă se calmează sau 
dispare complet durerea, adică timn de 10 
minute pînă la 9—10 zile. Comparativ cu 
obișnuitele împachetări terapeutice, cu nă
mol, bunăoară, noul bandaj prezintă avan
tajul că este portabil.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

I

*
*

5

1



SCÎNTEIA — vineri 26 septembrie 1986 PAGINA 5

Organizare exemplară pentru executarea unor lucrări 

de bună calitate și încadrarea lor in perioada optimă -

10
Ce recomandă specialiștii ?

La consfătuirea cu activul de partid și de stat din agricultură au 
fost stabilite măsuri de cea mai mare însemnătate pentru obținerea in 
anul viitor a unor recolte mari la culturile care se insâmințează in 
această toamnă. Măsurile respective sînt cuprinse in „Programul pri
vind asigurarea densității la hectar la cerealele păioase de toamnă 
si pentru prevenirea pierderilor la recoltarea culturilor de toamnă", 
aprobat la consfătuire.

CARE SÎNT CONDIȚIILE AGROMETEOROLOGICE ? 
Octavian Berbecel, de la Institutul de meteorologie și hidrologie, pre
cizează : „Datorită lipsei îndelungate a precipitațiilor, rezerva de apă 
in sol este mai mică decît în mod obișnuit. Astfel, in cîmpia de sud 
a țării, din Mehedinți la Galați și de aici in întreaga Moldovă, pînă 
la Botoșani și Suceava, rezerva de apă din sol pe adincimea de 0—20 
cm este de pînă la 100 metri cubi la hectar, iar deficitul de apă în
sumează 300—400 metri cubi la hectar. în zona submontană, Transil
vania, Banat și Cîmpia de Vest a țării, pe adincimea respectivă, re
zerva de apă este de 100—150 metri Cubi apă la hectar, iar deficitul 
de 250—350 metri cubi la hectar.

în aceste condiții, cum trebuie să se lucreze la pregătirea terenu
lui și însămințarea cerealelor păioase ? Iată ci.teva precizări făcute de 
inginerul Florea Pirlogca, director general în Ministerul Agriculturii.

LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE A TERENULUI TREBUIE 
EFECTUATE EXEMPLAR Condițiile climatice din această toam
nă cer din partea specialiștilor din agricultură o gîndire mai profundă 
și mai responsabilă pentru aplicarea celor mai potrivite soluții la pre
gătirea terenului. între acestea trebuie avut în vedere :

• ARĂTURA să se facă la adincimea la care nu se scot bulgări 
mari, folosindu-se plugul urmat de grapa stelată ;

® DISCUIREA să se execute imediat după arat, ceea ce permite 
mărunțirea mai bună și mai ușoară a solului, lucrare ce se executa 
cu discul în agregat cu grapa reglabilă sau cu colți ficși ;

• CURĂȚIREA TERENULUI DE RESTURILE VEGETALE este o 
lucrare obligatorie. A nu stringe resturile vegetale, îndeosebi in condi
țiile climatice din această toamnă, constituie greșeală de neadmis.

ÎNSĂMÎNTĂRILE SĂ FIE ÎNCADRATE ÎN TERMENE
LE STABILITE. Semănatul griului se face între 20 septembrie și 
1 octombrie in zonele colinare și nordice, și pină la 10 octombrie să 
fie realizate integral însămințările și în celelalte zone ale țării. La 
semănat trebuie să se aibă în vedere :

• PATUL GERMINATIV să fie bine nivelat și mărunțit, fără 
resturi vegetale, asigurindu-se astfel o încorporare uniformă a se
mințelor la adincimea prevăzută ;

• UNIFORMITATEA DISTRIBUIRII SEMINȚEI obligă ca tracto
rul să înainteze cu viteza I :

• TĂVĂLUGIREA DUPĂ SEMĂNAT se execută pe terenurile 
unde nu s-a putut face o pregătire perfectă a patului germinativ, fo
losindu-se numai tăvălugul inelar.

IRIGAREA SEMĂNĂTURILOR DE TOAMNĂ. Potrivit 
programului special privind asigurarea udărilor de răsărire a griu
lui, orzului și altor culturi care se însămințează in toamna anului 1986, 
au fost luate măsuri ca pe o suprafață de 1 044 200 hectare să se facă 
o udare de răsărire și înfrățire a culturilor, aplieîndu-se o normă de 
udare de 300—400 metri cubi apă la hectar. Este necesar să fie făcute 
udări de răsărire și in sistemele locale de irigații, instalîndu-se moto- 
pompe in apropierea surselor de apă.

loan HERȚEG

AGRONOMUL să nu accepte 
greșelile - să acționeze pentru 

prevenirea lor
Arătura de calitate - principala condiție pentru însămințarea in bune condiții a culturilor de toamnă

în județul Satu Mare, semănatul 
orzului este în fază de finalizaro 

■și se. lucrează la pregătirea terenu
lui pentru grîu, care, urmează să fie 
însămînțat in unitățile socialiste săt
mărene. pe o suprafață de peste 
53 000 hectare. Am început raidul 
nostru in citeva unități din consi
liul agroindustrial Sanislău. unde, 
cum se știe, se află și coope
rativa agricolă Sanislău. prima uni
tate din județ care a realizat o oro- 
ducție de peste 8 000 kg griu la 
hectar. Ne-am oprit îndelung pe 
unele parcele din unitățile acestui 
consiliu. pentru 
a vedea în ce 
măsură specia
liștii. mecaniza
torii sînt pregă
tiți să ducă la 
îndeplinire pro
gramele pe care 
le-au' propus pen
tru a realiza pro
ducții superioare de cereale pă
ioase în anul viitor. însoțiți de 
tovarășul inginer Ștefan Onci, 
președintele biroului executiv al 
consiliului agroindustrial Sanislău și, 
totodată, directorul I.A.S. Cărei, am 
străbătut mai întîi cîteva sole apar- 
ținînd unității pe care o conduce 
direct și în care mecanizatorii lucrau 
la semănatul orzului.

O primă constatare : atît la ferma 
Andrid a I.A.S. Cărei, cît și la ce
lelalte ferme ale întreprinderii, 
ne-am convins că sînt puse baze te
meinice obținerii unor producții su
perioare de orz. La pregătirea tere
nului. discuitul se efectua oblic fată 
de direcția celui realizat anterior, 
pentru a asigura o bună măruntire 
a pămintului. iar semănatul se exe
cuta perpendicular pe direcția arătu
rii. Cu toate acestea, într-una din 
parcele întilnim o mică fîșie mai 
bolovănoasă, pe care inginerul loan 
Irimie de la această fermă o pune 
pe seama faptului că acolo a existat 
un drum bătătorit. terenul fiind 
greu de prelucrat. Directorul unită
ții nu acceptă nici un fel de expli
cație și nici soluția de a lăsa ca 
lucrarea să fie îndreptată de facto

ficțiuni în județul 
Saîu Mare pentru 

o bună recoltă viitoare

rii naturali, nesiguri, și-l obligă pe 
specialist să refacă grabnic patul 
germinativ pe porțiunea respectivă 
la parametri calitativi optimi.

