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Realizări remarcabile în îndeplinirea planului

Panouri pentru centralele electrice, sisteme de dis
tribuție, diverse echipamente electronice, tehnică de 
vîrf cu comandă numerică asistată de calculator sau 
automate programabile, iar mai nou roboți industriali 
— iată cîteva dintre produsele de bază care se află 
In nomenclatorul de fabricație al întreprinderii 
„Automatica" din Capitală. Cu mențiunea că toate 
aceste produse de ridicat nivel calitativ au o fiabili
tate sporită in exploatare, caracteristici care au făcut 
ca ele să fie tot mai mult cerute la exporț. Solicită
rile tot mai mari ale economiei, cit si cererile supli
mentare la export pot fi onorate numai prin aplica
rea unor măsuri tehnice și organizatorice de înaltă 
productivitate, care să conducă in ultimă instanță la

sporirea producției. Măsuri care, de altfel, nu au în- 
tîrziat să apară. Astfel, prin îmbunătățirea unor 
tehnologii de fabricație și de montaj, prin execuția 
de noi scule, dispozitive, aparate de măsură și con
trol, în perioada care a trecut de la începutul acestui 
an, planul de producție a fost îndeplinit și depășit 
la toți indicatorii. Un succes pe care colectivul de 
aici este ferm hotărît să-l consolideze pînă la Confe
rința Națională a partidului cu noi rezultate de 
prestigiu în ce privește proiectarea și execuția unor 
noi echipamente electronice. în imagine : un nou 
panou electronic este testat înainte de a fi expediat 
beneficiarilor externi. (Gh. Ioniță).
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La baza producțiilor mari 
-respectarea strictă a tehnologiilor 

la fiecare cultură I
Experiența' ultimilor ani, cu deose

bire a anului trecut, cind s-a obținut 
o producție de cereale record, de 
peste 30 milioane tone, ca și a aoestui 
an. în care. în condiții de climă difi
cile, s-au realizat recolte bune, a pu3 
cu claritate în evidență adevărul că 
principala cale de creștere a produc
ției agrioole, de asigurare a unor re
colte constant bune este aplicarea 
corectă a tehnologiilor stabilite de 
cercetarea și practica agricolă, adap
tarea lor la condițiile de sol și de 
producție din fiecare zonă, din fie
care localitate. 
Unitățile noastre 
agricole, lucrăto
rii din această 
ramură de bază a 
economiei națio
nale se află in si
tuația favorabilă, 
net diferită de 
cea din urmă, să 
spunem, cu două- 
trei decenii, de a 
avea la îndemînă 
tehnologii bine elaborate, bine gîndi- 
te. verificate ani de-a rîndul de prac
tica de cultivare a plantelor. Tehno
logiile noi de cultivare, de randament 
și eficientă ridicate, au devenit un 
bun, comun, de mare utilitate practică 
pentru întreaga activitate din agri
cultură. Ele sînt astăzi stăpinite nu 
numai de specialiști, de cadrele de 
conducere din agricultură, ci și de 
marea masă a cooperatorilor, meca
nizatorilor, a tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare. La aceasta s-a ajuns prin 
practica muncii din fiecare an, dar 
și prin organizarea unui amplu și 
susținut sistem de perfecționare pro
fesională a lucrătorilor _ din agricul
tură, începînd ou invățămîntul agri
col de masă și sfirșind cu formele 
de instruire a specialiștilor, a cadre
lor de conducere din agricultură. 
Aplicarea pe scară largă corectă a 
tehnologiilor se materializează în 
obținerea unor producții agricole toț 
mai mari. Important este, in același 
timp, că s-au creat și condițiile teh- 
nico-materiale pentru aplicarea a- 
cestor tehnologii înaintate, cu toate

neajunsurile care mai există, cu deo
sebire in executarea mecanizată a 
unor categorii de lucrări.

In repetate rinduri, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a insistat, a cerut 
organelor agricole, specialiștilor, tu
turor lucrătorilor din agricultură să 
vegheze cu strictețe la aplicarea co
rectă a tehnologiilor de lucru, por
nind nu numai de la rolul esențial 
pe care îl au acestea în realizarea 
unor producții mari, ci și de la con
statarea deloc îmbucurătoare că nu

In actualitate — campania 
insămințărilor de toamnă

în toate unitățile și în toate si
tuațiile factorii răspunzători ac
ționează în conformitate cu pre
vederile legii, pentru respectarea 
strictă a normelor agrotehnice indi
cate de literatura de specialitate. în 
recenta vizită de lucru efectuată in 
mai multe județe, ca și în importanta 
cuvîntare rostită la Consfătuirea cu 
activul de partid și cadrele de bază 
din agricultură, secretarul general al 
partidului a pus din nou pe prim- 
plan cerința întăririi disciplinei teh
nologice. Rezultatele din ultimii ani, 
cit și rezultatele foarte bune obținute 
în anul acesta de un număr mare de 
unități -agricole în condiții mai grele 
de climă reprezintă cea mai convin
gătoare demonstrație a faptului că 
agricultura noastră dispune astăzi de 
toate condițiile tehnice și materiale, 
de oameni cu o inaltă pregătire pro
fesională, în măsură să asigure rea
lizarea unor producții mari tocmai in 
asemenea situații climatice vitrege, 
cum au fost oele din primăvara și 
vara aceasta. în asemenea condiții 
dificile, nu mai puțin de 300 unități

agricole au realizat anul acesta pro
ducții medii la hectar de 6 000 kg 
griu și de 7 000 kg orz.

Cu deosebită claritate s-a relevat 
în cuvintarea secretarului general al 
partidului că rezultatele acestui an 
în agricultură puteau fi și mai bune 
dacă în toate unitățile agrioole s-ar 
fi muncit corespunzător, dacă in fie
care fermă agricolă, la fiecare loc de 
muncă s-ar fi aplicat și respectat 
întocmai tehnologiile de lucru indi
cate. „Anul acesta a fost un an — 
ca să spun așa — de examen 

nentru agricul
tori. pentru lu
crătorii ogoarelor 
— arăta secreta
rul general al 
partidului în cu
vintarea rostită 
la recenta con
sfătuire. Toți lu
crătorii din agri
cultură au fost 
supuși unui exa
men privind cu

noștințele lor în domeniul agricultu
rii. dar si privind disciplina, ordinea, 
executarea în bune condiții a lucră
rilor agricole. Unii au luat examenul 
cu notă foarte bună — și e bine că 
avem multe unități și județe întregi 
care au luat acest examen cu nota 
foarte bine. Dar, din păcate, avem 
multe unități și județe întregi care 
au căzut la examenul din acest an 
— ca să mă exprim așa. Practic, 
acestea au demonstrat că nu și-au în
sușit și nu știu cum să lucreze in 
agricultură în condițiile existente de 
climă, așa cum sînt". Din această a- 
preciere decurg principalele concluzii 
cu privire la atitudinea pe care tre
buie să o adopte față de propria 
muncă cadrele de conduoere, specia
liștii, toți lucrătorii din aoele unități 
unde producțiile obținute nu sînt pe 
măsura posibilităților de care dis
pun acestea, a cerințelor actuale. 
Pentru că, dinoolo de efectele nega
tive ale gerului din iarnă și de la
(Continuare în pag. a III-a)

Producție fizică 
peste prevederi

Acționînd tot mai bine organi
zat, cu înaltă răspundere, oamenii 
muncii din industria județului 
Vaslui obțin, în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, noi suc
cese în activitatea productivă. 
Astfel, prin aplicarea măsurilor 
din programele de organizare și 
modernizare, utilizarea la maxi
mum a timpului de lucru, a utila
jelor și mașinilor din dotare, in 
perioada care a trecut din acest 
an s-au realizat si livrat suplimen
tar economiei naționale și la ex
port produse electrotehnice _ șt 
electronice în valoare de 4,1 mili
oane .lei. Totodată, se cuvine sub
liniat că pe șantierele de construc
ții ale țării au fost expediate, pes
te prevederi, 4 600 metri cubi pre
fabricate si panouri mari din beton 
pentru locuințe, 1012 tone vată 
minerală și 2,4 milioane . metri pa
tra ți produse hidroizOlatoare. De 
subliniat că aceste sporuri de pro
ducție au fost obținute pe baza 
creșterii productivității muncii si 
diminuării consumurilor normate 
cu 587 tone metal. 604 tone com
bustibil convențional și 26 mili
oane kWh energie electrică. (Petru 
Necula).

Prin autoutilare
In cadrul acțiunii de organizare 

și modernizare a proceselor de 
producție, la întreprinderea „Elec- 
trobanat" din Timișoara au fost 
realizate prin autoutilare mai mul
te mașini și instalații de înalt ran
dament care contribuie la crește
rea substanțială a productivității 
muncii, concomitent cu reducerea 
costurilor de producție. Astfel, un 
colectiv alcătuit din ing. Eleodor 
Genes cu, tehnicianul principal Ti- 
beriu Ludwig, maistrul Pavel Mu- 
reșan și muncitorul Vasile Belba a 
conceput și executat un agregat 
semiautomat de asamblat dulii tip 
G—13 pentru lămpi fluorescente 
care asigură o creștere de aproape 
două ori a productivității muncii 
la operația respectivă, precum și 
reducerea cu 400 000 lei pe an a 
cheltuielilor de producție. Mașina 
automată de profilat cu comandă 
electronică și sistem de copiere 
electrohidraulic, agregatul .cu <; co
mandă. secvențială. pentru, ^procesul 
de aluminizare in vid, instalația de 
realizare automată ă reperelor 
metalice lamelare sînt alte utilaje 
create cu forțe proprii care asi
gură importante sporuri de pro
ducție, precum și diminuarea con
sumurilor materiale și energetice. 
(Cezar Ioana).

Noi linii de producție
Pe linia acțiunilor întreprinse 

pentru întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului cu noi și în
semnate Succese in muncă, oa
menii muncii de la întreprinderea 
de articole tehnice din cauciuc Bo
toșani raportează punerea in func
țiune a unei linii de producție de 
curele în profil trapezoidal, cu 
mari dimensiuni (2 500—5 000 mm).

— Este a doua linie de producție 
de acest tip din țară și a fost rea
lizată în întregime din economii — 
ne spune ing. Florin Pietraru, di
rectorul întreprinderii. Capacita
tea sa este de aproape 500 000 cu
rele trapezoidale pe an. produse 
folosite pe cele mai complexe uti
laje. Fiind o linie complet auto
matizată, modernă, ea va fi deser
vită de numai 4 oameni și va adu
ce un spor la producția-marfă, a 
întreprinderii de 4 milioane lei pe 
an. La I.A.T.C. Botoșani se află în 
faza de montaj și o altă linie de 
curele-variator, cu o capacitate de 
50 000 bucăți pe an. Solicitate de 
industria constructoare de mașini. 
De menționat că utilajele ce vor fi 
folosite sint în întregime de 
producție românească. (Eugen 
Hrușcă).

Președintele cooperativei 
agricole de producție din 
comuna Someș-Odorhei. 
județul Sălaj, este cind 
ici, cind colo; vrea (iar el 
susține că și trebuie) să 
se afle mereu în locurile 
cele mai fierbinți, adică 
pretutindeni acolo unde, in 
campanie de exemplu, se 
derulează cele mai impor
tante dintre activitățile co
operativei.

El, Grlgore Berinde, a 
fost ales președinte acum 
zece ani, intr-un moment 
in care unitatea se afla 
în declin. Fusese înaintea 
lui un altul care făcuse 
treabă bună un timp, apoi, 
poate că din cauza vîrstei 
mai avansate, poate din 
alte cauze, lăsase lucrurile 
să meargă de la sine. Și 
n-au mers.

— Eu. cind am fost ales, 
am avut o țintă... — spu
ne Berinde. La început 
mai încet, apoi din ce in 
oe mai ferm cooperativa 
s-a redresat. Și-a realizat 
indicatorii... Anul ăsta la 
griu am făcut 8100 de 
kg la hectar, am avut 
plan 4 000. La toate cultu
rile o să avem producții 
bune. Vacile de lapte pro
duc peste 4 500 litri anual...

Deci ținta lui Berinde a 
fost să se ajungă la pro
ducțiile de azi, la puterea

economică de azi. la or
ganizarea și disciplina de 
azi...

— Asta ați vrut ?
— Am vrut mai mult.
- Și ?
— Și înseamnă că și 

acum avem o țintă. Dar 
eu n-am făcut și nu fac

sau alții, cu alte răspun
deri și pentru care anga
jamentul, promisiunea, au
tocritica sînt monede cu
rente, lansate cu ușurință 
și meșteșug... In C.U.A.S.C. 
Someș-Odorhei avem șapte 
cooperative. Dintre ele, 
două au rezultate vizibil

alții, au evocat tot felul 
de dificultăți — or fi și 
greutăți, dar cel destoinic 
știe să le depășească. Și-au 
format obiceiul să zică : 
-Ne facem autocritica... și 
ne luăm angajamentul să 
muncim cu toată răspun
derea...»- Vedeți, felul ăsta

Răspunderea 
se probează cu fapte 

-------------------- ANCHETĂ SOCIALĂ---------------------
promisiuni. Așa că nu 
scrieți. Dacă om face, 
bine...

Dar vor face. într-o dis
cuție. ing. Petru Stan, se
cretarul cu agricultura al 
Comitetului județean de 
partid Sălaj, ne spunea că 
..Berinde face parte din
tre acei oameni care vor
besc numai cit e nevoie si 
fac mai mult decît te-ai 
aștepta. Spre deosebire de 
unii oonducători de uni
tăți agricole sau primari

sub posibilități. Acolo 
noul prinde greu. Dacă îi 
asculți pe conducătorii a- 
cestor unităti. ai zice că 
se depune un efort ex
traordinar. In realitate e 
o coordonare slabă, o 
muncă rutinată, indiscipli
nă. Nu se aplică in timp 
util hotăririle, nu se cu
noaște situația reală din 
teren. Normal, pe conducă
torii acestor unități' i-am 
chemat deseori la ordine. 
Au dat mereu vina unii pe

de a înțelege ideea de răs
pundere, la suprafață, prin 
declarații și cuvinte mari, 
fără acoperire în activita
tea concretă, este de două 
ori dăunător. întîi prin a- 
ceea că nu se realizează o- 
biectivele propuse. Al doi
lea, pentru că promisiunile 
și angajamentele, invoca
rea răspunderii proprii a- 
colo unde ea, de fapt, nu 
există pot înșela, pot crea 
falsa convingere că res
pectivii se vor așterne, în-

tr-adevăr, pe treabă, vor 
răspunde așteptărilor, prea 
au spus-o cu foc..."

Deci, pe aceeași arie 
economică și socială, în a- 
celași univers uman, în 
același sistem de organi
zare și în aceleași condiții, 
cu aceleași dificultăți, dar 
și cu aceleași potențiale 
posibilități, răspunderea 
există și se manifestă di
ferit. Există astfel o 
reală asumare a răspunde
rii, onorată și probată 
prin rezultatele muncii, si 
o răspundere asumată for
mal, in declarații și gesti
culație sterilă, dincolo de 
care terenul faptelor ră- 
mîne descoperit. Cum este 
posibil ? Am discutat aici, 
în C.U.A.S.C. Someș-Odor
hei (inclusiv în orașul 
Jibou, de pe raza acestui 
consiliu), cu mai mulți oa
meni. „Mergeți — ni s-a 
spus — și vorbiți cu pri
marul de la Năphadea, 
Aurel Creț".

— Principalul lucru pen
tru oare militez eu. în toa
te relațiile cu diverșii oa-

Mihai CARANFIL
Euqen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a Ii-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară din Republica Arabă Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
delegația parlamentară din Republi
ca Arabă Egipt, condusă de Rifaat 
El Mahgoub. președintele Adunării 
Poporului, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, efectuează o vi
zită în tara noastră.

Președintele Adunării Poporu
lui a înminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj și a 
transmis un cald salut si cele mai 
bune urări din partea președintelui 
Republicii Arabe Egipt. Mohamed 
Hosni Mubarak. Oaspetele a mulțu
mit pentru primire si a exprimat 
aprecieri cu privire la rezultatele ob
ținute de poporul roman in dezvol
tarea sa economlco-sociaiă.

Mulțumind pentru mesaj și pentru 
urări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat președintelui Republicii 
Arabe Egipt un cordial salut și 
urări de noi succese in întreaga sa 
activitate.

In cadrul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie si co
laborare multilaterală româno-egip- 
tene, relevîndu-se rolul determinant

al dialogului la cel mai înalt nivel 
in dezvoltarea și întărirea lor con
tinuă. A fost exprimată dorința ex
tinderii și diversificării acestor ra
porturi în folosul și spre binele ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii intre națiuni. în 
acest cadru a fost subliniat roiul pe 
care îl au parlamentele din cele 
două țări in amplificarea legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre po
poarele român șl egiptean.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale vieții inter
naționale.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, poziția 
României privind reglementarea Prin 
mijloace pașnice a situației din 
Orientul Mijlociu, realizarea unei 
păci globale, durabile și juste în re
giune. S-a arătat că România se 
pronunță pentru organizarea, intr-un 
timp cit mai scurt, a unei conferințe 
internaționale in problemele Orien
tului Mijlociu, cu participarea tutu
ror țărilor interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, a Israelului, precum și a mem
brilor permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Conducătorul delegației egiptene * 
subliniat inal-ta apreciere de care se 
bucură în Egipt poziția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind soluționarea problemelor din 
Orientul Mijlociu, instaurarea unei 
păci trainice si juste în regiune.

In timpul întrevederii s-a relevat, 
totodată, necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor țărilor și popoa
relor în lupta pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re, in primul rihd nucleară, pentru 
soluționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor conflictelor șl 
problemelor litigioase dintre state, 
pentru edificarea unui climat de des
tindere. colaborare și pace în lume. 
A fost subliniată. în același timp, 
contribuția pe care parlamentele și 
parlamentarii din lumea întreagă 
pot și trebuie să o aducă la instau
rarea păcii. înțelegerii și unei, largi 
conlucrări între toate națiunile.

La primire au participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, și Decebal Urdea, depu
tat.

A fost prezent Saad Abou El- 
Kheir. ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe ambasadorul Re
publicii Socialiste Vietnam la Bucu
rești. Pham Duy Toan. cu prilejul 
încheierii misiunii sale în tara noas
tră.

în cadrul convorbirii au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
■colaborare existente între cele două 
țări, precum si dorința dezvoltării 
lor în continuare, atît pe plan bila
teral, cit si Pe arena internațională.

Ambasadorul vietnamez a adresat 
calde mulțumiri pentru sprijinul re 
i-a fost acordat de președintele 
Nioolae Ceausescu, de Consiliul de 
Stat si guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în tara noastră.

LA INVITAJIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, 

președintele Republicii Kenya, Daniel Toroitich arap Moi
BUN VENIT PE PĂMINTUL ROMÂNIEI!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește 
Moi, președintele Republicii Kenya.in vizită oficială de prietenie

Președintele Republicii Kenya, 
Daniel Toroitich arap Moi. s-a năs
cut la 2 septembrie 1924 în distric
tul Baringo. provincia Rift Valley, 
din Kenya. A urmat cursurile la 
Școala Misiunii Africane din Kabar- 
tonjo. continuîndu-și instruirea la 
Școala Kapsabet. In 1945. frecventea
ză cursurile unui colegiu pedagogic 
si obține calitatea de profesor. A de
ținut funcția de director la Școala 
Kabarnet. din regiunea natală.

Daniel arap Moi își începe activi
tatea politică înainte de obținerea 
independentei tării. în octombrie 
1955 este desemnat de Consiliul Le
gislativ, al Kenyei — colegiu electo
ral — ca membru al organului însăr
cinat cu elaborarea legilor pentru 
perioada de după obținerea inde
pendenței țării. De atunci este re
ales de fiecare dată in parlament, 
avînd astăzi cel mai îndelung stagiu 
ca parlamentar kenyan. în 1961. Da
niel arap Moi este numit .secretar 
parlamentar la Ministerul Educației.

După obținerea independentei Ke
nyei. la 12 decembrie 1963. act politic 
de însemnătate istorică în viata po
porului kenyan. Daniel Toroitich 
arap Moi devine ministru, iar în ia
nuarie 1967 este desemnat vicepre
ședinte al tării. înaltă calitate in 
care conduce delegațiile tării sale la 
o serie de importante reuniuni in
ternaționale și ne care o deține pînă 
la decesul lui Jomo Kenyatta.

Daniel arap Moi a preluat condu
cerea Kenyei în august 1978, în urma 
decesului, primului președinte al tării, 
Jomo Kenyatta. Pe lingă funcția de 
președinte al Kenyei. el este coman
dant suprem al forțelor armate și 
președintele partidului de guvernă- 
mînt, Uniunea Națională Africană 
din Kenya (K.A.N.U.).

La alegerile din 1979. Uniunea Na
țională Africană din Kenya (K.A.N.U.) 
îl desemnează drept singurul candi
dat la funcția de președinte al țării. 
Daniel Toroitich arap Moi este ales 
în unanimitate președinte al Repu
blicii Kenya. El este reales în aceas
tă înaltă responsabilitate în septem
brie 1983 pentru o nouă perioadă de 
cinci ani.

în iunie 1981. conferința șefilor de 
stat și de guvern a Organizației Uni
tății Africane îl alege în unanimitate

0 nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea de autoturis
me din Pitești a fost pusă recent 
In funcțiune o nouă și modernă 
capacitate de producție. Este vorba 
de secția de matrițerie, în care se 
asigură echipamentul necesar exe
cutării caroseriilor pentru noile ti
puri de autoturisme „Dacia". Majo
ritatea utilajelor au fost executate 
de muncitorii fabricii de autouti- 
lări a întreprinderii. (Gh. Cîrstea).

în țara noastră Daniel Toroitich arap

președinte al acestei organizații a 
continentului pentru un mandat de 
doi ani.

O dată cu obținerea independentei. 
Kenya, după o lungă perioadă de do
minație colonială, a intrat in etapa 
unui amplu proces de lichidare a 
înapoierii economice moștenite din 
trecut, de valorificare în propriul in

teres a bogățiilor naționale, de fău
rire a unei vieți noi.

Planul de dezvoltare economico-so- 
cială 1984—1988. ca etapă a progra
mului economic eșalonat pe o pe
rioadă de 20 de ani. prevede în pri
mul rînd diversificarea economică, 
prin apariția și consolidarea unor 
ramuri noi. Pe lingă valorificarea su
perioară a materiilor prime, inclusiv 
a celor energetice, planul vizează 
dezvoltarea accelerată a industriei, 
extinderea culturilor și sporirea pro
ductivității în agricultură, care ră- 
mine ramura preponderentă a eco
nomiei.

Pe plan extern. Kenya — țară care 
face parte din mișcarea de neali
niere — se pronunță și militează 
pentru dreptul inalienabil al po
poarelor la autodeterminare, la inde

pendență. la pace, pentru conlucrare 
între popoare, lichidarea subdezvol
tării în lume și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. Ca 
stat african, se alătură marelui front 
ai continentului care acționează în 
vederea înlăturării nelintîrziate a 
sistemului de apartheid, pentru eli
minarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului pe pămintul african.

Animat de sentimente de prietenie 
și solidaritate față de popoarele 
Africii, poporul țării noastre urmă
rește cu interes și simpatie efortu
rile poporului Kenyei pe calea dez
voltării sale economico-sociale. a 
progresului și bunăstării.

La 22 iunie 1968, intre România și 
Kenya au fost stabilite relații diplo
matice la nivel de ambasadă — mo
ment important în raporturile din
tre cele două țări. în stabilirea si 
lărgirea conlucrării economice in 
beneficiul reciproc.

In mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii Kenya, 
președintelui Daniel Toroitich arap 
Moi se exprimă convingerea că „ra
porturile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre, precum și con
lucrarea lor pe plan internațional vor 
cunoaște o tot mai largă dezvoltare".

La rindul său. președintele Kenyei, 
DANIEL ARAP MOI. sublinia în 
mesajul adresat președintelui Româ
niei cu prilejul sărbătorii noastre 
naționale : „Avem dorința fermă ca 
relațiile cordiale și prietenești sta
tornicite între țările noastre să se 
dezvolte și să se întărească tot mal 
mult, prin noi forme de cooperare, 
spre avantajul reciproc al popoarelor 
noastre".

Opinia publică din țara noastră 
salută călduros vizita președintelui 
Kenyei, cu convingerea că acest 
prim dialog la nivel inalt va con
stitui un moment de referință in 
cronica relațiilor de prietenie exis
tente. va da noi dimensiuni și im
pulsuri conlucrării pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și po
poare. în beneficiul cooperării in
ternaționale și al păcii. Animat de 
aceste sentimente, poporul român 
adresează înaltului oaspete din Ke
nya tradiționala urare „Bun venit pe 
pămintul României !“.

Materiale de construcție peste plan
întreprinderea materialelor de 

construcții din Deva și-a cîștlgat un 
binemeritat prestigiu printre uni
tățile de profil din țară. Mobili- 
zindu-se exemplar, și în acest an 
colectivul întreprinderii și-a înde
plinit sarcinile de plan ritmic și 
la toți indicatorii. în condițiile re
ducerii consumurilor materiale și 
energetice. Rezultatul acestor efor
turi : s-au livrat beneficiarilor, 
peste prevederi. 2197 mc panouri

mari, 5 km tuburi de presiune, 
11 600 mc beton celular autoclavizat, 
174 tone vată minerală și alte ma
teriale de construcții, ceea ce face 
ca planul la producția-marfă să fie 
depășit cu 17 milioane lei. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
5 000 lei pe om al muncii. în con
dițiile economisirii a 25 tone metal 
și 8 000 kWh energie electrică. 
(Sabin Cerbu).
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LA EFECTUAREA ARĂTURILOR PENTRU INSĂMÎNȚĂKI
RITM INTENS DE LUCRU, CALITATE SUPERIOARA

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA 
-REALIZAT RITMIC, INTEGRAL!

Pentru efectuarea in perioadele optime stabilite și la un nivel agro
tehnic înalt a insămînțărilor de toamnă, se impune să fie grăbite ară
turile și, în general, pregătirea terenului. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină în seara zilei de 6 septembrie arăturile 
pentru însămînțările de toamnă au fost făcute în proporție de 12 la 
sută. Ce măsuri se întreprind pentru grăbirea acestei lucrări ? Am căutat 
răspuns la„această întrebare in județe situate in jumătatea de nord și 

care, potrivit programului, trebuie săin zona colinară din centrul țării, 
inceapă însămînțările mai devreme.

SUCEAVA. în această toamnă. în 
unitățile agricole socialiste din ju
dețul Suceava urmează să fie insă- 
mlnțate cu cereale păioase 40 630 
hectare, Ja care se adaugă 4 730 hec
tare in gospodăriile populației. Pe 
suprafețele ocupate cu premergă
toare timpurii. însumînd 16 910 hec
tare. arăturile au fost declanșate de 
mai multă vreme, ceea ce a făcut 
posibil ca. pînă la această dată, lu
crarea să fie efectuată pe 15 100 hec
tare. în cea mai mare parte însă, 
cerealele de toamnă urmează a fi se
mănate după cartofi, porumb, sfeclă 
de zahăr etc. Pentru grăbirea lucră
rilor. se acționează în vederea eli
berării urgente a terenurilor res
pective. Tovarășul Iile Lahman. di
rector cu producția vegetală la direc
ția agricolă județeană, ne-a spus că 
e-a trecut la recoltarea cartofilor din 
soiurile timpurii, urmînd ca in ur
mătoarele două-trei zile lucrarea să 
înceapă in toate unitățile agricole 
din județ, indiferent de zona în care 
sînt situate. S-au luat măsuri pen
tru corelarea transportului cu viteza 
de recoltare, astfel incit cartofii să 
fie expediati in aceeași zi sau cel 
tîrziu a doua zi Ia bazele de recep
ție, in vederea eliberării urgente a 
terenului și trecerii la pregătirea lui 
pentru semănat. în ce privește po
rumbul. in ziua de 5 septembrie, la 
cooperativele agricole Salcea, Udești 
Si Verești a fost organizat un schimb 
de experiență privind modalitățile de 
recoltare a hibrizilor timpurii HD 95 
și HT108, aflați în faza de maturi
tate în pirgă. Metoda constă în re
coltarea manuală a ștluletilor și în- 
silozarea plantelor care sint încă 
verzi. Pe lingă faptul că se elibe
rează foarte repede terenul, elimî- 
nindu-se multe faze de lucru, se ob
ține și un furaj de bună calitate. In 
urma schimbului de experiență amin
tit, începînd cu 7 septembrie, metoda 
a fost generalizată în toate unitățile 
agricole din județ. De asemenea, 
pentru grăbirea ritmului la arat au 
fost luate măsuri în vederea crește
rii vitezei zilnice de lucru la cel 
puțin 2 300 hectare. In condițiile pri
mirii cantității de motorină repar
tizate Județului, arăturile vor fi ter
minate pînă la 20 septembrie.

Concomitent cu acțiunile între
prinse pentru accelerarea ritmului la 
arat se acționează stăruitor pentru 
asigurarea calității acestora. Astfel, 
tractoarele sînt echipate cu scormo
nitoare pentru afinarea adîncă a so
lului. Deși la nivelul fiecărei sole au 
fost constituite formații mari, pen
tru mai buna coordonare, îndrumare 
și control al activității, tractoriștii 
ară cite unul sau cel mult doi la un 
loc. crescind astfel răspunderea lor 
pentru realizarea unei arături de ca
litate. uniformă și care să incorpo
reze toate resturile vegetale. Tot
odată, la nivel de județ si în fie
care unitate agricolă au fost' infiinJ 
tate comisii pentru coordonarea lu
crărilor la arat, pregătirea tere
nului și insămîntarea culturilor 
de toamnă, pentru urmărirea ca
lității și impulsionarea ritmului 
de execuție a acestor lucrări. 
Faptul că întreaga acțiune este 
coordonată și urmărită de comitetul

județean de partid, care a reparti
zat activiștii și specialiștii pe loca
lități si unități, este de natură să 
asigure grăbirea arăturilor șl înche
ierea însămînțărilor in epoca opti
mă. (Sava Bejinariu, corespondentul 
„Scinteii").

rilor de resort să soluționeze unele 
probleme de mare actualitate. Ast
fel, este necesar ca uzina de trac
toare Brașov să livreze arbori motor 
pentru 5 tractoare DT 1 010, precum 
și unele piese pentru 12 tractoare 
A-l 800. De asemenea, este nevoie 
să se asigure oțel de calitate cores
punzătoare 
confecționate în atelierele 
din cadrul trustului
Grumeza,

In 
si

va

pentru scormonitoarele 
mecanice 

S.M.A. (Octav 
corespondentul „Scinteii").

tn județul Alba s-au efec- 
acum arături pentru insă- 
de toamnă pe 44 la sută

Munca

SATU MARE. Pină la înoeputul 
acestei săptămînl. in județul Satu 
Mare arăturile pentru însămîntă- 
rile de toamnă s-au efectuat pe 
30 ia sută 
nificată. Mai 
te terenurile 
strins culturile 
mergătoare pentru griu. 
suprafață de 24 568 hectare, 
unde recoltarea cinepii — plantă 
bună premergătoare pentru griu — 
a rămas în urmă, s-au întreprins ac
țiuni de întrajutorare cu mașini de 
recoltat între unități ale aceluiași 
consiliu agroindustrial saw chiar din 
consilii diferite. Luni, bunăoară, 
două mașini de la S.M.A. Tiream au 
fost trimise la C.A.P. Vetiș din con
siliul agroindustrial Păulești. pentru 
a recolta de urgentă o suprafață de 
80 hectare. Așadar, la ora actuală, 
grăbirea executării arăturilor pentru 
insămințările de toamnă poate fi a- 
sigurată numai pe măsura eliberării 
terenurilor de culturile premergă
toare tirzii — soia, sfeclă de zahăr, 
porumb, cartofi etc. Dacă șansele de 
a se elibera grabnic terenurile pen
tru însămințări le oferă mai ales 
suprafețele de pe care se recoltează 
in prezent cartofii, probleme mai 
deosebite sînt. in schimb, cu cele
lalte culturi care nu au ajuns incă 
la maturitate. în programul de mă
suri adoptat de comitetul județean 
de partid pentru campania agricolă 
de toamnă s-au prevăzut măsuri 
menite să asigure grăbirea coaoerii 
porumbului în vederea eliberării te
renului și executării cit mai grabni
ce a arăturilor. Aceste măsuri sint 
in curs de aplicare. Astfel, la coo
perativele agricole Doba, Păulean, 
Moftinu Mic, Sanislău. cooperatorii 
au început pe anumite paroele de- 
pănușarea știuleților. ceea ce gră
bește maturarea boabelor. în acest 
fel, terenul poate fi eliberat și pre
gătit mai repede. Este necesar ca 
specialiștii și cadrele de conducere 
din celelalte unităti agricole să 
identifice parcelele cu porumb aflat 
intr-un stadiu mai avansat de coa
cere. spre a se trece la acțiuni si
milare.