La C.A.P. Pișcolt se executau pe o 
parcelă lucrări de bună calitate la 
pregătirea terenului pentru semă
nat sub supravegherea inginerului- 
șef Gheorghe Chereji. în schimb, ne 
reține atenția că pe parcela numită 
,,Petrești-Dreapta“, un mecanizator 
mai grăbit" efectua semănatul orzului 
cu viteza a... treia. Ne deplasăm la 
locul semănatului, împreună cu in- 
ginerul-șef, unde, în afară de con

firmarea încălcă
rii regimului de 
viteză, am mai 
constatat și ne- 
respectarea altor 
verigi tehnologi
ce datorate ne- 
reglării cores
punzătoare a se
mănătorilor.

Din cauză că terenul nu era bine 
pregătit, prezentînd denivelări, a- 
dincimea de încorporare a seminței 
era neuniformă. în urma consta
tării acestei situații, inginerul- 
șef al unității a fost nevoit să 
accepte că încă din acel mo
ment se impunea să fie întrerupt 
semănatul pe parcelă și reluat nu
mai după ce avea să se mai treacă 
pe porțiunea neînsămințată cu o 
grapă cu nivelator, iar calitatea, se
mănatului să fie supravegheată >cu 
atenție maximă. Așa cum de altfel 
trebuie făcut acest lucru și. la C.A.P. 
Cărei, unde, pe o parcelă din cadrul 
fermei conduse de inginerul Dumi
tru Bertalan. am întilnit un mecani
zator de asemenea grăbit. Paul 
Botlinger. care însămînța cu viteza 
a treia, deși în ordinul de lucru scria 
viteza întîi.

Din cele constatate, reiese că spi
ritul de răspundere al specialiștilor 
și mecanizatorilor nu se manifestă 
pretutindeni și în toate situațiile la 
înălțimea exigentelor actuale.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scirlteii"

ț 
ț
ț

L

GRABIJI SEMĂNATUL ORZULUI!
STADIUL INSĂMÎNȚĂRII ORZULUI DE TOAMNĂ -

în procente — la data de 24 septembrie, în județele din zona a lll-a

Suceava
Hunedoara
Sălaj
Sibiu
Cluj
Alba

Mureș
Brașov 
Covasna
Maramureș 
Bistrița-Năsăud 
Harghita

91

78

68

32

20

0

100

100

100

97

97

95

Datele ne-au fost furnizate de la Ministerul Agriculturii
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Spiritul de răspundere în lumina faptelor
LA CONDIȚII DEOSEBITE, 

MĂSURI EXCEPȚIONALE. Ingi
nerul Vasile Galea, directorul 
S.M.A. Gruia, județul Mehedinți, 
nu pare dispus să poarte un dia
log. înțelegem acest lucru din 
gesturile, din frazele pe care le 
rostește scurt, pline de înțeles. 
Formația de mecanizatori care lu
crează la pregătirea terenului aici, 
la C.A.P. Pătulele I, trebuie să 
depună un efort deosebit. Li se 
cere maximă încordare. Pămîntul, 
pătruns pină în adîncimi de uscă
ciune. cedează greu. Oricît de 
mare: ar fi însă efortul ce trebuie 
depus, se cer găsite soluții pentru 
ca sămînta să fie pusă grabnic sub 
brazdă. „Pentru a asigura un bun 
pat germinativ — ne spune spe
cialistul — efectuăm cite 7 și chiar 
8 lucrări. Solul uscat se mărun-

țește greu. Dar, chiar în aceste 
condiții deosebite, nu admitem nici 
un fel de abatere de la tehnologia 
de lucru. Producția de 7 000 kg orz la 
hectar pe care trebuie s-o obținem 
în, anul viitor de pe această solă 
va depinde hotăritor de felul cum 
muncim acum“.

Si spre lauda lor trebuie spus că 
oamenii de aici își fac dator,ia cu 
cinste. Dovada cea mai convingă
toare o reprezenta calitatea deose
bită a patului germinativ în care 
este ppsă sămința la încolțit. 
(Virgil Tătaru).

PROBLEMA BRĂZDARELOR, 
REZOLVATĂ ȘI BINE, ȘI EFI
CIENT. La arat, cea mai solicita
tă parte a plugului este brăzdarul. 
Așa se face că acesta se și uzează 
cel mai repede. Ca atare, repede

ajungea la fier vechi. Asta pînă de 
curînd. pentru că, in județul Timiș 
se aplică o metodă de rccondițio- 
nare a brăzdarelor de plug. La 
S.M.A. Buziaș a fost creat un cen
tru de rdcondițîonare a brăzdare
lor uzate. Aici se folosește o teh
nologie pe cît de simplă, pe atit 
de eficientă : partea uzată a brăz- 
darului este tăiată și înlocuită, prin 
sudare, cu o bucată de arc. mate
rial recuperat de la remorcile ca
sate. Urmează ascuțirea, polizarea 
și intrarea la arat. Avantaje ? Se 
prelungește durata de folosire a 
brăzdarului, costul este cu o trei
me mai mic decit al unui brăzdar 
nou. Pînă acum au fost recondițio
nate 3 000 de brăzdare. urmind ca 
în această toamnă numărul lor. să 
ajungă la 8 000. Și simplu, și efi
cient. (Cezar Ioana).

/n fiecare unitate - asigurate La nivelid 

necesarului, prin valorificarea tuturor 
resurselor de nutrețuri

Cerințe la ordinea zilei
® Se apropie anotimpul friguros. în toate fer

mele și complexele zootehnice trebuie grabnic 
încheiate pregătirile pentru buna îngrijire și fura
jare a animalelor în timpul iernii.

• Concomitent cu menținerea la pășunat 
a animalelor, este necesar să fie luate măsuri 
ferme pentru strîngerea, transportul și depozita
rea tuturor resurselor de nutrețuri.

® în mod deosebit trebuie să fie intensificate 
recoltarea și însilozarea culturilor duble destinate 
bazei furajere, pentru a se preveni uscarea și de
gradarea acestora din cauza brumelor.

® întrucît în cîmp există un mare volum de 
coceni și alte resurse de furaje, la recoltarea și 
transportul acestora să fie mobilizate toate mij
loacele repartizate în acest scop.

• Asigurarea tuturor condițiilor pentru buna 
adăpostire și hrănire a animalelor în timpul iernii 
trebuie să preocupe în aceste zile conducerile tu
turor unităților agricole, întrucît de modul în care 
sînt rezolvate aceste probleme depinde realiza
rea efectivelor planificate și a producțiilor zoo
tehnice prevăzute.

om fvjfuacH m u_s*h, cooțuațokh

Folosiți din plin timpul prielnic pentru strân

gerea și depozitarea tuturor resurselor de nutrețuri, 

astfel incit infiecare unitate, in fiecare gospodărie 

si se asigure din plin furajele necesare pentru hrana 

animalelor pe parcursul iernii 1
1

Cei mai umili găsesc soluții, unii caută justificări Fiecare gospodar poate contribui acum 
la strînsul furajelor