Concomitent cu măsurile vizind 
grăbirea arăturilor, o atenție deose
bită se acordă calității lucrărilor. In 
mod deosebit se urmărește ca arătu
rile să fie executate obligatoriu cu 
scormonitorul, ceea ce asigură afi
narea în profunzime a solului. La 
indicația comitetului județean de 
partid, conducerea trustului S.M.A. 
controlează permanent cum se res
pectă această măsură și, asa cum a 
procedat recent in cazul cooperati
vei agricole Ardud. nu permite nici 
o abatere de la cele stabilite în a- 
oeastă direcție. Legat de intensifica
rea arăturilor și de calitatea acestor 
lucrări, trustul S.M.A. solicită foru-
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ALBA, 
tuat pină 
mînțările _  _____  _
din suprafața planificată. Există deci 
condiții ca semănatul griului și or
zului să poată începe în perioada ur
mătoare. asa cum se prevede. întru- 
cît semănatul în această zonă tre
buie încheiat' pină la U octombrie, 
este necesar ca în fiecare unitate să 
se acționeze cu eficientă maximă 
pentru grăbirea arăturilor. „Cele e- 
fectuate pină în prezent — apreciază 
inginerul Alexandru Dan. director 
adjunct cu producția vegetală la di
recția agricolă a județului — sînt de 
calitate bună : au fost asigurate în
corporarea integrală a resturilor ve
getative si o întoarcere corespunză
toare a brazdei. în fiecare unitate 
au fost luate noi măsuri pentru re
coltarea cu prioritate a culturilor de 
pe suprafețele care urmează să fie 
semănate cu orz sau grîu. Imediat 
după eliberarea terenului se execută 
arături pentru păstrarea umidității. 
Tot în acest scop. în unități a înce
put pregătirea patului germinativ. 
Unele culturi premergătoare — plan-

tele medicinale, plantele furajere 
au fost recoltate, iar terenul arat, 
această săptămină se va termina 
recoltarea cartofilor.
. Intrucit 64 ia sută din grîu se
semăna după premergătoare tîrzii — 
porumb, soia, sfecla de zahăr — se 
impune o organizare exemplară a 
muncii, ca o dată cu declanșarea re
coltării să înceapă si arăturile. La 
sfecla de zahăr insă, graficul de re
coltare nu este corelat cu cel de pre
gătire a lucrărilor de semănat. în 
grafic, de exemplu, se prevede ca in 
această lună să se recolteze sfecla 
de zahăr de pe 500 hectare, iar po
trivit lucrării de amplasare a griului 
acesta trebuie semănat pînă la 1 oc
tombrie pe o suprafață de peste 
2 000 hectare ocupată cu sfeclă de 
zahăr. în această situație, este ne
cesar ca în unităti să se efectueze o 
revizuire a amplasării culturilor de 
toamnă. Este necesar, de asemenea, 
să se acorde mai multă atenție folo
sirii timpului de lucru. Diferențele 
existente la arături intre consiliile 
agroindustriale Sebeș. Jidvei si Cun- 
ta. unde realizările 
media județului, si 
Unirea, care n-au 
sută din suprafață, 
explicate decit prin 
organizare, prin felul in care condu
cerile unităților respective, specialiș
tii de aici înțeleg să-și ducă la înde
plinire sarcinile ce le revin. Hotări- 
tor este acum modul în care se ac
ționează pentru aplicarea măsurilor 
stabilite. (Ștefan Dinică. corespon
dentul „Scinteii").

In spiritul exigențelor formulate 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in perioada care a 
mai rămas pină la sfirșitul anului este necesar ca in 
fiecare județ, în fiecare ramură, centrală și între
prindere să se asigure o hmplă și puternică mobili
zare a tuturor oamenilor muncii, in frunte cu comu
niștii, astfel incit printr-o muncă plină de dăruire și 
abnegație să se intimpine Conferința Națională a 
partidului cu. rezultate 
planului.

de tovarășul 
a Comitetului

Conferința Națională a 
cit mai bune în îndeplinirea

De bună seamă, eforturile trebuie conoentrate spre 
realizarea ritmică și integrală la toate sortimentele a 
planului la producția fizică, și indeosebi la export, 
recuperîndu-se neintîrziat orice rămineri in urmă și 
asigurindu-se respectarea riguroasă a prevederilor din 
contractele economice cu partenerii din țară și de 
peste hotare. >

Ce experiențe se desprind în această privință, cum 
se acționează in primele zile ale lunii septembrie, ce 
măsuri trebuie luate cu prioritate? Sint probleme 
asupra cărora au stăruit investigațiile în două unități 
constructoare de mașini.

Rampa de expediție a

se situează peste 
cele din Aiud si 
arat nici 25 la 
nu pot fi altfel 
modul diferit de

Rampa de expediție a întreprin
derii de mașini-unelte Bacău. în ju
rul celor patru mașini de rectificat 
sape de foraj, echipate cu automa
te programabile, s-au adunat mai 
mulți oameni : muncitori, specialiști 
etc. „Pentru noi, acest moment are 
o dublă semnificație — precizează 
inginerul Vasile Gogu. directorul în
treprinderii. înainte de toate, noile 
mașini constituie o premieră tehni
că națională și apoi, prin livrarea 
lor, ciștigăm un avans de 10 zile in 
Îndeplinirea sarcinilor de plan la 
producția fizică".

Din datele aflate la serviciul pro
ducție al intreprinderii am retinut 
că de la începutul anului planul la 
producția fizică a fost îndeplinit, 
lună de lună, la toate sortimentele, 
livrîndu-se in plus economiei națio
nale mărfuri in valoare de 23 mili
oane lei. Și trebuie spus că in in- 
treprinderea băcăuană se fabrică nu 
mai puțin de 12 grupe marl de ma
șini-unelte. Care sînt factorii care 
contribuie la obținerea acestor re
zultate ? Maistrul principal Gheor- 
ghe Ceaușu, secretarul comitetului 
de partid, este de părere că hotărî- 
toare 'in această direcție este grija 
cu care fiecare muncitor și. specia
list se preocupă, zi de zi. de reali
zarea sarcinilor care-i revin. Astfel, 
se asigură o bună organizare a pro
ducției și a muncii, o aprovizionare 
la vreme a locurilor de muncă cu 
materii prime și materiale, o pro
gramare minuțioasă, la minut s-ar 
putea spune, pe faze de fabricație, a 
fiecărei piese in ordinea succesiunii 
Ia montaj, pentru a se crea condiții 
optime de finalizare a produselor și 
de efectuare a probelor. Zilnic, la 
conducerea unității se analizează 
stadiul realizării fiecărei comenzi, 
se iau măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor, pentru urgentarea lu
crărilor de montaj. Fiecare coman
dă este dată in grija și răspunderea 
unui cadru

sarea ei pină la livrarea produsului 
finit.

— Pentru că produsele noastre au 
un ciclu lung de fabricație, am or
ganizat montajul pe subansamble — 
ne spune inginerul Nicolae Bobeieă, 
tehnologul secției montaj. în felul 
acesta, oamenii s-au specializat și 
productivitatea a crescut. Ca să eli
minăm „timpii morți" in aprovizio
narea unora din piesele neoesare. 
ne-am organizat un sector propriu 
de prelucrări mecanice.

Măsuri tehnice și organizatorice

întreprinderea 
de mașini-unelte 

din Bacău

de conducere, de la lan-

mare parte a producției 
electrice asincrone și de 
electric pentru autovehi-

care au condus la creșterea produc
tivității muncii au fost luate si in 
celelalte secții și ateliere. La meca
nică grea și mecanică universală, de 
pildă, s-a extins tehnologia de pre
lucrare a pieselor pe mașini cu co
mandă numerică. Iar în secțiile de 
mașini speciale a fost mecanizat 
transportul intern. Ca urmare. în 
perioada care a trecut din acest an. 
productivitatea muncii a sporit fată 
de prevederi cu aproape 3 700 lei pe 
fiecare om. La aceasta a contribuit 
și creșterea continuă a indicelui de 
utilizare a mașinilor-unelte din do
tare care a ajuns la 89,6 la sută, 
față de 86,5 la sută cit era prevăzut.

„In unitatea noastră — preciza in- 
ginerul-șef Ioan Samachiș — toată 
iumea învață. Fiecare om este cu
prins intr-o formă de perfecționare 
a pregătirii profesionale. Avem 
cursuri pentru fiecare meserie, 
pentru fiecare nivel de pregătire in 
parte, cursuri de policalificare — de 

atenție deosebită bucurindu-se

speciallzarea oamenilor pe categorii 
de mașini și operații, precum si in 
profilele de vîrf, cum ar fi electro
nica, hidraulica, informatica".

Realizarea ritmică și integrală a 
producției fizioe la întreprinderea 
băcăuană se asigură in condițiile 
desfășurării unei ample si complexe 
acțiuni de modernizare a produse
lor, de imbunătățire a calității aces
tora. Sint vizate nu numai creșterea 
performantelor tehnico-funcționale 
ale mașinilor-unelte, ci. in aceeași 
măsură, micșorarea costurilor de 
fabricație, înlocuirea unor materiale 
deficitare energo-intensive. reduce
rea greutății produselor. Concret, sa 
prevede modernizarea, după proiec
te proprii, a tuturor mașinilor-unel
te, grupate in sisteme de mașini de 
la dimensiunile cele mal mici pină 
la cele mai mari. La această dată, 
peste 80 la sută din cele circa 100 de 
tipuri de mașini-unelte care figu
rează în programul de fabricație pe 
acest an sint modernizate. Inginerul 
Corneliu Țarălungă, șeful atelierului 
de proiectare constructivă, ne spu
nea că două dintre mașinile-unelte 
pentru alezat și frezat au devenit in 
urma modernizării mai ușoare cu 
500—800 kg și au căpătat noi para
metri tehnlco-functionali care le 
situează la nivelul celor mai bune 
produse similare din lume.

In paralel cu noile soluții con
structive adoptate, au fost aplicate 
și o scrie de tehnologii avansate, do 
mare eficiență.

In aceste zile eforturile construc
torilor de mașini-unelte de aici 
sint concentrate spre satisfacerea 
riguroasă a prevederilor din con
tractele economice ale acestui an sl 
de pregătirea 
condițiilor 
producției 
următor.

1_ _a încă de pe acum a 
pentru demarajul bun al 
în primele zile ale anului

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii*

Recoltarea manuală a florii-soarelui la ferma nr. 9 □ I.A.S. Deta, județul Timiș 
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făuritoare de bunuri materiale,
Sarcinile de export - 
îndeplinite exemplar

punctualitatea furnizorilor I

modelatoare de conștiințe
al frun- 

nume care 
din Mun- 

continuăm

onoare 
citeva 
minele 
unde
(prima parte a 

14 008),

La panoul de 
tașilor am intilnit 
arată că aici, la 
ții Rodnei, de 
relatarea noastră 
«părut in „Scînteia" nr. 
există puternice si îndelungate di
nastii muncitorești : Ionel Pătlt II. 
Iosif Jucan III. Emil Porcius II... Ge
nerații crescute și formate in cultul 
muncii, al îndeplinirii prin muncă 
a datoriei față de tară.

— Eu si fratele meu slntem mi
neri. tatăl nostru a fost și el miner, 
bunicul — miner, străbunicii — la 
tel... 51 cine știe cît de departe pu
tem ajunge pentru că aici, in Munții 
Rodnei. am găsit cuptoare de pe 
vremea dacilor si a romanilor, ne 
spune Emil Porcius II. secretar al 
organizației de bază nr. 5. schimbul 
C. de la sectorul Valea Blasnei. De 
aceea, pentru mine, munca de partid 
înseamnă, in primul rind. muncă cu 
oamenii. Drept să vă spun, nu-i în
țeleg pe acei activiști de partid care 
vin Prin birouri, se interesează — 
ca niște contabili — doar de cifre
le de plan, fără a le păsa de ce se 
realizează sau de ce nu se realizea
ză planul, adică de oameni si de 
munca lor. Dacă ești activist, atunci 
fă asa cum cere secretarul general 
al partidului, vino lingă mine, aco
lo ios. in mină si dincolo, la uzi
na de preparație, sau oriunde e ne
voie. Doar peste tot sint destule 
probleme de rezolvat.'..

— Ca de pildă ?.„
Răspunsul nu a venit pe loc. Se

cretarul biroului organizației de 
partid a cumpănit citeva clipe.

— Păi. sint tot problemele oame
nilor si ale muncii lor. Se ivesc chiar 
ți de unde nu te aștepți. Iată, nu de 
mult noi l-am primit in partid pe 
tinărul miner Alexandru Ernst. Mun
cise bine, devenise fruntaș. Pentru 
asta l-am primit. Se vede insă că nu 
ne-am îngrijit destul de pregătirea sa 
politico-ideologică. Aici era șubred. 
Și această șubrezenie a ieșit curind 
la iveală. A început să întirzie la 
program, să absenteze, să lucreze de 
mintuială. Mergea cam des la bu
fet si tot mai des îsi negliia fami
lia. cu cei trei copii. In mai mul
te rinduri. am stat de vorbă cu el. 
ca secretar de partid, ca tovarăș de 
muncă. Promitea marea im sarea, dar 
riu se tinea de cuvint. Din fruntaș 
ajunsese să nu-si mai îndeplinească 
norma. Nu puteam îngădui asa ceva. 
Comportarea lui era incompatibilă cu 
țimtămîntul datoriei, cu cinstea si 
omenia minerească. L-am criticat în 
Tntilnirile echipei la gazeta de pe
rete si in adunarea generală de 
partid. în luna aprilie l-am chemat 
In fata biroului. împreună cu mine, 
comuniștii Nicolae Lungu. Nechita

Anca si Ion Candale — toti mineri 
de frunte — și-au spus 
punctul de vedere. A fost 
ment de mare sinceritate, 
zire a conștiinței. A fost.
spune, un moment de cotitură. Mo
mentul pe care-1 așteptam. De 
tunci. Alexandru 
„prietenii" vechi 
biceiuri. A lăsat 
mina oe cite o 
ziar. Nu-si mai 
Participă 
activitatea 
important e faptul că a reînceput 
să muncească bine. în citeva luni 
a devenit din nou fruntaș.

— Și in acest caz e vorba de e- 
ficienta muncii de partid...

— ...Da. de o muncă foarte stărui-

răspicat 
un mo
de tre- 
cum se

a- 
de 
o- 

pus 
un

s-a debarasat 
si de vechile 
paharul si a 
carte, pe cite 

__  neglijează familia, 
la acțiunile obștești, la 

■ de partid. Dar și mai

VIAȚA DE PARTID

la minele din
Munții Rodnei (II)

toare. Prezentate asa. la repezeală, 
lucrurile par simple. Dar in reali
tate sint.mult mai gingașe si mai 
complicate. Doar ce poate fi mai 
gingaș și mai complicat decit 
tul omului ?

Din nou, secretarul de 
impune o tăcere de citeva 
O impun gîndurile lui. Ginduri des
pre viată si muncă. Ginduri des
pre oameni, despre plămădirea con
științei lor înaintate.

— Și-apoi. cite nu mai avem de 
făcut in munca noastră cu oame
nii ?.„ Iată, chiar aici, la noi. la Va
lea Blasnei. mai intîlnești cite unii 
cărora nutin le pasă de consumul de 
materiale, de reoonditionare. de re
cuperare. Este un fel de atitudine de 
stil vecht. „boierească", de nepăsa
re. de desconsiderare a unor inte
rese economice majore. O mentali
tate ce nu se potrivește deloc cu 
noua calitate de proprietar., produ
cător și beneficiar. Nu poți să tră
iești în socialism cu concepții înve
chite. E firesc să le spunem celor 
în cauză : „Dacă te bucuri de un 
nou statut social, atunci ridică-ti 
conștiința la nivelul acestuia". Si nu 
trebuie doar să le spunem, ci să și 
acționăm pentru aceasta prin toate 
resorturile muncii de partid, ale ac
tivității politico-educative.

— Desigur că și acționați...
— E cea dinții datorie a noastră.

sufle-

partid 
clipe.

După cum am mai spus, nu-i lucru 
ușor. Mai ales că unii — uneori cu 
bună-știință. alteori fără să-și dea 
seama — ascund deprinderi vechi 
sub invelișul strălucitor al unor ..a- 
titudini noi". De pildă, aici, la Va
lea Blasnei. ne-am organizat su
perior. am fost dotati cu tehnică mo
dernă. folosim metode înaintate. A- 
Dlicăm. de pildă, perforajul umed —■ 
metodă cu foarte multe foloase, 
printre oare si acela, deosebit de 
important, că inlătură norul de praf 
atit de dăunător sănătății oameni
lor. Dar iată că se află unul, ca 
șeful de echipă Iosif Sas. care, cînd 
scapă de sub control, are tendința 
de a lucra tot cu foraj uscat. „In a- 
cest fel înaintez mai repede, iar la. 
mine contează in primul rind planul" 
— se justifică el. A trebuit să desfă- • 
șurăm. cu întreaga echipă, o serioa
să muncă de lămurire : le-am do
vedit concret, prin fapte, orin e- 
xemple si demonstrații la fata lo
cului. că olanul poate fi îndeplinit 
și deoăsit folosind perforatul umed, 
organizînd mai bine munca, dră- 
muind mai bine timpul, avind gri
jă ca utilajele să meargă mereu în 
plin. Alungind aici, 
dulti. as mărturisi

„Producția pentru export — rea
lizată in devans, in condiții supe
rioare de calitate și eficientă" — 
iată cuvîntul de ordine sub semnul 
căruia desl'ășoâră întrecerea socia
listă colectivele industriale doljene 
cu sarcini la export, hotărite să 
intîmpine cu rezultate deosebite 
Conferința Națională a partidului 
și împlinirea a patru decenii de-la 
proclamarea republicii.