Vremea secetoasă nu a ocolit nici 
județul Sălaj, fapt care a determinat 
ca la prima coasă producția de 
masă-verde să nu ajungă, în unele 
locuri, nici la jumătatea celei din 
anii trecuți. Iată de ce, mai mult ca 
oricind, preocupările conducerilor de 
unități agricole, ale specialiștilor 
sînt canalizate spre 'găsirea celor 
mai eficiente soluții privind asigu
rarea bazei furajere. La această oră 
— cel puțin la capitolul finuri — 
echilibrul balanței furajere este in 
favoarea animalelor, necesarul de 
fibroase fiind asigurat in proporție 
de 80—90 la sută intr-o serie de co
operative agricole, cum ar fi cele din 
Zalău, Someș-Odorhei, Românași, 
Băbeni, Măieriște, Cozla, Petrindu, 
Fildu de Jos etc. Concomitent, in 
unele unități (vecine chiar cu cele 
amintite mai sus) n-au fost asigu
rate nici măcar jumătate' din canti
tățile necesare de fibroase. Exem
ple nedorite în acest sens le repre
zintă situațiile concrete de la coo
perativele agricole din Mirșid, Vîr- 
șolț, Aghireș, Valcău și Creaca. Pe 
ansamblul județului, din necesarul de 
79 000 tone fibroase sint asigurate 
pînă la această oră în jur de 50 000 
tone. Din dialogul purtat cu tova
rășul Simion Timar, director la di
recția agricolă județeană, am re
ținut că deficitul de fibroase 
va fi acoperit prin depozitarea 
resurselor de la culturile ce
realiere. leguminoase și rădăcinoase. 
Chiar dacă nu va fi asigurată pe 
sortimente la nivelurile planificate, 
in echivalent in unități nutritive, 
baza furajeră va fi realizată. în 
acest sens, este de precizat, au fost

deja depozitate aproape 58 000 tone 
furaje suculente și peste 51 000 tone 
grosiere, urmind ca, in perioada ur
mătoare, cantitățile 1a aceste sorti
mente chiar să depășească normele 
planificată.

La Românași stăm de vorbă cu 
primarul comunei, Ileana Pop. După 
ce, in prealabil, am „trecut in re
vistă" șirele de finețe naturale.

Ce măsuri stringente 
se impun în unități 

din județul Sălaj

„Acționînd în conformitate cu pro
gramul de producere și asigurare a 
furajelor, elaborat in primăvară, in 
funcție de efectivele de care dispu
nem, la această oră avem depozitate 
1 000 tone fibroase, 850 tone grosie
re și peste 370 tone suculente — pre
cizează primarul comunei. în acest 
an am recoltat și depozitat 820 tone 
semifin. Vom completa baza furajeră 
la fibroase cu incă 40 tone fin de 
trifoi în cultură ascunsă, 60 tone tri
foi coasa a doua și 60 tone fin na
tural, tot coasa a doua. Am revizuit 
programul de producere a furajelor, 
in funcție de situația creată din 
cauza secetei. Am însămînțat cu 
culturi duble 85 hectare, mai mult 
ca oricind, și starea lor de vegetație 
este foarte bună, pentru că au fost 
puse imediat după mazăre și orz.

Vom completa baza furajeră cu 1 000 
tone sfeclă furajeră, 400 tone colete și 
frunze de sfeclă de zahăr, 754 tone 
coceni de porumb și vom prelua 500 
tone tăiței de sfeclă. Am mai depo
zitat 660 tone paie in amestec cu 
masă-verde, așa că baza furajeră va 
fi asigurată in condiții bune pentru 
cele 1 100 bovine, 1 000 ovine și 35 
cabaline".

în vecini, Ia C.A.P. Creaca, 
perspectivele nu sint mulțumitoare, 
dacă avem în vedere că pină la 22 
septembrie fuseseră depozitate doar 
220 tone fin. „Nu ne-a plouat 
deloc" — încearcă o explicație șeful 
fermei zootehnice. Eugen Chen- 
dea. Nici pe vecinii din Românași 
nu i-a plouat, și ei au adunat 
de aproape cinci ori cit cei. din 
Creaca. Ce vor face, totuși, co
operatorii de aici ca să asigure baza 
furajeră pentru cele 470 de bovine 
și 1 400 oi ? Punem această întreba
re întrucît nici culturile duble nu 
arată bine. Unele nici măcar n-au 
răsărit. „Vom mai . cumpăra de ia 
silvic, vom face și 200 tone frunzare 
pentru oi...“ — ni se explică. Dar 
vremea trece și frunzarele trebuie 
făcute acum. Iar a te baza numai 
pe resursele furajere din toamnă 
nu-i o soluție. Așa că la C.A.P. 
Creaca, precum și în alte citeva 
unități, cum ar fi Gîrbou, Uileac, 
Benesaț, Cristolț, Călacea, se impu
ne intervenția hotăritâ a factorilor 
de răspundere in vederea găsirii de 
soluții pentru asigurarea bazei fura
jere in cantitățile prevăzute.

Euqen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"
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SEMNAL
Stadiul însilozării furajelor (în procente)

ÎN AVANS... ...ÎN RESTANȚĂ

OLT 
COVASNA 
GALATI
SUCEAVA 
BIHOR 
BRAȘOV

91
83
78
78
76
76

mai sus

TULCEA
CĂLĂRAȘI
ARGEȘ
SĂLAJ
SIBIU 
GGRJ

41
37
37
33
30
22

ț 
ț

î

reprezintă, în procente, stadiul însi-Cifrele din tabelul de 
lozării furajelor, în seara zilei de 24 septembrie, față de prevederile 
din programul stabilit pentru perioada 1 mai—30 septembrie.
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Un pas important spre întărirea încrederii Dezbaterile sesiunii Adunării Generale ORIENTUL MIJLOCIU
și securității in Europa

Declarații în legătură cu rezultatele Conferinței 
de la Stockholm

BERLIN 25 (Agerpres). — Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, a șalutat 
acordul' convenit la Conferința pen
tru măsuri de incredere și securitate 
și pentru dezarmare in Europa, în
cheiată, recent, la Stockholm, apre
ciind că acordul respectiv constituie 
un exemplu pozitiv pentru negocie
rile în curs privind dezarmarea. în 
cuvintarea rostită in fața absolven
ților promoției 1986 a academiilor 
militare ale R.D.G. — vorbitorul a 
relevat că politica de dialog, efortu
rile susținute pentru stabilirea de 
relații fructuoase între state pot duce 
la progrese concrete, cu condiția res
pectării intereselor legitime ale tu
turor părților — transmite agenția 
A.D.N.

VIENA; Lucrările întilnirii pregătitoare 
a reuniunii general-europene

VIENA 25 (Agerpres). — Radu’ 
Budeanu transmite : Intîlnirea pre
gătitoare a reuniunii general-euro
pene de la Viena a adoptat progra
mul său de lucru in vederea pre
gătirii reuniunii ce urmează . să în
ceapă, in capitala Austriei, la 4 no
iembrie. Principala sarcină a intîl- 
nirii pregătitoare este stabilirea 
ordinii de zi și a modalităților de 
desfășurare a viitoarei reuniuni ge
neral-europene. care estb chviată 
să asigure dezvoltarea, in continua
re, a procesului inceput in urmă cu 
11 ani la Helsinki.

După cum este cunoscut, reuniu
nea general-europeană de la Viena 
are ca . obiectiv principal — ca și 
cele anterioare — efectuarea unui

0 nouă rundă de negocieri privind reducerea forțelor 
armate și armamentelor în Europa centrală

VIENA 25 (Agerpres). — Radu 
Budeanu transmite: Joi au început 
în capitala Austriei, în palatul Hof- 
burg, a 40-a rundă a negocierilor 
privind reducerea forțelor armate și 
a armamentelor și măsuri adiacente 
în Europa centrală — M.B.F.R. 
Obiectivul acestor negocieri îl con
stituie adoptarea de măsuri in ca
drul unui acord care să conducă la 
reducerea efectivelor militare, a ar
melor și armamentelor convențio
nale aflate pe teritoriul statelor din 
zona Europei centrale.

In ședința de deschidere a actua

Pentru eliminarea
STOCKHOLM. — Luînd cuvin- 

tul in cadrul lucrărilor Congresu
lui Confederației Sindicatelor Sue
deze, primul ministru. Ingvar 
Carlsson. a subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor pentru 
înlăturarea pericolului unei catas
trofe nucleare. Un război atomic, 
a menționat vorbitorul, va. afecta 
toate țările și popoarele lumii, con
secințele lui nu ar fi altele decit

BELGRAD 25 (Agerpres). — R.S.F. 
Iugoslavia este satisfăcută de înche
ierea, cu rezultate fructuoase, a Con
ferinței pentru măsuri de incredere 
și securitate și pentru dezarmare in 
Europa de la Stockholm — a decla
rat purtătorul de cuvînt al M.A.E. 
iugoslav. Documentul adoptat în ca
pitala Suediei — a relevat el — de
monstrează disponibilitatea și voința 
politică a tuturor celor 35 de state 
participante de a înregistra progrese 
calitative în acest domeniu, consti
tuind o bază solidă pentru etapa vii
toare a C.S.C.E., care va urma reu
niunii de la Viena. Aceasta, împreu
nă cu negocierile paralele asupra 
diverselor aspecte ale dezarmării, 
purtate direct de Uniunea Sovietică 
și Statele Unite, la Viena și Geneva, 
va deschide perspective pentru solu
ționarea treptată a problemei dezar
mării în Europa — a subliniat pur-*  
tătorul de cuvint iugoslav.

schimb de vederi privind aplicarea 
Actului final și a altor angajamente 
asumate in cadrul-C.S.C.E., precum 
și examinarea de noi propuneri și 
măsuri pentru adincirea relațiilor 
dintre țările participante,: întărirea 
securității și dezvoltarea cooperării 
în Europa. De asemenea, reuniunea 
de la Viena trebuie să stabilească 
modalitățile privind organizarea al
tor întilniri in cadrul procesului în
ceput la Helsinki, inclusiv data și 
locul viitoarei reuniuni general-eu
ropene.

în cadrul întilnirii pregătitoare de 
la Viena au inceput dezbaterile pri
vind ordinea de zi și modalitățile de 
lucru ale viitoarei reuniuni general- 
europene.

lei runde s-a degajat, din interven
țiile participanților, dorința de a se 
ajunge, cit mai curînd posibil, la un 
acord în acest, domeniu. Vorbitorii 
au apreciat că încheierea cu succes 
a reuniunii de la Stockholm con
stituie un element pozitiv de natură 
să stimuleze finalizarea negocierilor 
de la Viena. ceea ce ar constitui un 
pas înainte în realizarea dezarmării, 
a creării unui climat de destindere 
și securitate pe continentul nostru.

Actuala rundă a negocierilor
M.B.F.R. va dura pînă la 4 decem
brie.

pericolului nuclear
dispariția civilizației umane. în 
prdzent, nimeni nu boate să dea 
asigurări că va supraviețui unei 
catastrofe nucleare. Tocmai de 
aceea, a' precizat premierul suedez, 
toate țările, inclusiv cele nepose- 
soare de arme nucleare, au datoria 
de a-și aduce contribuția la elimi
narea pericolului de război și la 
consolidarea păcii pe planeta 
noastră.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Preocuparea majoră a tuturor 
popoarelor lumii — menținerea și întărirea păcii in lume, oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare — continuă să răzbată ca o 
idee comună, ca un laitmotiv al tuturor discursurilor rostite în plenara 
Adunării Generale a O.N.U. Vorbitorii adresează tuturor guvernelor, 
dar in primul rină celor ale statelor puternic înarmate, chemarea să 
folosească orice prilej pentru a relansa dialogul și înțelegerea, pentru 
a restabili destinderea și a se ajunge în final la acorduri și tratate 
menite să scoată in afara legii experiențele și armele nucleare, 
recurgerea la. ele. '* •

a

Președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, a cerut întregii comu
nități internaționale să exercite pre
siuni și să acționeze pentru a se 
ajunge la demilitarizarea insulei, la 
evacuarea forțelor străine de ocupa
ție, pentru a se evita divizarea statu
lui cipriot. Președintele Kyprianou 
a reafirmat disponibilitatea guvernu
lui său de a acționa — pe baza re
zoluțiilor O.N.U. și folosind bunele 
oficii ale secretarului general al or
ganizației — pentru soluționarea pe 
cale pașnică a problemei cipriote, 
pentru menținerea independenței, 
unității, integrității teritoriale și sta
tutului de nealiniere ale Ciprului.

Pe de altă parte, el a arătat că 
Ciprul sprijină toate inițiativele și 
propunerile vizînd obținerea de pro
grese în direcția controlului arma
mentelor, reliefînd însemnătatea 
apelului „celor șase“ de la Delhi 
și salutînd moratoriul unilateral in
stituit de U.R.S.S. asupra experien
țelor nucleare.

Președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a criticat politica ine
chitabilă a băncilor străine creditoa
re față de țările în curs de dezvol
tare debitoare. El s-a. pronunțat 
împotriva restricțiilor impuse de 
statele puternic dezvoltate industrial 
in calea produselor de export la- 
tino-ațnericane și a subliniat necesi
tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, echitabile și 
drepte.

Referitor la situația din America 
Centrală, șeful statului costarican a 
exprimat sprijinul țării sale față de 
eforturile de pace în regiune între
prinse de „Grupul de la Contadora“ 
și a arătat că guvernul său nu va 
permite sub nici un motiv folosirea 
teritoriului național de către grupări 
contrarevoluționare în scopul declan
șării unor atacuri armate la adresa 
țărilor vecine.

Ministrul vest-german al afaceri
lor externe, Hans Dietrich Genscher, 
a subliniat necesitatea ameliorării 
climatului în relațiile Est-Vest și. a 
apreciat că este important ca a doua 
reuniune la nivel inalt sovieto-ame- 
ricană să aibă loc înainte de sfârși
tul acestui an. EI a arătat că rela
țiile dintre statele europene, care ar 
putea să se ridice la noi cote, i tre
buie să se bazeze pe egalitate și pe 
dreptul egal la securitate.

Susținînd principalele poziții ale 
țărilor N.A.T.O., ministrul vest-ger- 
man a subliniat, totodată, necesitatea 
respectării acordurilor existente în 
problemele dezarmării pînă la reali

întrevedere sovieto-chinezd
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Miniștrii afacerilor externe ai 
U.R.S.S. și R.P. Chineze s-au întil- 
nit la sediul Națiunilor Unite și au 
făcut un schimb larg și- sincer de 
vederi — relatează agențiile T.A.S.S. 
și China Nouă — privind aspecte ale 
relațiilor bilaterale. S-a convenit re
luarea, anul viitor, a tratativelor în 
problemele de frontieră.