O dovadă in acest sens o consti
tuie finalizarea, aproape cu o lună 
mai devreme, a producției aferen
te contractelor externe scadente la 
sfirșitul primelor 9 luni ale anului. 
Printre altele, au fost realizate, in 
devans, 32 tractoare cu încărcător 
hidraulic, 4 locomotive diesel-eîec- 
trice de 2100 CP, piese de schimb 
și accesorii pentru tractoare și ma
șini agricole în valoare de peste 
10 milioane lei, confecții, transfor
matoare, motoare electrice. (Nico
lae Băbălău).

Cea mai 
de motoare 
echipament 
cule și tractoare pe care le produce 
întreprinderea „Electroprecizia" din 
Săcele. este destinată exportului. O 
bună parte din produsele intreprin- 
derii au fost reproiectate pentru a li 
se îmbunătăți în mod substantial 
performanțele. La motoarele electri
ce și polizoare acest fapt a avut ca 
efect reducerea gabaritelor și a greu
tății specifice pe unitatea de putere. 
In cazul echipamentului electric 
pentru autovehicule și tractoare mo
dernizarea a constat in extinderea 
electronizării și miniaturizării com
ponentelor și în realizarea unor pro
duse cu parametri funcționali ■ su
periori. cum ar fi tablourile de bord 
multifuncționale pentru autoturis
mele Dacia și Oltcit, alternatoarele 
cu regulatoare electronice ingloba- 
te. regulatoare de tensiune pentru 
alternatoare de mare putere. Fi
rește, perfecționările de ordin tehnic- 
și calitativ au avut darul să ridice 
gradul de competitivitate al produ
selor întreprinderii. Dovadă in acest 
sens sint contractele încheiate cu 
partenerii externi atîț direct, cît și 
indirect.

Din păcate, în pofida eforturilor 
susținute depuse, întreprinderea 
„Electroprecizia" nu și-a onorat in
tegral sarcinile de plan pc primele 
8 luni ale anului nici Ia producția 
fizică, și nici la export. Astfel, la 
echipamentul electric pentru autove
hicule și tractoare sarcinile la ex
portul indirect au fost realizate doar 
in proporție de 89.5 la sută, iar la 
motoare electrice — 96,25 la sută, iar 
planul producției-marfă a fost în
deplinit numai in proporție de 90,7 
la sută. Este o situație cu totul ne
corespunzătoare, nerealizarea pro
duselor restante rcpercutindu-se ne
gativ asupra activității beneficiari
lor, respectiv întreprinderile de au
tovehicule și tractoare care au. la 
rîndul lor, sarcini de export direct.

Așa cum au relevat investigațiile, 
la „Electroprecizia" cauza principală 
a acestei stări de lucruri o consti
tuie greutățile pe care întreprinde-

rea din Săcele le întimpină în apro
vizionarea ritmică și la nivelul ce
rințelor cu unele materiale, 
din cele mai 
in acest sens 
de motoare 
Aid, o bună 
montai era blocată de mai multe mii 
de motoare electrice și polizoare 
care n-au fost finalizate din lipsa 
tablei de 1 mm pentru capota (ca
pacul) ventilatorului.

— Din lipsa acestei table — ne 
spunea ing. Constantin Kiuță. șeful 
secției, noi nu putem termina zilnic

Unul 
concludente exemple 

l-am intilnit in secția 
electrite șl polizoare. 
parte a atelierului de

Intreprinderea 
„Electroprecizia" 

din Săcele

între 800—900 motoare pentru ex
port. pe ambele relații de decontare. 
Situația este și mai gravă in cazul 
tablei de 2 mm utilizată pentru exe
cuția apărătoarelor Ia polizoare. 
Practic, am fost nevoiti să întreru- 
pem fabricația la polizoare din lipsa 
acestei table pe care trebuia să ne-o 
asigure Combinatul siderurgic din 
Galati.

— Greutăți mari ne produoe și în
treprinderea de fier Vlăhlța, a tinut 
să precizeze șeful de atelier Florian 
Trașcă. Această unitate, pe lingă 
faptul că pe 8 luni inregistrează 
față de noi o restanță de 478 tone 
piese din fontă — carcase, scuturi 
paliere — ne-a trimis circa 200 tone 
gata rebutate. Se pare că acest fur
nizor este preocupat mai mult de 
tonajul produselor decit de calita
tea lor. Și este vorba de piese cu o 
configurație și structură simple.

—- Nu putem înțelege — spunea 
Stelian lordache, șef de birou la 
serviciul aprovizionare — ce rațiune 
poate sta la baza gindirii si prac
ticii unor furnizori de materiale. 
Concret noi. și implicit Întreprinde
rile de autovehicule și tractoare,. nu 
ne putem finaliza produsele de mare

dacă-mi ingă- 
o credință a

mea...
— Vă rugăm...
— în educație, cea

semnătate o are fapta vie. exemplul 
Înaintat. Nimic nu poate convinge 
mai bine decit fapta, decit reușita, 
decit exemplul. Ca activist de partid, 
dacă vrei să te creadă oamenii, dacă 
vrei să te urmeze, cheamă-ti in spri
jin faptele care iti demonstrează 
dreptatea, care arată cum se Poate 
face un lucru la nivel superior. Și 
se faoe orin pregătire. Prin muncă. 
Prin efort. Asta înseamnă autodepă- 
șire. înseamnă o nouă calitate. Toc
mai de aceea, organizația noastră de 
partid, noi. cei din biroul ei. ne stră
duim să cunoaștem si să răspîndim 
prin toate mijloacele muncii politi- 
co-organizatorice exemplul fruntași
lor si experiența lor înaintată. A- 
semenea exemple si asemenea expe
riențe sint multe în toate minele din 
Munții Rodnei. Merită să fie cunos
cute si răspindite in acest an in 
care, in întimpinarea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Ro
mân. avem datoria să ridicăm, pe 
trepte tot mai inalte. calitatea mun
cii noastre, a tuturor.

Tocmai pentru că merită, vom con
tinua într-unul din numerele viitoa
re ale ziarului noștru relatările des
pre activitatea de partid, despre 
realizările si lupta pentru autode- 
păsire ale minerilor din Munții 
Rodnei.

mat mare in-

(Urmare din pag. I)
meni puși sau aleși să 
conducă unitățile din co
mună, este să-și înțeleagă 
pină la capăt menirea — 
ne-a spus primarul.

Răspundere, menire — 
noțiuni similare, atunci 
cind omul, comunistul că
ruia i s-a încredințat o 
misiune. înțelege cu ce 
rost se află el in colectivi
tatea pe care este chemat 
să o slujească.

— Pot — continuă pri
marul — să vă dau două 
exemple... Avem aici pe 
iingiinerul-șef de la C.A.P. 
Năpradea. A venit 
opt ani de ' '
absolvent, 
nevoie de 
producțiile, 
reau intervenția unui 
competent, cunoscător 
noilor tehnologii. Am dis
cutat cu el șl am văzut 
că-și înțelege răspunderile 
concrete de aici. Și 
de a doua zi 
să-și facă 
început prin 
amănunțită a 
baza cartării 
De aci. la o 
amplasare a culturilor și o 
corectare a tehnologiei fer
tilizării. Mai tîrziu. cînd 
i-a cunoscut bine pe oa
menii de aici, a prins cu
raj și a intervenit în co
rectarea atitudinii lor față 
de muncă. Mai intîi. disci
plinarea mecanizatorilor. 
A resoins lucrări. Cîte ? 

contabilizat.

L-am susținut, l-am aju
tat. Trebuie să spun că, 
dacă între timp producțiile 
noastre de la C.A.P. Nă- 
pradea s-au dublat, asta 
este și pentru că acest om 
și-a înțeles în profunzime 
răspunderea de specialist 
și a acționat ca să și-o 
onoreze. Și, al doilea caz. 
exact pe dos. La aceeași 
cooperativă ne-a venit, la

trebuit învinse deprinderi
le vechi și create altele 
noi, adecvate unei agricul
turi intensive, moderne. 
Totul a trebuit conceput 
altfel, O fertilizare știin
țifică ; în zonele de luncă 
a trebuit coborît 
freatic 
dealuri 
zicerea 
rii din

stratul 
prin drenaje, pe 

scarificări și inter- 
categorică a arătu- 
deal în vale ; lu-

acum 
la Cluj, tînăr 
Aveam mare 

un specialist, 
cimpul ne

Gh. ATANAS1U 
Gh. CR1ȘAN

ce- 
om 
al

chiar 
s-a apucat 
datoria. A 
cunoașterea 

solurilor, pe 
agrochimice. 

judicioasă

onora nici 
cauză că 

ne 
deoa- 

materie 
economic

valoare, deci nu ne putem 
sarcinile la export din 
linii dintre furnizorii noștri nu 
asigură materialele necesare 
rece le exportă direct ca 
primă. Ce fel de calcul 
poate -să stea la baza unor asemenea 
decizii ?

Este o afirmație cit se poate de 
gravă care se cuvine analizată de 
organele de resort și să se ia mă
suri ferme de înlăturare a unei ase
menea practici antieconomicci

— Ceea ce ne deranjează cel măi 
mult — arăta economistul 
Lata, directorul comercial al între
prinderii — este faptul că nu se 
respectă programele pe care le în
tocmim cu principalii furnizori. Un 
exemplu : prin programul întocmit 
la începutul lunii s-a stabilit ea in 
luna august Combinatul siderurgie 
din Galati să ne livreze 420 tone 
tablă și bandă față de un necesar 
de 600 tone. Or, n-am primit decit 
170 tone. Desigur, unii furnizori au 
și ei greutăți și probleme nerezol- 
vate. Este însă de datoria forurilor 
de resort să-i ajute. Mă refer la 
Combinatul metalurgic din Cimpia 
Turzii, unitate fată de care avem 
multă stimă. Totuși din 13 tone bară 
trasă de 30 mm nu ne-a livrat decit 
6 tone in luna iulie, iar de atunci... 
nimic.

— Si cum vă descurcați totuși ?
— Numai noi știm. Făcind inter

venții peste intervenții la forurile 
de resort, recurgind la întrajutorare 
cu alte întreprinderi si chiar la... 
relații personale. De fapt, in loc să 
se ocupe de probleme interne, teh
nice și de organizare a fabricației, 
întreaga conducere a intreprinderii 
se găsesc mai tot timpul pe dru
muri, alergind de la un furnizor la 
altui.

Dată fiind importanta producției 
acestei întreprinderi și avind in ve
dere greutățile mari cu care se con
fruntă, este absolut necesar ea fo
rurile de resort să întreprindă o 
analiză amănunțită a situației, ur
mată de măsuri practice, eficiente, 
aplicate efectiv, pină la capăt.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii*

oameni. cu mașini, cu 
orice, acum au început să 
creadă că ajutorul ăsta e 
un fel de obligație. îi scu
tește pe ei de efort, de 
răspundere 
i-ai vedea 
bat la cap 
rost de ce
Beripde, __ ____ ,
Odorhei. nu poți scăpa, te 
sună și la 6 dimineața.

proprie...
o dată 
ca să-și
le trebuie. De 

de la Someș

Vasile

Nu 
că te 

facă

Răspunderea se probează cu fapte

un moment dat, o specia
listă, inginer zootehnist. 
De care, iarăși, aveam 
mare nevoie. Dar... de
geaba. Nu-și cunoștea me
seria și n-o interesa. Sigur, 
aduci pe drumul bun pe 
cine poți, pe cine are. cît 
de cît, sentimentul onoarei 
față de propria profesie, 
față de colectivitate. Ne-am 
străduit. Am fi putut s-o 
învățăm o mulțime de lu
cruri dacă ar fi vrut. 
Dar n-am avut pe cine. 
Pînă la urmă și-a cerut 
transferul în altă parte.

Am recepționat șl alte 
opinii, de exemplu pe a 
lui Grigore Cimpean, pre
ședintele C.U.A.S.C.

— A fost greu aici 
urmă cu ani, cînd s-a 
ființat acest consiliu.

In 
in- 
Au

crări de calitate, semințe 
de calitate și cite și mai 
cîte... Toate au cerut un 
mare volum de muncă, 
efort, organizare. în astfel 
de împrejurări se verifică 
spiritul de răspundere. 
Ceea ce s-a și întîmplat. 
Am constatat că unii oa
meni care treceau drept 
buni pentru că bune și fru
moase erau frazele lor 
spuse prin ședințe nu fac, 
in realitate, mai nimic din 
ceea ce spun. La Creaca 
și la Mlrșid... Mă duceam 
la primar : „De ce n-ați 
făcut cutare lucru?" „Păi 
să facă președintele de la 
C.A.P. 1“ Iar acela, la rin- 
duil lui : „Păi primarul ce 
face ?“ Sa.u : „Păi, să ne 
ajute C.U.A.S.C.-ul 1“ tn- 
vățați să-i tot ajutăm, cu

Pentru că el „trebuie să 
rezolve, e musai 1“ De ce 
gindesc unii așa și alții 
altfel ? E mult de spus. In 
esență e o problemă de 
conștiință, de educație.

Primarul orașului Jibou, 
Vasile Lucăcel :

— Răspunderea, intensi
tatea la care o resimte 
unul sau altul depind si 
de modul în care este sen
sibilizat fiecare, potrivit 
personalității lui. la... 
ideea de răspundere. Să 
vă dau un caz. Directorul 
unei întreprinderi din oraș 
plecase în concediu. A ră
mas să-i țină locul_direc- 
torul
atunci le-a apărut o pro
blemă grea, fabrica risca 
să nu-și realizeze planul 
în luna respectivă. Se ce-

adjunct. Tocmai

rea dusă o „bătălie 
centrala. Dar toate „bătă
liile" de acest fel, de pină 
atunci, le dusese directo
rul. Adjunctul, deci loc
țiitorul, obișnuit cu acest 
fapt, se simțea acum, toc
mai acum, mai puțin răs
punzător. „Dacă nu-i di
rectorul, ce pot eu să 
fac ?“. „Să faci dumneata 
ce ar f.i făcut el. Sau ești 
bun și responsabil numai 
in prezența directorului ?“ 
L-a frămintat mult aceas
tă observație. Nu’ se gindi- 
se la acest aspect al 
rilor. După citeva 
venit bucuros și a _. 
„Am rezolvat-o". Deci unii 
oameni trebuie făcuti să-și 
in teleagă, cu adevărat, răs
punderile. Pe ce cale ? Im- 
plicindu-i direct, personal.

In ce măsură tdeea răs
punderii rezonează in fie
care dintre noi ta intensi
tatea necesară ? Numai in 
măsura in care, prin edu
cație politică, civică, prin 
efort propriu, ajunge fie
care dintre noi la înțele
gerea că‘de el, de munca, 
de competența, de perse
verența Tui depinde reali
zarea acelor lucruri pe 
care le așteaptă de 1a noi 
societatea. Că partea ce 1 
s-a 'încredințat fiecăruia 
să o rezolve trebuite, fără 
discuție, realizată. Nu in 
vorbe, cu veșnice promi
siuni și angajamente, ci în 
fapte. Partea de răspunde
re a fiecăruia este indivi
zibilă și netransmisibilă.

aceas
lucru- 
zile a 
spus :
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OLĂNEȘTI : O nouă casă 
de odihnă și tratament 

balnear
Zestrea turistică a sindicatelor 

din România s-a îmbogățit cu încă 
un edificiu de sănătate. A fost dată 
in folosință noUa casă de odihnă 
și tratament din stațiunea balnea
ră Olănești, unul din cele mai mari 
obiective de acest fel din țară, dacă 
avem in vedere capacitatea de ca
zare, care cuprinde peste 800 locuri 
pe serie. Aici mai funcționează o 
pensiune și alte unități de alimen
tație publică insumind aproape 
1 000 locuri, cabinete medicale și 
de tratament balnear, o sală pen
tru activități culturale, precum și 
alte dotări menite să asigure în
treaga gamă de servicii solicitate 
de numeroșii oaspeți care vor be
neficia de acest impunător edifi
ciu pus la dispoziția oamenilor 
muncii din întreaga țară. (Ion 
Stanciu).