Părțile — arată T.A.S.S. — relevă 
cu satisfacție progresul înregistrat 
în evoluția relațiilor sovieto-chineze 

zarea altor Înțelegeri în acest do
meniu. Referindu-se la rezultatele 
Conferinței de la Stockholm, el a 
calificat acordul realizat drept „un 
semnal de speranță* 1 și „un triumf 
al bunului simț". El a atras atenția 
comunității internaționale asupra 
problemelor mediului ambiant.

Ministrul de externe al Canadei, 
Joe Clark, a \subliniat, în cuvintul 
rostit in plenara Adunării Generale 
a O.N.U., necesitatea creșterii rolu
lui Națiunilor Unite în soluționarea 
principalelor probleme ale contem
poraneității. El a menționat că po
porul canadian dorește pacea, pros
peritatea, dreptatea, înregistrarea 
unor rezultate concrete pentru în
făptuirea acestor obiective prioritare.

în legătură cu problemele tensio
nale încă existente în diferite regiuni 
ale lumii, vorbitorul a arătat că si
tuația din R.S.A. continuă să se 
deterioreze și a cerut țărilor care au 
importante relații economjce cu ■'re
gimul minoritar de la Pretoria să 
„adopte de urgență noi măsuri con
crete" pentru exercitarea de presiuni 
asupra autorităților rasiste sud-afri- 
cane în vederea eliminării politicii 
de apartheid. Totodată, el a subliniat 
necesitatea creșterii cooperării inter
naționale în lupta pentru combaterea 
terorismului internațional.

Eforturile întreprinse de țările 
membre ale Commonwealthului și 
de alte state ale lumii in direcția ob
ținerii independenței de către Nami
bia s-au izbit de sprijinul pe care o 
serie de țări occidentale l-au acordat 
regimului de apartheid, incurajin- 
du-I în intransigența sa de a per
petua ocuparea Și exploatarea teri
toriului namibian — a declarat mi
nistrul afacerilor externe al Zambiei, 
L. J. Mwanshiku, în intervenția sa 
în cadrul dezbaterilor generale ale 
actualei sesiuni a O.N.U. Națiunilfe 
Unite — a spus el — pot juca un rol 
semnificativ in soluționarea crizei 
rasiale din R.S.A. și’ in promovarea 
cauzei poporului namibian, cu con
diția ca puterile occidentale să nu 
mai creeze obstacole in calea .efor
turilor depuse in acest sens.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Leo Tindemans, a recomandat, de a- 
semenea, să se profite de actualul 
climat, care a înregistrat o oarecare 
ameliorare, și care este favorabil re
luării autentice a dialogului. Belgia 
— a spus el — a salutat hotărirea 
Uniunii Sovietice de a extinde în 
mod unilateral moratoriul cu privi
re la experiențele nucleare.

și a contactelor bilaterale în diverse 
domenii, pronunțîndu-se pentru ex
tinderea acestora.

.Schimbul.de păreri asupra situației 
internaționale — informează T.A.S.S. 
— a evidențiat apropierea pozițiilor 
Uniunii Sovietice și R.P. Chineze în 
legătură cu problemele cardinale ale 
consolidării securității internaționa
le. lichidării armelor nucleare și 
chimice și a altor arme de nimicire 
în masă, neadmiterea militarizării 
spațiului cosmic.

R, P, POLONĂ

Expoziție de carte științifică românească
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Lublin a fost deschisă o expoziție 
de carte științifică românească, in 
cadrul căreia sint expuse cărți și 
publicații periodice tratind dome
niile matematicii, chimiei, fizicii, 
tehnicii, științelor naturii, științelor 
sociale etc.

La loc de frunte sint prezentate 
lucrările tovarășei academician

Nordul dezvoltat trebuie să manifeste mai multă 
înțelegere față de dificultățile Sudului

— declară directorul general al B.l.T.
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Directorul genera! al Biroului Inter
național al Muncii (B.I.T.), Francis 
Blanchard, a lansat țărilor industria
lizate apelul de a da dovadă de mai 
multă înțelegere față de problemele 
statelor mai puțin dezvoltate. „Nor
dul trebuie să arate mai multă înțe
legere pentru dificultățile Sudului", a 
declarat Blanchard în cursul unei 
conferințe de presă la Washington. în 
preajma reuniunilor anuale ale Fon

„Datoria externă a Americii latine nu poale fi plătită 
în actualele condiții"

Declarațiile premierului peruan
CIUDAD DE PANAMA 25 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, la încheierea lu
crărilor , reuniunii guvernatorilor 
băncilor din America Latină, Spania 
și Filipine. primul ministru peruan, 
Luis Alva Castro, a afirmat că da
toria externă a Americii Latine — 
peste 380 miliarde dolari — nu poate 
fi plătită în actualele condiții, rela
tează agenția Prensa Latina. El a sub
liniat că nu este vorba de un dezin

agențiile de presa

I CONVORBIRI MONGOLO-PO-
LONE. Comunicatul comun dat 

■ publicității la Ulan Bator la în
cheierea convorbirilor dintre dele- 

' gațfile de partid și de stat conduse 
de Jambin Batmunh. secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M.. președin- 

I tele Prezidiului Marelui Hural
Popular al R.P. Mongole, și Woj- 

I ciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P., președintele Con- 

1 siliului de Stat al R.P. Polone, 
subliniază dorința celor două părți 
de a extinde relațiile mongolo- 

I polone in toate domeniile.

I LA GENEVA s-a desfășurat o 
întîlnire intre delegațiile de ex- 
perți ai Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc (C.A.E.R.) și ai 
Comunității Economice Europene 
(C.E.E.), în cadrul căreia au fost 

doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Cercetări in chimia și tehnologia 
polipierilor" și „Polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului".

La deschiderea, expoziției au fost 
prezenți reprezentanți ai conduce
rii unor instituții de învățămînt 
superior polonez, ai unor edituri de 
carte științifică, un numeros 
public.

dului Monetar Internațional (F.M.I.) 
și Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.).

Subliniind interdependența cres- 
cîndă dintre țările sărace și cele bo
gate, Francis Blanchard a arătat că 
orice încetinire a creșterii în statele 
industrializate se traduce printr-o 
nouă deteriorare a economiilor țări
lor mai puțin dezvoltate. Mai mult, 
țările industrializate pierd piețe de 
export și locuri de muncă.

teres al țărilor din regiune față de 
plata datoriei lor externe, ci de im
posibilitatea ca aceasta să fie achi
tată in condițiile actuale.

Pe de altă parte, primul ministru 
peruan s-a pronunțat pentru convo
carea unei conferințe la nivel înalt 
latino-americane, la care să fie abor
date toate problemele cu care se con
fruntă în prezent America Latină, 
atit de ordin politic și social, cit și 
de ordin economic și monetar-finan- 
ciar.

examinate căile și modalitățile de 
stabilire a unor relații oficiale 
între C.A.E.R. și C.E.E. Se preeo- 
nizează o nouă întîlnire la nivel 
de experți între cele două organi
zații economice, informează agen
ția T.A.S.S.

GUVERNUL TOGOLEZ a impus 
restricții de circulație la Lome 
intre orele 19.00 și 6.00 GMT,. ca 
urmare a acțiunii unui grup de 
rebeli înarmați venit din exterior 
— s-a anunțat oficial în capitala 
togoleză. Zece rebeli au fost făcuți 
prizonieri.

P.C. DIN AUSTRIA și-a inceput 
pregătirile pentru alegerile parla
mentare ce vor avea loc în no
iembrie. Luind cuvintul la un 
miting electoral, la Viena, pre

• Un nou raid al aviației 
israeliene asupra Libanului
• Declarații ale șetilor de 
quvern din Liban și Israel
BEIRUT 25 (Agerpres). — Avioa

ne israeliene au întreprins, joi, un 
raid asupra taberei de refugiați pa
lestinieni de la Miyeh-Miyeh, in a- 
propiere de orașul Saida, in sudul 
Libanului. In urma raidului au fost 
înregistrate pagube materiale. O 
persoană a fost ucisă, iar alte trei 
rănite. Este cel de-al doilea raid 
întreprins de aviația israeliană in 
ultimele 48 de ore.

• *
Primul-ministru libanez Rashid 

Karame. a subliniat că pacea va fi 
instaurată în sudul Libanului ime
diat după ce Israelul iși va retrage 
trupele sale din această regiune. Nu 
va mai exista o problemă a sudului 
Libanului după ce Israelul va des
ființa așa-numita „zonă de securi
tate" pe teritoriul libanez, iar fron
tiera israeliano-libaneză va deveni 
pașnică, a declarat premierul Ka
rame.

Declarația premierului libanez a 
fost făcută în contextul convocării 
ambasadorilor celor cinci state mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U., în Liban. Ia Mi
nisterul de Externe' al acestei țări, 
pentru consultări asupra situației din 
sudul Libanului.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Pri
mul ministru israelian. Sbimon 'Pe
res. a respins cererea Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind retra
gerea forțelor .israeliene din sudul 
Libanului, pe motiv că Forța Interi
mară a O.N.U. in Liban (U.N.I.F.IJb.) 
nu a putut asigura securitatea îl 
această regiune, informează agenția 
United Press International. El a 
afirmat că ..Israelul se va retrage 
din zona de securitate cind vor fi 
găsite forțele necesare să asigure 
securitatea frontierei de nord a Is
raelului".

STRASBOURG. Reprezentanții ce
lor 21 state ' membre ale Consiliului 
Eurooei (occidentale), au adoptat o 
rezoluție în care se cere retragerea 
forțelor israeliene din sudul Liba
nului și menținerea in această re
giune a Forței Interimare a O.N.U. 
(U.N.I.F.I.L.).

ședintele P.C. din Austria. Franz 
Muhri. a relevat că partidul va 
participa la alegeri sub deviza 
asigurării unei păci trainice, des- i 
tinderii și încetării cursei înarmă
rilor. în domeniul politicii interne ' 
— a arătat el — P.C. din Austria 
pune pe prim plan menținerea și 
consolidarea sectorului de stat al I 
industriei.

MANEVRELE MILITARE ALE
N.A.T.O. desfășurate în sud-vestul 
R.F.G., care fac parte din mane- . 
vrele de toamnă organizate de 
N.A.T.O,. in Europa occidentală, I 
s-au soldat cu 20 de răniți și 
daune materiale in valoare de 3,5 
milioane mărci, potrivit unui , | 
bilanț provizoriu. Au fost dis- ’ 
truse construcții, vehicule, ferme i
și au fost provocate daune me
diului ambiant — informează 
agențiile U.P.l. și France Presse. 
Au participat militari din S.U.A., 
Franța și R.F.G. Paralel cu ma- I
nevrele din sud-vestul R.F.G., cu 
participarea a circa 60 000 de sol- |
dați — în aceste zile s-a mai 
desfășurat o acțiune asemănătoare 1 
in nordul teritoriului vest-german.

la începerea Asigurarea progresului tarilor in curs de dezvoltare
SESIUNII ANUALE r o ,

a f.m.1. și b.i.r.d. - cerință stringentă a relansării economiei mondiale CARE SINT ADEVĂRATELE 
„TERMITE DEVASTATOARE"?

O amplă și aprofundată dezbatere 
asupra economiei mondiale și a 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare va avea 
loc in cadrul așa-numitei „săptămini 
monetare", care începe la Washing
ton. Este vorba de o suită de reu
niuni ce vor culmina cu sesiunea 
anuală a Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.) și Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.), instituții speciali
zate din sistemul Națiunilor Unite, 
grupind aproape 150 de state, inclu
siv România.

Lucrările acestor foruri financiare 
internaționale sint așteptate cu un 
viu interes, dată fiind însemnăta
tea problemelor înscrise pe ordinea 
de zi pentru evoluțiile economice 
pe plan mondial, mai ales in condi
țiile perpetuării gravelor fenome
ne de criză economico-linanciară, de 
implicațiile lor asupra situației ac
tuale și perspectivelor unui mare 
număr de state ale lumii.

Criza persistă, dificultă
Un tablou cit dețile sporesc.

succint al economiei mondiale nu ar 
putea să nu consemneze faptul că 
actuala sesiune are loc intr-un cli
mat caracterizat de presă drept 
„marcat de incertitudini și pesi
mism", în care fenomenele de criză 
supun relațiile economice și finan
ciare dintre state la tensiuni tot mai 
ma'ri. De altfel, rapoartele anuale 
ale F.M.I. și B.I.R.D., publicate zi
lele trecute, scot în evidență tocmai 
aspecte de agravare a situației eco
nomice mondiale, în general, și a 
aceleia din țările în curs de dezvol
tare, in special.

Astfel, potrivit raportului F.M.L. 
anul trecut și prima jumătate a lui 
1986 au cunoscut o încetinire „con
siderabilă" a producției mondiale : 
de la 4,5 la sută în 1984, ritmul de 
creștere a scăzut la 3 la sută in 
1985 și se apreciază că va continua 
să scadă și în 1986. Slăbirea „pulsu
lui" producției a fost mai pronunțată 
decit se anticipase inițial in țările 
capitaliste dezvoltate. îndeosebi în 
S.U.A. (2,75 la sută în 1985, 
față de 6,5 la sută in 1984) și, 
după cum afirmă agenția France 
Presse, F.M.I. se pregătește să anun
țe o „revizuire in jos" a previziuni
lor sale din primăvară privind rit
murile de creștere ale țărilor respec
tive in următoarele 18 luni. Restrîn-

gerea activității de producție în 
economia americană a dus la o mai 
mare convergență a ritmurjlor de 
creștere din țările capitaliste dezvol-’ 
tate, dar nu și la reducerea puterni
celor dezechilibre comerciale și fi
nanciare, mai ales dintre Statele 
Unite, Japonia și R.F. Germania, 
care afectează serios nu numai ra
porturile dintre țările în cauză, ci și 
ansamblul relațiilor economice in
ternaționale.

Ritmurile lente de creștere eco
nomică din țările industrializate, re
marcă specialiștii F.M.I., n-au per
mis realizarea unor progrese nota
bile pe frontul resorbției șomajului : 
o oarecare ameliorare a condițiilor 
de pe piața muncii s-a înregistrat in 
America de Nord, însă în Europa de 
vest șomajul a sporit în mod 
constant după 1979, ridieîndu-se anul 
trecut la II la sută din populația 
activă. Atit incetinirea activității 
economice, cît și creșterea gradului 
de nefolosire a forței de muncă au 
contribuit la sporirea presiunilor 
protecționiste în țările capitaliste 
dezvoltate, ceea ce a influențat ne
gativ comerțul international, care, 
după o creștere de 8,6 Ia sută in 
1984, a cunoscut în 1985 un ritm mult 
mai coborît — de circa 3 la sută.