NEAMȚ : Cantine 
cu gospcdării-anexă

Rețeaua cantinelor-restaurant din 
întreprinderile județului Neamț s-a 
extins cu două noi unități. La fa
brica de volvatir din Tirgu Neamț 
s-a dat în folosință un nou local, 
unde servesc masa 1 400 de oameni 
ai muncii atît din întreprindere, cit 
și din cele învecinate, iar la I.A.S.

„Pas cu pas“ spre
, Cităm dintr-o scrisoare adresată 
de întreprinderea „Rulmentul" din 
Brașov unei mici unități economice 
din municipiul Sfintu Gheorghe, 
care iși desfășoară activitatea sub 
trei inițiale — I.P.P., adică între
prinderea de producție și prestări: 
„Vă solicităm executarea a două 
motoare tip M.P.P.A. (motor pas cu 
pas asincron) necesare secției noas
tre de rectificare. Avind în vedere 
dorința de a reduce pe această cale 
importul, vă rugăm să ne sprijiniți 
în acțiunea de realizare a celor 
două motpare".

Cu cea mai mare promptitudine, 
unitatea a trimis atit întreprinderii 
brașovene, cit și altor beneficiari 
din București. Cluj-Napoca, Tirgu 
Mureș, Timișoara și altor orașe din 
țară motoare electrice „pas cu pas" 
folosite la acționarea sistemelor de 
comandă ale mașinilor-unelte sau 
in industria calculatoarelor.

— De cind se produc asemenea 
tipuri de motoare la o întreprin
dere abia cunoscută și pe plan 
local 7

— De la 1 februarie 1986. de cind 
au venit la noi muncitorul Paul 
Cornel și inginerul Szigeti Andrei, 
autorii acestui atît de căutat pro-

Noua poartă a orașului Ocna Mureș
Simbătă, 5 septembrie a.c., mulți 

locuitori din Ocna Mureș s-au 
adunat pe malul riului care îm
prumută numele orașului. Orașul 
chimiștilor și al urmMșilor tăieto
rilor in sare, pe locul „ocnei" fiind 
acum un impresionant cimp de 
sonde. Veniseră pe malul Mureșu
lui. nu la chemarea razelor încă 
puternice ale soarelui. Curioși in 
așteptare, marcați de emoție.

Participau la o inaugurare. Nimic 
spectaculos : se dădea in folosință 
un nou pod rutier peste rîul Mureș. 
Un eveniment de rezonanță loca
lă ? Nu numai atit. „Un nou pod 
rutier" înseamnă in acest caz nu 
numai că podul este nou. dar și 
faptul că este... unicul. Pină acum, 
vechiul pod feroviar făcea dublu 
serviciu. Cum trenurile au priori
tate, se înțelege ce se intîmpla : 
aglomerație, timp pierdut. Intrarea 
in oraș era gituită între două 
trenuri, fapt care impunea așeză
rii o anumită izolare. Pur și 
simplu, podul dat in folosință — 
cu o lungime de 165 metri, două 
sensuri de circulație, trotuare 
pietonale — înseamnă pentru ora
șul Ocna Mureș o poartă larg 
deschisă spre județ, spre țară. 
Pentru că podul nu leagă doar 
malurile marelui rîu transilvan, ci 
integrează mai deplin acest puter
nic centru muncitoresc în viața 
economico-socială a țării.

Tovarășa Ana Cubleșan, vice
președintă a consiliului popular

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo* 

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 8 septembrie, ora 21 — 11 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va f| în general Instabilă. îndeosebi în 
regiunile nordice ale țării in primele 
zile, apoi se va ameliora treptat. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros in 
prima parte a intervalului în nordul 
țării unde, local, vor cădea ploi care 
vor avea șl caracter de aversă. în ce
lelalte regiuni, ploile vor fi pe areale 
mai restrinse. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
in nord-est. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 6 si 16 grade, iar ma
ximele intre 17 si 27 de grade, mai ri
dicate fn sud. în București : Vremea 
va fi ușor instabilă în primele zile, iar

CARNET CULTURAL

BACAU. Sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, la 
Tescani, localitate din județul Ba
cău in care a trăit și creat multi 
ani marele nostru muzician George 
Enescu. s-a desfășurat o amplă 
manifestare cultural-artistică inti
tulată „Enescu — Orfeul moldav". 
Desfășurată in cadrul generos al 
Festivalului național „Cîntarea 
României", această prestigioasă 
manifestare a muzicii românești a 
Întrunit la așezămintul de cultură 
de pe Valea Tazlăului un mare nu
măr de reprezentanți de seamă ai 
muzicii contemporane — muzi
cologi, critici, compozitori, diri
jori, soliști vocali și instrumentiști 
— oameni de artă și cultură din 
mai multe județe ale tării. Printre 
interpreți s-au numărat multi lau- 
reati ai unor prestigioase con
cursuri internaționale, tineri cu 
renume în viata noastră muzicală. 
In cadrul manifestării a avut loc și

Roman s-a înființat o cantină cu 
120 locuri. Ambeie unități sînt do
tate cu mobilier șt utilaje moder
ne, iar aprovizionarea lor este asi
gurată, in cea mai mare parte, de 
propriile gospodării-anexă. (Con
stantin Blagovici).

BIHOR : Sporește volumul 
prestărilor de servicii

Venind în întimpinarea cerințe
lor cetățenilor. Uniunea județeană 
a cooperativelor meșteșugărești Bi
hor și-a intensificat preocupările 
în vederea lărgirii și diversificării 
gamei de prestări servicii pentru 
populație. Astfel, în perioada care 
a trecuit de la începutul' anului au 
fost înființate în localitățile urba
ne și ."rurale încă 24 de unități. 
Prin cele 28 profiluri noi de activi
tate, numărul acestora a ajuns la 
peste 300, ceea ce a dus la o 
creștere a volumului prestărilor de 
servicii cu 66 milioane lei față de 
perioada similară a anului trecut. 
De asemenea, a luat ființă lă 
Oradea o nouă cooperativă meș
teșugărească. De notat că in ca
drul celor 18 cooperative meș
teșugărești s-au lansat in fa
bricație, numai in acest an. peste 
1 200 de produse și modele noi, 
care asigură o valorificare supe
rioară a resurselor de materii pri
me și materiale, a celor recupera
bile și refolosibi'le din industrie și 
sectoarele proprii de activitate. 
(Gabriel Georgescu).

înalte performanțe
dus pe piața internă — ne-a spus 
directorul întreprinderii, Gheorghe 
Tofan. Inginerul Szigeti s-a trans
ferat în această întreprindere nu
mai pentru a putea lucra la înfăp
tuirea proiectului unui motor pas 
cu pas, care să atingă performan
țele cele mai înalte realizate pe 
plan mondial. Adeseori, pe lingă 
munca de concepție, de proiectare, 
inginerul a. lucrat la strung, a exe
cutat unele operații tehnologice.

Așa s-a născut motorul electric 
de dimensiuni mici cu caracteristici 
superioare față de cele existente, 
de fiabilitate ridicată și cu o formă 
estetică plăcută. Acest produs, care, 
deocamdată, se produce in serie 
mică, va reprezenta întreprinderea 
la Tîrgul internațional București — 
ediția 1987.

— Am avut o singură dorință — 
afirma inginerul inventator — ca 
motoarele pe care le vom crea să 
fie comparate cu cele fabricate în 
Japonia. împlinirea acestui vis va 
permite să pătrundem cu produsele 
noastre pe piața externă, să concu
răm cu cele mai renumite firme 
care produc motoare electrice pas 
pu pas asincrone.

Constantin TIMARU

orășenesc, ne spunea cu sinceră 
emoție și satisfacție : „țnaugurarea 
acestui important obiectiv, un 
vechi deziderat al oamenilor de 
aici, ne ridică nouă, edililor, noi 
probleme privind sistematizarea 
zonei, devenită acum un punct de 
referință pentru oraș. Pentru că, 
un cartier mai lăturalnic al urbei 
este acum principala poartă de 
intrare, o zonă de larg interes. De 
aceea, întreaga zonă trebuie siste
matizată la o nouă scară după noi 
cerințe. Există în construcție un 
ansamblu de blocuri cu 250 apar
tamente și spații comerciale. în 
faza de proiectare se află un alt 
ansamblu, tot cu 250 apartamente. 
Lucrăm la dimensionarea și mo
dernizarea legăturilor cu centrul 
orașului. Astăzi, la fața locului, 
avem o nouă discuție cu reprezen
tanții centrului județean de pro
iectări privind sistematizarea 
zonei".

Preocupări care înnobilează .fața 
orașului. Așa a fost după inaugu
rarea spitalului orășenesc cu 250 de 
paturi și policlinică. Tot așa, după 
darea in folosință a noii poște. 
Asemănător, după încheierea lu
crărilor din zona centrală. Pentru 
că orice inaugurare înseamnă o 
poartă spre alte orizonturi afe dez
voltării. Spre viitor.

Ștefan DINICA

cerul va fi variabil, favorabil ploii. 
Vint slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 
și 14 grade, cele maxime intre 23 și 
27 de grade.

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 • Imagini din R.P.D. Coreeană — 

Documentar (color)
20.45 Film artistic (color) • ,,Glasul ini

mii “. Premieră TV. Producție a 
studiourilor din R.P.D. Coreeană. 
Cu : Kim Cijun Sik, Kim Cijen 
Hva, Cian Son Hi, Kim En Su, 
Kim Ren Rin

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

o dezbatere pe tema ..George 
Enescu — tradiție și contempora
neitate". (Gheorghe Baltă).

COVASNA. „Covasna, mîndră 
grădină". Sub acest generic, pito
reasca stațiune Balvanyos a găz
duit tradiționala paradă a cîntecu- 
lui, dansului și portului popular. 
Aflată la cea de-a 20-a ediție, pres
tigioasa manifestare. înscrisă în ca
lendarul Festivalului național 
„Cîntarea României" și dedicată 
marilor evenimente ale acestui an 
— Conferința Națională a partidu
lui și cea de-a 40-a aniversare de 
la proclamarea Republicii — a în
trunit formații de prestigiu din ju
dețele Bacău. Mureș, Harghita, 
Vrancea, Vilcea, Brașov și județul- 
gazdă Covasna. precum și un nu
meros public local și turiști veniți 
In stațiune la odihnă și tratament. 
(Constantin Timaru).

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ion Stoichici a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in S.U.A.. în locul tova
rășului Nicolae Gavrilescu, care a 
fost rechemat.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federative a Braziliei, am
basadorul acestei țări la București,

Adunare festivă consacrată aniversării victoriei 
revoluției socialiste din Bulgaria

Luni după-amiază a avut loc, la 
Craiova, o adunare festivă consa
crată celei de-a 43-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste in Bul
garia, organizată de Comitetul ju
dețean Dolj al P.C.R.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile orașului 
reședință de județ.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.P. Bulgaria la București.

In cuvintul lor, Marius Cojocaru, 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., președintele Consi
liului județean al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, și Bon- 
cio Mitev, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria in țara noastră, 
au evocat semnificația evenimentu
lui aniversat și au evidențiat reali
zările obținute de poporul bulgar în 
dezvoltarea economico-socială a ță

la Costinești s-an desfășurat lucrările Școlii de toamnă cu tema:

„TlNĂRA GENERAȚIE Șl PROBLEMATICA NOII ORDINI 
ECONOMICE INTERNATIONALE"

In perioada 3—5 septembrie a.c., 
s-au desfășurat la Costinești lucră
rile Școlii de toamnă organizate de 
Asociația Tineretului și Studenților 
din România pentru Națiunile Unite 
(A.T.S.R.N.U.) și Mișcarea Interna
țională a Tineretului și Studenților 
pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.), 
cu tema: „Tînăra generație și pro
blematica noii ordini economice in
ternaționale", la care au participat 
reprezentanți ai unor asociații națio
nale, membre ale I.S.M.U.N.. uniuni 
de tineret și studenți din țări ale 
Europei, Africii, Asiei si Americii 
Latine, precum și ai unor organiza
ții și organisme regionale și inter
naționale.

In cadrul dezbaterilor, parti- 
cipanții au dat o înaltă apre
ciere bogatului conținut de idei 
cuprinse in Mesajul adresat de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Conferinței internaționale privind 
relația dintre dezarmare și dezvol

IA BAZA PRODUCȚIILOR MARI - RESPECTAREA STRICTĂ 

A TEHNOLOGIILOR IA FIECARE CULTURĂ!
(Urmare din pag. I) 
începutul primăverii, de seceta și 
temperaturile ridicate din vară, in 
cele mal multe situații cauza produc
țiilor mici constă în principal în in
disciplina tehnologică : în neefectua- 
rea la timp și de calitate a luorărilor 
de sezon, în erorile comise în organi
zarea asolamentclor șl respectarea 
rotației culturilor ; în folosirea unor 
soiuri și hibrizi neadecvați: în neasi- 
guranea densității optime a plantelor. 
In condițiile in care fiecare specia
list, fiecare conducere de unitate a- 
gricolă are posibilitatea practică nu 
numai de a cunoaște metodele și ’teh
nologiile cele mai bune de lucru, ci 
și de a le aplica, singura explicație 
a faptului că in unele situații se pro
duc abateri de la ele constă în indis
ciplină, in lipsa de control și îndru
mare, in gradul -necorespunzător de 
organizare. Nu condițiile neprielnice, 
nu cauze exterioare muncii i-au 
condus pe oei care in condiții Identi
ce obțin rezultate mult inferioare 
vecinilor lor, ci atitudinea față de 
muncă, lipsa de -răspundere față de 
producție, in ultimă instanță, lipsa 
de respect față de profesia de agro
nom, de agricultor, in general.

Este astăzi un adevăr de necontes
tat că in condițiile agriculturii noas
tre intensive, care presupune -un grad 
înalt de profesionalitate, activitatea 
bună sau mai puțin bună este nemij
locit legată de priceperea și corecti
tudinea cu care acționează specialiș
tii din unitățile agricole pentru apll- 
carea strictă a tehnologiilor stabilite 
pentru fiecare cultură, pentru fie
care lucrare. Cu toată claritatea tre
buie să se înțeleagă că munca in a- 
gri-cultură este astăzi de necon-oeput 
in afara aplicării celor mai noi cu
ceriri ale științei agricole. Iar primii 
chemați să asigure introducerea și 
aplicarea corectă a celor mai noi și 
eficiente tehnologii sînt tocmai spe
cialiștii. Prezența, .nu formală, ci ac
tivă a inginerului agronom, a celor
lalți specialiști in mijlocul oameni
lor, acolo unde se adună acum roa
dele toamnei sau se pregătește pro
ducția anului viitor constituie nu nu
mai o obligație profesională, ci mai 
presus de toate o garanție că fiecare 
lucrare va fi făcută la cel mai bun 
nivel.

Dar oricît de bine ar fi concepute 
și adoptate tehnologiile de lucru de 
către specialiști, ele nu pot avea e- 
fectul scontat dacă cei chemați să 
le aplice direct nu au conștiința cla- 
ră a răspunderii pe care o poartă 
pentru recoltă, dacă pregătirea lor 
profesională este sub nivelul pe care 
ii reclamă exigențele actuale ale 
muncii in agricultură. în această or
dine de idei se cere acționat mai 
ferm și mai eficient pentru Îmbu
nătățirea muncii mecanizatorilor, 
pentru integrarea secțiilor de meca
nizare în activitatea generală a coo
perativelor agricole. Volumul mare 
și complexitatea lucrărilor agricole 
din această toamnă impun ca toți 
mecanizatorii să aibă un înalt simț 
al datoriei, un grad de pregătire 
profesională care să le dea posibili
tatea ca ei înșiși să fie capabili să 
acționeze la nivelul calitativ cerut, 
în conformitate strictă cu tehnolo
giile specifice fiecărei parcele pe 

Antonio Sabino Cantuaria Guima
raes. a oferit luni o recepție.

Ău participat Dimitrie Ancuța, 
vioeprim-ministru al guvernului, 
miniștri, membri ai conducerii unor 
ministere, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră. 

(Agerpres)

rii, în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii.

Subliniind tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare vecine, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, vorbitorii au 
relevat importanța deosebită a intil- 
nirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jivkov. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria, în dezvoltarea conlucrării bila
terale pe multiple planuri, in folo
sul reciproc, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării în Balcani, în 
Europa și in întreaga lume.

(Agerpres)

tare. sublinijnd totodată largul pres
tigiu internațional și contribuția 
neobosită a țării noastre la soluțio
narea echitabilă, in interesul po
poarelor, a problemelor majore ale 
lumii contemporane.