Sub rigorile practicilor 
neocolonialiste. Declinul pro
ducției în țările industrializate a 
compromis relansarea creșterii eco
nomice care incepuse în 1984 in țările 
lumii a treia, apreciază raportul 
B.I.R.D., care arată că de la 5,4 la 
sută, cît a fost în acel an, sporul pro
dusului intern brut s-a redus la 4,3 la 
sută în 1985 și chiar la 2,4 la sută (dacă 
nu se iau în calcul China, India și 
Brazilia, trei state care au cunoscut 
ritmuri susținute de creștere : 10 la 
sută în cazul primei țări și 8 la sută 
în cel al ultimelor două). Intr-ade
văr, datorită faptului că aproape 
două treimi din exporturile statelor 
subdezvoltate se îndreaptă spre ță
rile capitaliste dezvoltate, econo
miile primului grup de state sint 
puternic influențate de evoluția pro
ducției și a cererii în cel de-al 
doilea grup. Orice schimbare cu un 
procent, in plus sau in minus, a 
produsului intern brut al țărilor in
dustrializate determină, potrivit 
calculelor F.M.I., o variație de 3,5 Ia 
sută, în același sens, a încasărilor 
din exporturi ale statelor lumii a 
treia.

Situația grea, în multe cazuri de-a 
dreptul dramatică, in căre se află 
statele rămase în urmă Se datorește 
nu numai dependenței lor economice 
față de țările avansate, moștenite de 
la trecutul colonial, ci și inechități
lor ce caracterizează actuala ordine 
economică mondială — inechități 
perpetuate și chiar amplificate de 
țările capitaliste dezvoltate prin di
ferite practici neocolonialiste, în
deosebi prin dobinzi înalte și discri
minări comerciale.

Este știut că țările în curs de dez
voltare au acumulat, îritr-un timp 
relativ scurt, o uriașă datorie exter
nă — de circa 1 000 miliarde de do
lari. Dar este mai puțin cunoscut că 
aproape jumătate din creșterea ei 
după 1980 se datorește sporirii fără 
precedent, la începutul actualului 
deceniu, a nivelului dobînzilor de 
către țările capitaliste dezvoltate. 
Scumpirea excesivă a creditului in
ternațional a dus la înrăutățirea 
rapidă a condițiilor de rambursare 
a datoriei, astfel îneît în prezent 
țările debitoare din lumea a treia 
plătesc mai mult in contul dobinzi- 
lor decit pentru ratele scadente ale 
datoriei propriu-zise. Dacă în 1978 
ponderea dobînzilor în serviciul da
toriei era, după datele din raportul 
F.M.I., de 37,6 la sută, în 1985 pro
centul s-a rjdict la 54,7 la sută. în 
ultimii cinci ani, numai plățile pen
tru dobînzi au totalizat 235 miliarde 
de. dolari, adică dublu față de suma 
acordată, in aceeași perioadă, sub 
formă de ajutor oficial pentru dez
voltare.

Politica „banilor scumpi" a avut 
însă și alte consecințe nefaste pen
tru țările lumii a treia. Accentuînd 
recesiunea in țările dezvoltate, 
această politică a restrins și mai 
mult cererea de produse provenite 
din statele în curs de dezvoltare, 
îndeosebi de materii prime, fapt 
care, conjugat cu escaladarea pro- 
tecționismului comercial, a dus la 
prăbușirea prețurilor la produsele 
respective și, implicit, la reducerea 
severă a veniturilor în devize ale 
țărilor exportatoare. In acest sens, 
raportul F.M.I. arată că prețul ma
teriilor prime era la sfîrșitul lui 
1985 cu 23 la sută mai scăzut decit 
în urmă cu 18 luni, iar cel al pe
trolului s-a redus cu 50 la sută 
după decembrie anul trecut.

Referindu-se la implicațiile ma
rasmului pieței țițeiului, documentul 
amintit cpnsideră că menținerea 
prețului la 15 dolari barilul ar ușura 
factura petrolieră' a țărilor consuma

toare cu 90 miliarde de dolari pe an, 
sumă egală cu 6 la sută din impor
turile totale ale statelor respective 
și cu aproape unu la sută din pro
dusul lor național brut. In schimb, 
pentru țările in curs de dezvoltare 
producătoare de țiței, pierderile de 
devize vor fi de circa 70 miliarde 
de dolari, ceea ce înseamnă o treime 
din veniturile din exporturi ale 
acestor țări și 8 la sută din produsul 
lor național brut. Restul de pierderi, 
de. 20 miliarde de dolari, arată ra
portul F.M.I., va fi suportat de 
țările producătoare dezvoltate.

Scăderea veniturilor din exporturi, 
îndeosebi ca urmare a dobinzilor 
înalte și a măsurilor protecționiste, 
a dus — așa cum se remarcă și în 
raportul B.I.R.D. — la reducerea 
importurilor și, implicit, a investiți
ilor in economie, care a fost deo
sebit de dramatică în țările cu mari 
datorii. De exemplu, în principalele 
patru țări debitoare din America 
Latină (Brazilia, Mexic, Argentina, 
Venezuela) ponderea investițiilor in 
produsul național brut a scăzut de 
Ia 26 la sută in a doua jumătate a 
deceniului trecut la 17 Ia sută in 1984. 
Asemenea evoluții au implicații 
serioase asupra capacității lumii a 
treia de a asigura atît creșterea pro
ducției, cît și serviciul datoriei ex
terne. Costul scăderii investițiilor 
exprimat în pierderi de producție 
este foarte ridicat. Calculat de spe
cialiștii O.N.U. la prețuri din 1980, 
el a fost pentru statele amintite mai 
sus de 42 miliarde de dolari în 1982, 
de 89 miliarde în 1983 și 116 miliarde 
în 1984. în întreaga perioadă (1982— 
1984), „cei patru" au pierdut o pro
ducție de 247 miliarde de dolari, 
sumă aproape egală cu datoria lor 
externă de Ia sfîrșitul anului 1982.

în general, situația economică și 
socială a țărilor în curs de dezvol
tare s-a înrăutățit considerabil. Din 
pricina ritmurilor lente de creștere 
a producției globale, venitul pe lo
cuitor a scăzut in 1985 pentru al 
cincilea an consecutiv. în unele state 
africane, el este mai mic chiar decit 
acum două decenii.

Pentru o soluționare glo
bală a problemelor dezvol
tării. Concluziile rapoartelor F.M.I. 
și B.I.R.D. confirmă . astfel pe 
deplin justețea aprecierilor Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora 
sistemul financiar-bancar, politica 

dobinzilor înalte practicată de către 
țările capitaliste dezvoltate poartă 
principala răspundere pentru situa
ția economică și socială creată in ță
rile în curs de dezvoltare. De aceea, 
tara noastră consideră că este nece
sar să se pună capăt cit mai curind 
posibil acestei stări de lucruri, să se 
acționeze, inclusiv la apropiata sesiu
ne anuală a F.M.I. și B.I.R.D., în
tr-o asemenea direcție.