Participanții au adoptat prin con
sens un Apel către tineretul și stu
denții din întreaga lume prin care 
cele mai largi forțe progresiste și 
democratice, de diferite orientări 
politice, ale tinerei generații con
temporane sint chemate să-și spo
rească contribuția la lupta popoare
lor pentru pace și dezarmare, in 
primul rînd dezarmare nucleară, 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru edifi
carea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

Cu aoelași prilej a avut loc reuni
unea Comitetului Executiv al 
I.S.M.U.N. care a luat in discuție 
unele aspecte ale. activității curente 
a organizației, precum si principa
lele direcții de acțiune pentru peri
oada următoare.

care o lucrează. Pretutindeni trebuie 
luate măsuri ca munca mecanizato
rilor să fie astfel organizată incit să 
asigure folosirea cu randament ma
xim a mașinilor și utilajelor, astfel 
ca in fiecare parcelă lucrarea pă- 
mintului să se facă la cotele exi
genței. celei mai inalte. In acest 
sens trebuie trase toate învățămin
tele din neajunsurile serioase care 
s-au manifestat chiar și in primă
vara șl vara acestui an, cind au fost 
săvîrșite abateri grave atît la însă- 
mînțarea culturilor, cit și la recolta
rea cerealelor păioase.

In spiritul indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului 
in cuvintarea rostită la consfătuirea- 
de lucru cu cadrele din agricultură, 
trebuie întărite mult rolul și răs
punderea cooperatorilor, cu deosebire 
a șefilor de echipă și a șefilor de 
brigăzi. în organizarea și desfășura
rea activității din această campa
nie. Dacă în mod îndreptățit cerin
țele și exigențele se îndreaptă spre 
mecanizatori și specialiști, care au 
un rol-cbeie în întreaga activitate, nu 
peste tot și nu in mod corespunză
tor se înțelege rolul pe care trebuie 
să-l aibă șefii de echipă și șefii de 
brigadă. In fapt ei sînt oamenii cei 
mai legați de munca celorlalți oa
meni, ei sînt factorii decisivi in e- 
xecutarea la timp, corect, a fiecărei 
lucrări. Ei pot mai bine decit ori
cine șă vegheze nu la calitatea teh
nologică a fiecărei lucrări, pentru că 
acest lucru trebuie sâ-1 facă specia
listul, ci la felul in care este plantat 
fiecare fir de răsad in legumicultu
ra, cum se face udarea culturilor, 
cum este prășit fiecare rînd, cum se 
adună fiecare bob de griu sau de 
porumb. De aceea, este de cea mai 
mare însemnătate ca in fiecare uni
tate să fie asigurat cadrul necesar 
pentru ca în angrenajul de condu
cere și organizare a muncii în agri
cultură. de exigență față de calita
tea activității, șefii de echipă, șefii 
de formație să ocupe un loc mult 
mai important decit pină acum. Pre
tutindeni trebuie să se înțeleagă că 
șeful de echipă este intr-un fel 
maistrul în cimp și că in această ca
litate el are un rol deosebit in orga
nizarea și desfășurarea muncii, in 
exercitarea controlului asupra cali
tății muncii.

Revine ca o îndatorire majoră a 
organelor și organizațiilor de partid 
de la sate, a comitetelor județene 
de partid, consiliilor populare și cu 
deosebire organelor agricole de a 
acționa ferm pentru aplicarea și res
pectarea neabătută a acelor măsuri 
agrotehnice care în condițiile date 
garantează obținerea unor producții 
mari și sigure, garantează realiza
rea unei inalte eficiente, economice. 
In spiritul indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fiecare 
specialist, fiecare mecanizator sau 
cooperator, toți lucrătorii din agri
cultură trebuie să-și facă un titlu 
de mîndrie din exercitarea cu răs
pundere și cu înaltă competență a 
sarcinilor profesionale, astfel ca pre
tutindeni lucrarea pămîntului, .în
treaga activitate din agricultură să 
se desfășoare pe baza aplicării celor 
mai noi cuceriri ale științei agricole, 
pe baza normelor agrotehnice stabi
lite pentru această campanie.

MARCA SĂRBĂTOARE NATIONALS

A POPORULUI PRIETEN AL R. P. D. COREENE
Tovarășului KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, dragă 
tovarășe Kim Ir Sen, Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea. Comitetului Popular Central al Repu
blicii Populare Democrate Coreene și poporului coreean 
prieten, un salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări 
cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Moment de mare însemnătate în îndelungata istorie a 
poporului coreean, crearea Republicii a constituit un 
eveniment cu profunde semnificații, care a deschis calea 
făuririi unei vieți noi. libere și independente, a edifică
rii orinduirii socialiste.

In România urmărim cu multă atenție și simpatie lupta 
neobosită și eforturile permanente pe care le depune 
poporul coreean prieten, siib conducerea Partidului Mun

cii din Coreea, în frunte cu dumneavoastră, pentru dez
voltarea economică și socială a patriei dumneavoastră, 
pentru reunificarea pașnică și independentă a țârii, nă
zuința cea mai arzătoare a întregului popor coreean.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră 
și întregului popor coreean urări de succese tot mai mari 
in activitatea pe care o depuneți pentru indeplinirea ho- 
tăririlor celui de-al Vl-lea Congres al Partidului Muncii 
din Coreea, pentru realizarea sarcinilor celui de-al III- 
Ica plan septenal.

Exprim deplina încredere că, în spiritul convorbirilor 
și înțelegerilor realizate la București și Phenian, relațiile 
de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele și 
țările noastre se vor dezvolta continuu. în spiritul și pe 
baza Tratatului de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Demo
crată Coreeană, în interesul popoarelor român și coreean, 
al cauzei generale a păcii și cooperării in întreaga lume.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Li Gin Mo, 
premierul Consiliului Administrativ al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a proclamării R.P.D. Coreene, 
prin care ii adresează un salut to
vărășesc și cele mai calde felicitări, 
exprimînd deplina convingerea că 
relațiile de prietenie, colaborare si 
solidaritate dintre țările noastre vor

La 9 septembrie se împlinesc 39 
de ani de la proclamarea Republicii 
Populare Democrate Coreene, vic
torie istorică obținută de poporul 
acestei țări printr-o îndelungată 
luptă împotriva asupririi străine, 
pentru eliberare națională și socia
lă, pas decisiv pentru înfăptuirea 
operei revoluționare de transfor
mare social-economică a țării, pen
tru edificarea orinduirii socialiste 
in partea de nord a Peninsulei 
Coreene.

Întreruptă in anii agresiunii stră
ine, opera de construcție a fost re
luată după 1953, cind. paralel cu re
facerea economiei distruse de răz
boi, s-a trecut la socializarea rela
țiilor de producție la orașe și la 
sate, la lichidarea exploatării.

In anii edificării socialismului, 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, in frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, poporul din R.P.D. Co
reeană a depus eforturi uriașe in 
vederea înfăptuirii politicii parti
dului, întemeiată pe principiile li
niei „Ciuce“, de materializare a 
spiritului de independență și de 
creație, de rezolvare a problemelor 
construcției socialiste in principal 
prin bizuirea pe propriile forțe. 
Harta economică a R.P.D. Coreene 
s-a îmbogățit continuu prin înălța
rea a numeroase' centre industriale,

La întreprinderea de mecanică 
fină din Capitală a avut loc. luni 
după-amiază. o adunare festivă pri
lejuită de cea de-a 39-a aniversare 
a creării Republicii Populare Demo
crate Coreepe. organizată de Comi
tetul municipal București al Parti
dului Comunist Român si Asociația 
de prietenie româno-coreeană.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
activiști de partid si de stat, repre
zentanți ai Asociației de prietenie 
româno-coreene. numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București si 
ai delegației Asociației de prietenie 
coreeano-române. aflată in vizită în 
tara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Victor Nicolescu,

TEMELII
Călătorul care poposește în 

R.P.D. Coreeană este impresionat 
de remarcabilul progres înregistrat 
in diversele domenii ale vieții eco
nomice si sociale. Primul contact 
cu străzile largi ale Phenianului, 
cu blocurile de locuințe și edifi
ciile social-culturale. realizate in
tr-o arhitectură inspirată. cu 
parcurile îmbietoare creează in 
ansamblu o imagine reconfortantă. 
Aceleași aprecieri ii produc vizita
torului. de asemenea, celelalte lo
calități din tara prietenă, .cum ar fi 
orașele Kangson. Nampo sau Ke- 
song, satele moderne in care se 
practică o agricultură intensivă, de 
mare randament, prin folosirea e- 
ficientă a fiecărei palme de pă- 
mînt. Un efort constructiv care 
continuă și se amplifică, valorifi
când experiența acumulată, poten
țialul creator al unui popor dirz si 
harnic.

Firesc, asemenea realizări pe 
plan sociai-edilitar au fost si sînt 
posibile numai in condițiile unei 
baze tehnico-materiale corespunză
toare. ale existentei unei industrii 
dezvoltate. In legătură cu aceasta, 
ideea esențială care s-a desprins 
în discuțiile cu diverși interlocu
tori — muncitori, specialiști, cadre 
dc conducere — este aceea că me
ritul fundamental in orientarea 
fermă a efortului de creație a po
porului in anii de după război a 
revenit Partidului Muncii din Co
reea. in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen. care a formulat teza realis
tă. validată de viață, privind ne
cesitatea de a se crea o industrie 
națională socialistă, bazată în pri
mul rind pe resursele materiale, 
energetice si umane proprii.

S-a pornit practic de la nimic ; 
și bruma de ateliere industriale 
care existau cu patru decenii in 
urmă au fost distruse din temelii 
de război. Lipseau specialiștii, lip
seau resursele financiare. Un sin
gur lucru se afla din belșug : en
tuziasmul poporului, călăuzit cu 
înțelepciune spre teluri mărețe. 
Dacă, ruinele au dispărut de mult, 
peste tot în R.P.D. Coreeană a- 
veam să întîlnlm mărturii ale crîn- 
cenei bătălii de pace oare s-a des
fășurat. ale unor eroice fapte de 
muncă.

Bunăoară, la Combinatul de oțe
luri din Kangson. din inițiativa 
șefului de brigadă Zin Ung Uăn, 
s-a aprins flacăra mișcării „Cenli- 
ma“. o amplă inițiativă de între
cere socialistă îmbrățișată ulterior 
de toate colectivele muncitorești 
ale tării. Vizităm secțiile combina

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAME
cunoaște o dezvoltare și diversifica
re tot mai susținute. In telegramă 
se adresează premierului coreean, 
de asemenea, succese tot mai mari 
in activitatea consacrată prosperi
tății țării și unificării pașnice și in
dependente a patriei.

★
. Cu ocazia celei de-a 39-a aniver
sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, au adresat tele
grame de felicitare conducătorilor 
instituțiilor similare din această țară 

a mii de întreprinderi din cele mai 
diferite ramuri. Alături de indus
trie. agricultura a cunoscut și ea 
profunde prefaceri. Realizările do- 
bîndite în asemenea sectoare ca în- 
vățămîntul, cultura și știința vin si 
întregească chipul nou al țării.

Aniversarea din acest an are loc 
în condițiile eforturilor pentru în
făptuirea celor zece obiective pe 
termen lung trasate de Congresul al 
VI-lea al partidului, care vizează 
accelerarea construcției, economice, 
creșterea eficienței in toate dome
niile productive, ridicarea nivelului 
de trai al poporului.

In țara noastră sînt bine cunos
cute și se bucură de cea mai caldă 
apreciere realizările de seamă ale 
poporului R.P.D. Coreene in dez
voltarea economico-socială. Sărbă
toarea națională a R.P.D. Coreene- 
constituie un nou prilej de a evoca 
relațiile de strinsă prietenie și soli
daritate dintre poporul român și 
poporul prieten al „țării dimineți
lor liniștite". Istoria acestor relații 
consemnează la loc de cinste soli
daritatea militantă a poporului ro
mân cu lupta poporului R.P.D. Co
reene împotriva agresiunii imperia
liste. pentru apărarea patriei, a 
cuceririlor revoluționare, pentru 
făurirea socialismului în partea de 
nord a Peninsulei Coreene. Cu u- 

ADUNARE FESTIVĂ
director al întreprinderii de meca
nică fină, si Zo Iăng Guk.~ ambasa
dorul R.P.D. Coreene în tara noas
tră. După re au evocat lupta dîrză 
a ponorului coreean împotriva asu
pririi străine, pentru libertate si in
dependentă. vorbitorii s-au referit 
ne larg la eforturile susținute pa 
oare oamenii muncii din R.P.D. Co
reeană le-au desfășurat in anii care 
au trecut de la proclamarea repu
blicii. la succesele obținute in dez
voltarea industriei si agriculturii, in 
ridicarea nivelului de trai al celor 
oe muncesc. A fost subliniată, tot
odată. lupta ponorului coreean cen
tru realizarea aspirațiilor sale de 
reuniflcare pașnică si independență 
a patriei.

Referindu-se la bunele relații de 
prietenie, colaborare si solidaritate 

PENTRU PROGRES
tului. dotat cu cuptoare electrice 
moderne, cu un laminor bluming. 
mai multe laminoare de profile și 
trefilate. Un puternic colectiv de 
8 000 de oameni, din care 2 500 in
gineri și tehnicieni. realizează o 
gamă sortimentală diversă de pro
duse metalurgice, fabricate din cele 
peste 800 000 tone de otel ce se 
elaborează anual aici.

Contlnuind drumul, la vărsarea 
fluviului Taedong în Marea de 
Vest, o imensă ecluză barează gol
ful. Este una din construcțiile de 
referință ale acestei epoci, lucrare 
care ă metamorfozat o întinsă re
giune a tării, influentînd favorabil 
viața întregului popor.

Cind vorbesc despre planurile lor 
de viitor. interlocutorii coreeni

însemnări de călătorie

sint cuprinși de însuflețire.’prezin
tă argumente limpezi, din care se 
desprinde ușor că nu au nici cea 
mai mică indolală că totul se va 
înfăptui a$a cum a fost prevăzut. 
O siguranță dată de practică, de 
convingerea intimă care s-a creat 
că totul depinde de ei. de munca 
lor. de spiritul lor de răspundere.

In prezent, preocupările se con
centrează spre pregătirea condi
țiilor pentru înfăptuirea celui de-al 
treilea plan septenal — 1987—1993 
— de dezvoltare economico-socială, 
al cărui obiectiv fundamental il 
reprezintă asigurarea unei solide 
baze materiale si tehnice pentru 
victoria completă a socialismului, 
prin promovarea hotărită a ideilor 
„Ciuce". modernizarea și perfec
tionarea De temelii științifice a 
economiei naționale.

Desigur, in întregul proces de 
structurare si dezvoltare modernă 
a economiei, rolul decisiv revine 
industriei construcțiilor de mașini. 
Din numeroasele acțiuni menite să 
asigure creșterea producției de 
mașini, utilaje si echipamente per
fecționate. una a suscitat un inte
res deosebit in această ramură : 
este vorba de inițierea, in iunie 
1Ș85. a unei ample mișcări inova- 
tionale. in cadrul căreia anumite 
întreprinderi de specialitate ur-- 
mează să facă un important salt 
tehnic si calitativ, profilîndu-se cu 
precădere spre producția unor ti
puri de masini-unelte grele, spe
ciale si de precizie, necesare echi
pării celorlalte unități din ramura 
construcțiilor de mașini, care, la 

președintele Marii Adunări Naționala 
a Republicii Socialiste România, mi
nistrul afacerilor externe și minis
trul apărării naționale.

Au mai trimis telegrame de felici
tare organizațiilor și instituțiilor si
milare din R.P.D. Coreeană Consi
liul Național ’al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, alte organizații de masă și 
obștești.

ceeași fermitate. România socialistă 
a sprijinit și sprijină inițiativele și 
eforturile R.P.D. Coreene îndreptate 
spre reunificarea pașnică a țării, 
fără nici un amestec din afară. .

Caracterul tot mai rodnic al rela
țiilor de prietenie și colaborare 
româno-coreene pune in evidentă 
rolul hotărîtor pe care îl au in a- 
ceastă evoluție ascendentă intilniri- 
le și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen. Spre satisfacția reciprocă, 
legăturile multilaterale dintre cele 
două partide, țări și popoare se 
dezvoltă continuu, beneficiind de 
cadrul favorabil creat de Tratatul 
de prietenie și colaborare, de De
clarația comună și de Acordul de 
lungă durată de colaborare și co
operare economică și telinico-știin- 
țifică pină in anul. 2000, semnate la 
nivelul cel mai înalt.

Cu prilejul marii sărbători de 
astăzi, poporul român iși reafirmă 
sentimentele de prietenie și solida
ritate față de poporul R.P.D. Co
reene, însoțite de tirarea de a do- 
bîndi noi și noi succese in înfăptui
rea politicii Partidului Muncii din 
Coreea, in înflorirea multilaterală a 
țării, în realizarea cit mai curînd 
a năzuinței fierbinți de reuniflcare 
pașnică a patriei.

statornicite intre Partidul Comunist 
Român șl Partidul Muncii din Co
reea. dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară De
mocrată Coreeană, vorbitorii au re
levat rolul hotărîtor al intilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Kim Ir Sen. secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, in dezvoltarea conti
nuă a conlucrării bilaterale oe plan, 
politic, economic, tehnico-stiințific; 
cultural, in alte domenii de interes 
comun, in folosul celor două țări și 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

(Agerpres)

rindul lor, au astfel posibilitatea 
să se concentreze spre fabricarea 
altor tipuri de masini-unelte. cu 
grade diferite de complexitate. Se 
urmărește in acest mod obținerea 
unui „efect de multiplicare", fie
care dintre capacitățile dotate cu 
mașini-unelte ele performantă fiind 
în măsură să genereze producția 
altor șl altor asemenea utilaje, 
corespunzător cerințelor tot mai 
complexe, mai diversificate ale 
celorlalte subramuri ale construc
ției de mașini, precum și celor 
din alte ramuri ale economiei.

Ne-am referit la un exemplu 
ilustrativ pentru profunzimea eu 
care sint concepute programele de 
dezvoltare ale noului plan septer 
nai. în esență, toate măsurile si 
acțiunile stabilite au în vedere în
tărirea independentei economici 
prin echiparea corespunzătoare, cu 
tehnică modernă, a tuturor sectoa
relor. si in primul rînd a indus
triei si agriculturii. în scopul ob
ținerii unei creșteri rapide a pro
ducției. Sintetic, este vorba de 
realizarea a zece obiective concre
te in perspectiva ultimului an al 
planului septenal. obiective care, 
în ordine, se referă la realizarea : 
a 100 miliarde kWh energie elec
trică : 120 milioane tone cărbune ; 
15 milioane tone de oțel ; 1,5 mi
lioane tone de metale neferoase ; 
20 milioane tone ciment : 7 milioa
ne tone îngrășăminte chimice ; 1,5 
miliarde metri de țesături ; 5 mi
lioane tone de produse ale indus
triei piscicole : 15 milioane tone
de cereale: 300 000 hectare tere
nuri recuperate din apele mării. In 
ansamblu, producția industrială va 
spori de 1.9 ori. cea agricolă de 
1.4 ori. iar venitul național de 1,7 
ori.

Desigur, nu se urmărește o creș
tere in sine a economiei, ci. așa 
cum arăta tovarășul Kim Ir Sen, 
cu scopul bine precizat al rezolvă
rii. in suficientă măsură, a proble
mei hranei, imbrăcămintei și lo-, 
cuintelor. ridicind pe o treaptă su
perioară nivelul de trai al poporu
lui. Bunăoară, se prevede con
struirea. anual, a unui număr de 
apartamente pentru 150 000—200 000 
de familii.

Proiecte ale muncii pașnice, pla
nuri de viată și progres ale po
porului prieten al R.P.D. Coreene, 
care, sub conducerea partidului co
muniștilor. iși făurește cu demni
tate si perseverentă un viitor tot 
mai prosper.

Corneliu CARLAN
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Acțiuni și luări de poziție

pentru încetarea cursei înarmărilor

Program de acțiune al Mișcării Pugwash 
pentru preîntîmpinarea unei catastrofe nucleare

VIENA ’7 (Agerpres). — în ora- 
i șui austriac Gmunden s-au în- 
’ cheiat lucrările celei de^a 37-a 
ț conferințe a Mișcării Pugwash, 
4 desfășurată sub deviza „De la con- 
J fruntare la apropiere — Pugwash 
' la 30 de ani". Au participat aproxi- 
ț mativ 300 de personalități științifi- 
l ce din 51 de țări ale lumii, inclusiv 
’ din România.
ț Timp de șase zile, conferința a 

dezbătut probleme legate de res
ponsabilitatea oamenilor de știință 
de pretutindeni pentru preintîmpi- 
narea unei catastrofe nucleare și 
asigurarea supraviețuirii umanită
ții,
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A aemocrați și lioer aemocrați. aau- 
ț narea municipală din Bremen a 
i cerut guvernului de la Bonn să re- 
’ nunțe imediat la menținerea în do- 
i tarea forțelor armate vest-germane 
J a celor 72 de rachete ..Pershing 
* 1 A", ale căror focoase nucleare se 
ț află sub controlul S.U.A.' în cadrul 
1 dezbaterilor din parlamentul local 
> al orașului Bremen, deputății au 
| reliefat necesitatea sprijinirii ..du

blei opțiuni zero" în privința rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și a rachetelor operat.iv-tacti- 
ce din Europa. în sprijinul hotărî- 
rii adunării municipale s-a pro
nunțat și organizația regională a 
P.C. German.

Partidul Social-Democrat din 
R.F. Germania a cerut guvernului 
6ă explice public modul în care își 
va îndeplini obligația de a retrage 
cele 72 de rachete „Pershing IA"

programul de acțiune pentru

următorii cinci ani. în care se evi
dențiază necesitatea intensificării 
eforturilor de oprire a cursei înar
mărilor nucleare și de reducere ra
dicală a arsenalelor atomice exis
tente. de prevenire a militarizării 
spațiului cosmic, de distrugere to
tală a armei chimice și de reducere 
a armamentelor conventionale pe 
continentul european.

O atenție deosebită a fost acor
dată relației dezarmare-dezvoltare. 
reliefîndu-se că uriașele alocații 
în scopuri militare privează omeni
rea, cu precădere popoarele țărilor 
In curs de dezvoltare, de mijloacele 
necesare propășirii economice 
sociale.

Cereri adresate guvernului vest-german 
privind renunțarea la rachetele „Pershing IA"

BONN (Agerpres). — Prin majo
ritatea voturilor deputaților social- 
democrațl si liber democrați, adu-
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din dotarea armatei vest-germane. I 
Expertul în problemele dezarmării • 
al P.S.D., Hermann Scheer, a de
clarat că măsura de scoatere a 
acestor rachete, ale căror focoase 
nucleare se află sub controlul 
S.U.A., din dotarea armatei R.F.G. 
trebuie să fie confirmată în Bun
destag. în același timp, el a re
amintit poziția P.S.D. privind ne
cesitatea retragerii imediate din 
R.F.G. a rachetelor cu rază medie 
de acțiune.

Pe de altă parte, în cadrul „Mar
șului păcii «Olof Palme»", în R.F. 
Germania au avut loc noi acțiuni în 
favoarea creării unei zone denu- 
dearizate în Europa centrală și a 
eliminării tuturor armelor nucleare 
de pe glob. Astfel, în localitățile 
Stukenbrock, Kellinghusen. Barm
stedt și Qickbom au avut loc mi
tinguri împotriva războiului, pen
tru dezarmare și pace.

Manifestație a participanților 
la „Marșul păcii «Olof Palme»" 

»
BERLIN 7 (Agerpres). — Partici

pant ii la „Marșul păcii «Olof 
Palme»" au organizat, în localita- 
............. ‘ — a cincea etapă a 
ai.<»ra ovv.uoi antirăzboinice pe 

» teritoriul R.D. Germane — o mare 
1 manifestație împotriva războiului. 
* informează agenția A.D.N. Cu acest 
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prilej s-a relevat că intre Tinere
tul Liber German din R.D.G.. ti-

nerii socialiști din cadrul Partidu
lui Social-Democrat din R.F. Ger
mania și organizația de tineret din 
R.S. Cehoslovacă au loc convorbiri 
fn legătură cu initiative comune de 
sprijinire a creării unui coridor 
liber de arme nucleare și a unei 
zone libere de arme chimice în 
Europa centrală.

împotriva prezenței bazelor militare americane 
pe teritoriul Greciei

ATENA 7 (Agerpres). — în nu
meroase localități din Grecia au 
avut loc demonstrații împotriva 
prezentei în țară a bazelor militare 
ale S.U.A., informează agenția 
A.D.N. La Atena zeci de mii de

manifestanti au cerut retragerea tu
turor trupelor americane de pe 
teritoriul elen, pronuntindu-se. tot
odată, pentru măsuri de dezarmare 
in Europa.

Inlăturorea primejdiei atomice 
imperativ primordial

TOKIO 7 (Agerpres). — Elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din lumea întreagă si crea
rea unei zone libere de arme nu
cleare în Asia constituie obiective 
majore înscrise în proiectul pro- 

, gramului politic al Partidului So- 
4 cialist din Japonia (P.S.J.). princi- 
? pala formațiune a opoziției. Pro- 
i iectul programului politic al P.S.J. 
i în perspectiva secolului următor, 

dat publicității la Tokio, susține.

de asemenea, ideea convocării unei 
conferințe de pace si securitate in 
Asia, preconizează eliminarea ac
tualului tratat de securitate dintre 
Japonia si S.U.A. și se pronunță 
pentru o schimbare a structurii e- 
conomioe si sociale a tării.

Proiectul de program al P-S.J. va 
fi supus conferinței anuale a parti
dului. programată pentru luna de
cembrie.
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Vizita lui Erich Honecker in R. F. Germania
BONN 7 (Agerpres). — Erich Ho

necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a început, 
luni, o vizită oficială in R. F. Ger
mania — informează agențiile 
A.D.N. și D.P.A.

La sosire, Erich Honecker a de
clarat că vizita și convorbirile eu 
oficialitățile vest-germane pot să 
servească păcii și destinderii. înre
gistrării de progrese in relațiile 
dintre R. D. Germană și R. F. Ger
mania, pe baza acordului bilateral 
existent. Pentru prima dată in isto
rie — a relevat E. Honecker — în

prezent se conturează posibilitatea 
reală a începerii dezarmării în do
meniile nuclear și convențional. Ce
rința de bază pentru atingerea aces
tui obiectiv o constituie retragerea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
fără nici un fel de condiționări. 
Șansa care există în momentul de 
față trebuie valorificată, așa cum o 
cer interesele de securitate ale tu
turor statelor. în aceeași zi, Erich 
Honecker a avut convorbiri separa
te cu cancelarul federal Helmut 
Kohl și cu președintele R. F. Ger
mania, Richard von Weizsaecker.

Povara datoriei externe — factor major 
de frînare a progresului țărilor 

în curs de dezvoltare
LUSAKA 7 (Agerpres). — Kenneth 

Kaunda, președintele Zambiei, pre
ședintele în exercițiu al Organizației 
Unității Africane, a apreciat că prin
tre sarcinile prioritare ale O.U.A. se 
înscriu in prezent soluționarea pro
blemelor economice cu care se con
fruntă țările de pe continent și con
tinuarea luptei pentru abolirea 
apartheidului. într-un interviu acor
dat unui ziarist belgian, Kenneth 
Kaunda a arătat că în cadrul efor
turilor de depășire a dificultăților 
economice problema cea mai urgentă 
este cea a reducerii datoriei exter
ne, precizînd că țările africane plă
tesc circa o treime din veniturile 
provenite din exporturi pentru ram
bursarea acestei datorii.

VIENA 7 (Agerpres). — Fostul 
ministru de externe al Austriei, 
Peter Jankowitsch, în prezent pre
ședintele Comitetului permanent a- 
ustriac pentru probleme externe, a 
subliniat că statele industrializate 
occidentale sînt direct răspunzătoa
re pentru starea financiară și ma
terială grea cu care se confruntă 
numeroase țări în curs de dezvolta
re. Țările puternic industrializate 
occidentale — a subliniat Janko
witsch într-o declarație făcută la 
Viena — folosesc „criza datoriilor"

ca mijloc de presiune economică și 
politică. Este vorba, în primul rînd, 
de țările din America Latină și din 
Asia de Sud-Est — a precizat vorbi
torul, Puterile occidentale vor să le 
impună statelor debitoare acea stra
tegie economică ce pînă în prezent 
a dus în multe țări din „lumea a 
treia" la sărăcie și la mari pierderi 
pe plan social — a menționat cunos
cutul om politic austriac.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul mexi
can al finanțelor, Gustavo Petricioli, 
a arătat că „situația datoriei exter
ne a Americii Latine se poate agra
va dacă țările capitaliste industria
lizate nu-și vor schimba atitudinea 
față de această problemă" — rela
tează agenția EFE. Subliniind că 
problema datoriei externe are și as
pecte politice, alături de cele social- 
economice și financiare, ministrul 
mexican a evidențiat necesitatea ca 
țările occidentale puternic indus
trializate să desființeze barierele va
male impuse artificial în calea ex
porturilor țărilor in curs de dezvol
tare și să înțeleagă că este nece
sară impulsionarea procesului de 
dezvoltare a tuturor statelor lumii.

Tîrgul internațional 
de la Leipzig 

Aprecieri pozitive privind 
colaborarea economică dintre 

România și R.D. Germană
BERLIN (Agerpres). — Duminică 

a fost inaugurată ediția de toamnă 
a firgului internațional de la Leipzig. 
Standul românesc a fost vizitat de 
tovarășul Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Guenther Kleiber, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părfii R.D.G. in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Gerhard 
Schuerer, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Comisiei de stat a plani
ficării, precum și de alți membri zi 
conducerii de partid și de stat.

tn timpul vizitei s-au făcut apre
cieri pozitive cu privire la colabora
rea economică dintre România și 
R.D. Germană și s-a subliniat că 
participarea românească la actuala 
ediție a tirgului va contribui la dez
voltarea in continuare a cooperării 
economice și a schimburilor bilate
rale de mărfuri.

REZULTATELE ALEGERILOR
DIN ARGENTINA

BUENOS AIRES 7 (Agerpres) — 
După numărarea și validarea a 
96,68 la sută din voturile exprimate 
în cadrul alegerilor de duminică din 
Argentina pentru desemnarea gu
vernatorilor de provincii, a membri
lor unei părți a Camerei Deputaților 
și a componenței forurilor legislative 
și executive locale, autoritățile elec
torale federale au anunțat oficial că 
Partidul Justițialist (principala forță 
a opoziției) a obținut 41,59 la sută 
din sufragii, Uniunea Civică Ra
dicală (de guvernămînt) — 37,26 la 
sută. Uniunea de Centru Democratic
— 5,79 la sută, Partidul Intransigent
— 2,05 la sută. ’

ORIENTUL MIJLOCIU
• Lucrările Conferinței Internationale a organizațiilor nequ- 
vernamentale, consacrată problemei palestiniene ® Evoluția

situației
GENEVA 7 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva au în
ceput. luni, lucrările oelei de-a IV-a 
Conferințe internaționale a organi
zațiilor neguvernamentale. consa
crată problemei palestiniene. La ac
tuala reuniune participă aproxima
tiv 200 de delegați din partea unor 
organizații neguvernamentale și in
ternaționale, inclusiv din partea 
Ligii române de solidaritate cu po
poarele afro-asiatice. De asemenea, 
la conferință și-a anunțat participa
rea Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Printre principalele puncte înscri
se pe ordinea de zi figurează pro
bleme legate de drepturile politice 
ale poporului palestinian si convo
carea unei conferințe internaționale 
asupra Orientului Mijlociu.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Comba
tanții palestinieni au respins încer
carea unor trupe israeliene venind 
pe mare de a debarca de-a lungul 
coastei libaneze în zona taberei de 
refugiați palestinieni Rashidiyeh. din 
sudul Libanului. în cursul atacului

din Liban
israelian, mai mulți civili au fost ră
niți. Totodată, trei elicoptere israe
liene au simulat atacuri asupra pe
riferiilor taberei de refugiați pales
tinieni Ain El Hilweh, de lingă Sai
da. Apărarea antiaeriană a obligat 
elicopterele israeliene să părăsească 
spațiul aerian libanez. Agenția 
Q.N.A. remarca intensificarea pre
zenței forțelor israeliene în apele li
baneze din sudul țării.

Pe de altă parte, potrivit agenții
lor de presă, raidurile aeriene israe
liene de simbătă asupra taberei Ain 
El Hilweh, s-au soldat cu peste 47 
morți și aproximativ 100 răniți. O 
serie de persoane sînt date dispă
rute.

Guvernul libanez a hotărît să pre
zinte Consiliului de Securitate al 
O.N.U. un protest în legătură cu 
bombardamentele efectuate simbătă 
de aviația israeliană asupra taberei 
de refugiați palestinieni Ain Al Hel- 
Wa si a localităților din jurul portu
lui Saida, considerate drept cea mai 
gravă acțiune a Israelului de la ocu
parea părții sudice a teritoriului li
banez, în 1982.