în opinia României, in actualele 
condiții, deosebit de potrivnice țări
lor rămase in urmă, ar avea o mare 
însemnătate organizarea, in cadrul
O.N.U., a unei conferințe internațio
nale cu participarea statelor in curs 
de dezvoltare și a celor dezvoltate, 
în vederea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării și instaurării 
noii ordini economice mondiale, a 
realizării unor relații de colaborare, 
bazate pe deplină egalitate și echi
tate.

Atingerea unui asemenea obiectiv 
impune, în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu. adoptarea unui 
ansamblu de măsuri care să prevadă, 
în primul rînd, soluționarea proble
mei datoriilor externe, cea mai gravă 
problemă a țărilor in curs de dez
voltare. în acest sens, țara noastră 
a propus anularea datoriilor externe 
ale celor mai sărace țări ; reducerea 
cu circa 50—70 la sută a tuturor da
toriilor ; o reeșalonare pe 15—20 de 
ani a rambursării restului datoriei 
cu o dobîndă de 3—4 la sută ; acor
darea de noi credite țărilor în curs 
de dezvoltare, in condiții avantajoa
se ; stabilirea unui plafon pentru 
plățile anuale în contul datoriei ex
terne care să nu depășească 10 la 
sută din incasările obținute din ex
porturile statelor debitoare. Totoda
tă, România se pronunță pentru 
eliminarea practicilor protecționiste 
din comerțul. mondial, pentru facili
tarea exporturilor țărilor in curs de 
dezvoltare pe piețele statelor dezvol
tate și asigurarea accesului larg al 
acestor țări la cuceririle științei și 
tehnicii moderne.

Desigur, transpunerea în viață a 
unor asemenea măsuri, impuse de 
însăși gravitatea actualei situații, ar 
aduce o însemnată contribuție la re
lansarea activității productive în 
lume și începerea unui proces efec
tiv de instaurare a unei noi ordini 
economice mondiale, chemate să asi
gure progresul tuturpr popoarelor.

Gh. CERCELESCU

MARABUNTA (substantiv co
mun de origine arabă) : inva
zie de termite care pustiesc totul 
in calea lor, distrugînd intinse su
prafețe acoperite cu păduri virgine.

...Un termen destul de rar folosit, 
a cărui definiție o dau doar unele 
enciclopedii. Recent, el a putut fi 
întilnit in paginile ziarelor care au 
reprodus o cuvintare a lui Jean- 
Marie Le Pen, liderul partidului de 
extremă dreapta Frontul Național, 
din Franța, in legătură cu problema 
celor patru milioane de muncitori 
străini ce trăiesc în această țară. 
Cind e vorba de imigranți, Le Pen 
născocește comparațiile cele mai 
insultătoare, utilizează vorbele cele 
mai injurioase. încă din primul mo
ment cind a creat gruparea sa ex
tremistă, cu 14 ani in urmă, i-a 
asemuit pe muncitorii imigratiți cu 
o colonie gigantică de insecte, 
„care reprezintă o uriașă povară fi
nanciară, un pericol pentru secu
ritatea noastră internă, o amenința
re pentru independența noastră na
țională" ; cu altă ocazie, nu s-a sfiit 
să-i compare pe străinii veniți de 
pe alte meleaguri, in căutare de 
lucru, cu „un păianjen care-și de
pune ouăle în trupul prăzii sale ne
știutoare", cuvinte care amintesc, 
prin violența lor, vremurile de 
tristă amintire și vocabularul pre
dilect al naziștilor și fasciștilor.

Valul de ură și xenofobism, inci
tările continue la care se dedau a- 
depții fostului parașutist al trupe
lor coloniale răzvrătite la un mo
ment dat împotriva conducerii pro
priei țări, în încercarea de a men
ține cu orice preț poporul algerian 
sub jugul asupririi, nu au pregetat 
să-și arate roadele. în cartierele re
zervate muncitorilor imigranți, în 
special cei care provin din nordul 
Africii, acuzați că ocupă locurile de 
muncă ce ar trebui să revină autoh
tonilor, domnește o atmosferă de 
tensiune explozivă. Aproape zilnic 
se înregistrează atacuri sălbatice și 
nu puține tentative de omucidere 
împotriva celor ce locuiesc în aces
te veritabile ghetouri. Pretutindeni, 
pe zidurile caselor, pot fi întîlnite 
inscripții rasiste, de genul „Vaporul 
sau mormintul", adică „îmbarca- 
ți-vă și plecați acasă sau vă așteap
tă mormintul". Cu titva timp in 
urmă, a produs vilvă cazul unui ra
sist din Le Havre, căruia, părin- 
du-i-se că sub geamurile locuinței 
sale un grup de imigranți vorbeau 

prea tare, a pus mina pe o pușcă 
de vînătoare și a tras la întimplare 
in grup, uclgind pe unul dintre ei 
și rănind pe alți cîțiva.

Dar gruparea lui Le Pen, ca și 
alte grupări care gravitează pe ace

leași orbită a extremismului de 
dreapta nu se limitează doar la 
agitațiile xenofobe. Ea propovădu- 
iește pe față o politică virulentă îm
potriva stingii, in general a partide
lor democratice, pronunțîndu-se 
pentru un guvern de mină forte. In 
climatul tulbure pe care această 
grupare încearcă să-l întrețină nu 
este de mirare că a putut să vadă 
lumina tiparului o teză universita
ră care, pur și simplu, punea sub 
semnul întrebării existența camere
lor de gazare naziste, ceea ce a stir- 
nit indignarea întregii opinii pu
blice franceze, inclusiv a autorită
ților, teza amintită fiind anulată 
printr-o decizie a ministerului de 
resort.

Asemenea măsuri binevenite hu-i 
împiedică însă pe extremiști să-și 
continue activitatea de subminare 
a ordinii democrate. In rindurile 
lor se întîlnesc, așa cum dezvăluie 
presa franceză, indivizi fără căpă
ta, aventurieri politici de tot soiul, 
de la nostalgici ai epocii coloniale, 
cum ar fi Pierre Sergent, unul din 
fondatorii organizației teroriste 
O.A.S. din perioada de sfîrșit a 
războiului algerian, pînă la parti
zani ai faimosului reverend Moon, 
cel care predică înființarea unui 
„front anticomunist mondial". In
cit stai și-ți pui întrebarea : care 
sint cu adevărat, „termitele devasta
toare" ? Unii observatori consideră 
că Frontul Național, care dispune 
de 35 de membri în parlament, nu 
are vreo șansă de a-și atinge scopu
rile. că prin însăși politica pe care 
o practică va rămîne o grupare 
marginală. Săptămânalul „L’Evdne- 
ment du Jeudi" amintea însă că si 
gruparea lui Hitler a avut la inceput 
doar 30 de deputați, ca după aceea 
să ajungă să controleze parlamen
tul și apoi întreaga țară. Un me
mento, un avertisment oportun, 
care. în condițiile unei anumite re
crudescențe a activităților neofas
ciste în diverse părți ale lumii, de
pășește cadrul geografic al unei 
țări sau alteia, dobindind valoarea 
unui îndemn la vigilență cu arie de 
aplicabilitate mult mai largă.

R. CAPLESCU
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