Plenara C.C. al Partidului Muncii din Etiopia
Pregătiri pentru proclamarea Republicii Populare Democratice 

a Etiopiei

Agențiile de presa
e scurt

GRECO-ALBA-
Ministrul de externe al 
Karolos Papoulias. l-a pri- 
Atena, pe adjunctul minis- 
de externe al Albaniei, 
Plaka, transmite agenția 
Ministrul grec a exprimat 

cursul 
cele

I

I

CONVORBIRI
NEZE.
Greciei, 
mit, la 
trului 
Sokrat 
A.T.A.
satisfacția față de cursul pozitiv 
al relațiilor dintre cele două 
țări, subliniind că încetarea stării 
de război între Grecia și Albania 
va contribui la întărirea raporturi
lor bilaterale, la pacea și securita
tea în Balcani. Cu același prilej, 
șefului diplomației elene i-a fost 
înmînat un mesaj prietenesc din 
partea ministrului de externe al 
R.P.S. Albania, Reis Melile.
,.,V ,»-V «■ ■, ’ >■'.<■€ ■

ORAȘE ÎNFRĂȚITE. în baza 
documentelor semnate în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la 
Trier, orașele Trier din R.F. Ger
mania și Weimar din R.D. Germa
nă au devenit orașe înfrățite. 
Acesta este cel de-al nouălea acord 
de înfrățire intre orașe din R.F. 
Germania și R. D. Germană, 
nat în ultimii ani.

două țări sînt conduse de miniștrii 
afacerilor externe.

ÎN TURCIA s-a desfășurat du
minică un referendum național. în 
cadrul căruia electoratul a fost 
chemat să se pronunțe cu privire 
la ridicarea sau menținerea inter
dicției de participare la activitatea 
politică a liderilor unor foste parti
de, care, după 1980, nu au mai luat 
parte la viața publică. Imediat 
după închiderea urnelor, primul- 
ministru, Turgut Ozal. a anunțat că, 
in luna noiembrie 
avea loc alegeri 
ci pate.

mal acordul de rooosrare In dome- | 
niul militar cu S.U.A.. aoord care 
expiră în mai anul viitor — scrie . 
cotidianul „El Pais". Un eventual 
nou acord — se arată — trebuie să 1 
aibă la bază considerente diferite 
de cele din perioada cînd a fost |
semnat primul document de acest |
gen. în anul 1953. Poziția guvernu
lui spaniol decurge din eșecul ne- <
gocierilor bilaterale privind bazele 
și efectivele militare americane 1
staționate în Spania.

ADDIS ABEBA (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul in cadrul plenarei 
C.C. al Partidului Muncii din Etio
pia, șeful statului etiopian, Mengistu 
Haile Mariam, s-a referit la evolu
ția situației politice și economice a 
țării, arătînd că momentul politic 
actual este dominat de pregătirile 
pentru proclamarea Republicii Popu
lare Democratice a Etiopiei. Acest act 
va consfinți schimbările intervenite 
în țară după evenimentele din 1974. 
a subliniat vorbitorul, precizind că 
forma de stat a fost aprobată de 
poporul etiopian în cadrul' referen
dumului din februarie' anul acesta 
sub forma unui amendament la con
stituție.

în alocuțiunea sa. șeful statului 
etiopian a evidențiat că. in perioada 
1986—1987, situația economică a tării

s-a îmbunătățit, mai ales ca urmare 
a valorificării în mai mare măsură, 
in interesul național, a bogățiilor 
minerale, cum sînt cuprul, zincul, 
nichelul, fierul, potasiul și gazele 
naturale.

Un purtător de cuvînt al Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu a 
declarat la Addis Abeba că prima 
sesiune a Adunării Naționale a E- 
tiopiei Socialiste se va deschide la 
9 septembrie anul acesta. O dată cu 
începerea lucrărilor Adunării Națio
nale — forul legislativ suprem — 
Consiliul Militar Administrativ Pro
vizoriu. care a condus țara din 1974, 
va fi dizolvat, urmînd a fi procla
mată Republica Populară Democra
tică a Etiopiei, a subliniat purtăto
rul de cuvînt.

Conferința sindicatelor britanice

sem-

Gui- 
nea-

anul acesta, vor 
legislative anti-

organisme 
internațio-

PETROL

ADERARE. Papua — Noua 
nee va adera la mișcarea de 
liniere, a anunțat un purtător de 
cuvînt al guvernului acestei țări 
la Port Moresby. Dintre statele si
tuate in zona Pacificului de Sud 
din această mișcare face parte, de 
asemenea, Vanuatu.

POZIȚIE. După 
agenția A.C.T.C., 
două nave militare sud-coreene au 
pătruns în apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene, din Marea Galbe
nă. Aceasta, relevă agenția, consti
tuie o provocare militară premedi
tată, de natură să contribuie la es
caladarea confruntării dintre Nor
dul și Sudul Coreei, în pofida e- 
forturilor constante ale R.P.D. Co
reene în direcția destinderii în 
Peninsula Coreea.

cum transmite 
la 5 septembrie,

CONFERINȚA. La Zagreb. în Iu
goslavia. încep marți lucrările Con
ferinței internaționale privind dez
voltarea economică si problema da
toriilor externe. Și-au anunțat par
ticiparea specialiști din aproxima
tiv 40 de țări ale lumii, precum și 
reprezentanți ai unor 
bancare si financiare 
nale.

IMPORTURILE DE
ALE S.U.A. au atins. în luna iulie, 
oej mai înalt nivel din ultimii șap
te ani. ca urmare, in special, a re
ducerii producției interne, au afir
mat reprezentanți ai ..American 
Petroleum Institute", citați de zia
rul francez „Le Figaro". Potrivit 
institutului american. în primele 
saipte luni ale acestui an producția 
de petrol a S.U.A. a scăzut cu 6.2 
la sută, comparativ cu aoeeași pe
rioadă a anului trecut.

L

LA GENEVA a început luni o 
nouă rundă de negocieri indirecte 
afgano-pakistaneze. prin in term e- 
diul lui Diego Cordovez, reprezen
tant personal al secretarului gene
ral al O.N.U. Delegațiile celor

ANGOLA ȘI AFRICA DE SUD 
au convenit șă procedeze la un 
schimb reciproc de prizonieri poli
tici și de război, în baza unui 
acord realizat în urma convorbiri
lor bilaterale, la care și-au adus 
contribuția și terțe state — a de
clarat, la Luanda, ministrul ad
junct al afacerilor externe angolez, 
Venancio de Moura.

HOTARÎRE. Guvernul Spaniei a 
hotărît să nu prelungească auto-

DATORIE. Potrivit unui comu
nicat al Băncii Israelului, datoria 
externă a acestei țări a atins suma 
de 25,523 miliarde dolari, în creș
tere cu 618 milioane dolari față de 
nivelul de la sfîrșitul anului tre
cut.

CONGRES SINDICAL. La Mel
bourne au început luni lucrările 
congresului Consiliului Australian 
al Sindicatelor, la care participă 
peste 1 300 de delegați reprezen- 
tînd peste 3 milioane de membri și 
163 de organizații sindicale din di
ferite ramuri ale industriei.

Transformări înnoitoare
în „Țara

Nairobi, capitala Republicii Kenya, 
este un oraș relativ tinăr. El a luat 
ființă la sfirșitul secolului al 
XIX-lea pe unul din locurile de 
popas ale crescătorilor de animale 
de pe platoul Athi, prin valorifi
carea frumuseților cadrului natural 
și a poziției geografice privilegiate. 
Deși țara este străbătută de linia 
Ecuatorului. Nairobi nu cunoaște 
căldura toridă a altor capitale din 
zonă, temperatura medie înregis
trând aici, datorită altitudinii (1675 
m) valori în jurul a 20 de grade 
anual. Acest fenomen existent in 
majoritatea localităților a adus Ke- 
nyei renumele de ..Tară a primăve
rii eterne" — sau „Oaza verde a Afri
cii". în mai puțin de 90 de ani de 
existență, mica așezare de păs
tori, al cărei nume înseamnă 
în limba swahili „Apă rece", a de
venit una dintre cele mai impor
tante și mai atrăgătoare capitale ale 
Africii de est. Dacă în 1963. anul 
proclamării independenței Kenyei, 
Nairobi număra doar citeva sute de 
mii de locuitori, astăzi populația sa 
se ridică la circa un milion. Conco
mitent, s-a construit mult și cu gust. 
Bulevardele sale largi, umbrite de 
o vegetație luxuriantă, sînt flancate 
de clădiri impunătoare, ca renumitul 
centru de conferințe Kenyatta. Par
lamentul, Muzeul național. Atît în 
oraș, cît și în împrejurimi au apărut 
numeroase obiective economice. Nai
robi conoentrind mai bine de jumă
tate din totalul întreprinderilor in
dustriale ale țării. Numai în ultimul 
deceniu aici au fost construite o uzi
nă metalurgică, o rafinărie, o fabri
că de ciment, unități ale industriei 
textile ș.a. Dar capitala kenyană nu 
este numai centrul unei intense ac
tivități economice. Nairobi, care cu
prinde unul dintre sediile regionale 
ale O.N.U., găzduiește numeroase 
reuniuni cu caracter internațional.

Desigur, această dezvoltare impe
tuoasă. care a schimbat radical în
fățișarea orașului, constituie una 
dintre cele mai elocvente dovezi ale

primăverii
amplului efort constructiv desfășu
rat de poporul kenyan pentru fău
rirea unei vieți noi, libere și pros
pere. Ea reține cu atît mai mult 
atenția, cu cit se știe că anii de do
minație colonială au lăsat urme 
adinei asupra structurii economice a 
țării. La proclamarea independenței, 
pozițlile-cheie erau deținute de in
vestitorii străini; industria era ca și 
inexistentă ; agricultura, orientată 
doar spre citeva culturi, potrivit in
tereselor monopolurilor, nu reușea 
să acopere necesarul de produse ali
mentare ale populației. Datorită a- 
cestor condiții vitrege. în ultimele 
două decenii autoritățile kenyene au 
luat o serie de măsuri menite să 
pună capăt stării de subdezvoltare, 
să asigure valorificarea resurselor 
naturale in folosul poporului, măsuri 
care n-au intirziat să-și facă sim
țite rezultatele. La Nairobi, Momba
sa. Charamav și în alte localități au 
apărut numeroase obiective indus
triale. care joacă un rol de frunte 
în prelucrarea principalelor bogății 
ale solului și subsolului. Unul din
tre cele mai cunoscute este comple
xul de extracție a bauxitei de la 
Kindia. Inaugurat acum un deceniu, 
complexul este supus în prezent 
unui proces de modernizare, în urma 
căruia producția sa va spori pînă la 
3 milioane tone pe an. De aseme
nea, s-a trecut la valorificarea pe 
scară largă a potențialului energetic 
al rîului Tana. Respectivul curs de 
apă. în lungime de aproximativ 800 
km. va dispune de nu mai puțin 
10 centrale electrice, din care jumă
tate au și fost realizate. Ultima din
tre ele, cea de la Kaimbere. a fost 
inaugurată chiar în cursul acestui 
an. fiind printre cele mai mari din 
estul Africii. Digul complexului are 
o înălțime de 107 m si o lungime 
de 1 km. Puterea instalată a centra
lei urmează să atingă 145 MW spre 
sfirșitul anului, cînd va intra în 
funcțiune cu întreaga sa capacitate.

Tinînd seama de faptul că 85 Ia 
sută din populația de 22 milioane

eterne"
de locuitori a țării se ocupă cu agri
cultura, guvernul de la Nairobi a 
acordat și acordă o atenție deosebită 
dezvoltării acestui sector de bază al 
economiei naționale. în ultima pe
rioadă, investițiile alocate agricultu
rii au fost sporite. Cu fondurile res
pective au fost înălțate baraje, s-a 
construit o rețea de canale de iri
gații, s-a extins mecanizarea. Da
torită acestor măsuri. Kenya nu nu
mai că a reușit să treacă cu bine 
prin seceta dezastruoasă din ultimii 
ani. dar a înregistrat unele succese 
evidente în sporirea producției agri
cole. în cursul anului 1986, produc
ția de cereale a atins 2,7 milioane 
tone, fiind cu mult superioară celei 
din perioada precedentă. Totodată, 
s-au obținut producții sporite și in 
ce privește culturile tradiționale. 
Așa cum se știe. Kenya ocupă locul 
1 în rîndul producătorilor de cafea 
ai Africii, cu o producție de circa 
120 000 tone, și se situează printre 
primele țări ale lumii la producția 
de ceai.

Este adevărat, criza economică 
mondială și mai ales practicile ine
chitabile din relațiile comerciale și 
financiare internaționale, inclusiv 
rata înaltă a dobînzilor. nu au ocolit 
nici Kenya, dar eforturile depuse 
au avut ca rezultat limitarea conse
cințelor negative. Intr-o alocuțiune 
rostită recent în parlament, pre
ședintele Kenyei, Daniel Toroitich 
arap Moi, declara că reducerea pre
țurilor la mărfurile de export si 
creșterea cheltuielilor pentru achizi
ționarea țițeiului, precum și dimi
nuarea afluxului de capital din 
străinătate au creat unele dificultăți, 
în prezent, a relevat el. Kenya chel
tuiește peste 27 la sută din bugetul 
său general pentru serviciul datoriei 
externe. Țara, a spus președintele, 
trebuie să se bazeze în viitor mal 
puțin pe surse externe pentru fi
nanțarea dezvoltării naționale. A- 
oeastă orientare spre intensificarea 
efortului propriu își găsește oglin
direa și în cadrul actualului plan de

Imagine din centrul orașului Nairobi, capitala Republicii Kenya

cinci ani 1984—1988, care prevede că 
agricultura se va bucura de o aten
ție sporită, iar industria va recurge 
într-o măsură tot mal mică la im
porturi. Ritmul creșterii economice 
preconizat este de 4.9 la sută.

Pe plan extern. Kenya participă 
activ la eforturile pentru soluționarea 
problemelor care confruntă continen
tul african și întreaga omenire, 
conlucrînd cu alte state în ca
drul Organizației Unității Africa
ne, al mișcării de nealiniere 
și al Organizației Națiunilor Unite, 
în vederea întăririi păcii, eliminării 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
extinderii cooperării la nivel regio
nal și adoptării unor măsuri care să 
ducă la creșterea stabilității și 
securității în Africa australă. Cu 
prilejul Conferinței la nivel înalt 
din luna iulie, de la Addis Abeba, 
reprezentanții Kenyei au condamnat, 
împreună cu ceilalți participants po
litica de apartheid practicată de re
gimul rasist de la Pretoria cerînd 
încetarea imediată a ocupării ilega
le. de către Africa de Sud. a Nami
biei și curmarea acțiunilor agresi

ve Împotriva țărilor din „prima li
nie".

Animat de sentimente de caldă 
prietenie față de popoarele africa
ne. fată de toate popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmărește 
cu interes și simpatie eforturile de
puse de Kenya pe linia consolidării 
independenței și a făuririi unei vieți 
noi. între Republica Socialistă 
România și Republica Kenya s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare. întemeiate 
pe stimă și respect reciproc. Fără în
doială că dialogul la nivel înalt pri
lejuit de vizita în tara noas
tră. la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pre
ședintelui Republicii Kenya, Danigl 
Toroitich arap Moi. convorbirile și 
înțelegerile ce vor fi convenite vor 
da un nou impuls raporturilor prie
tenești dintre cele două țări, spre 
binele popoarelor român și kenyan 
în interesul cauzei păcii și progre
sului în lume.

Nicolae N. LUPU

LONDRA 7 (Agerpres). — Luni au 
început la Blackpool lucrările celei 
de-a 119-a Conferințe anuale a Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.). la către iau parte delegați 
ai organizațiilor sindicale din în
treaga tară. Parti-clpantii vor exami
na o gamă largă de probleme ale 
activității sindicatelor din Marea 
Britanie. între care strategia si tac
tica uniunilor sindicale pentru apă
rarea drepturilor si intereselor celor 
ce muncesc în condițiile agravării si
tuației economice a tării, ca urmare 
a politicii guvernului conservator si 
ca rezultat al privatizării unor ra

muri si întreprinderi economice, ro
lul sindicatelor in societatea britani
că si altele.

Conferința urmează să stabilească 
acțiunile de solidaritate ale T.U.C. cu 
Uniunea Minerilor Britanici (N.U.M.), 
care a anunțat o serie de acțiuni de 
protest în fata refuzului Consiliului 
național al cărbunelui de a anula 
noul cod de disciplină adoptat la în
ceputul anului în curs, care limi
tează drepturile si libertățile sindi
cale si instituie prerogative discre
ționare pentru patronat, inclusiv în 
privința posibilităților de concediere 
abuzivă a lucrătorilor din subteran.

Regimul sud-coreean intensifică represiunile
SEUL 7 (Agerpres). — în actuala 

conjunctură din Coreea de Sud, ca
racterizată prin creșterea mișcării 
de masă pentru democratizarea 
structurilor politice, guvernul de la 
Seul a ținut o reuniune de urgență 
ordonînd forțelor de poliție să re
prime orice demonstrații și manifes
tări ale populației.

S-a anunțat, totodată, că aproxi
mativ 170 de persoane dintre cele 
arestate în cursul amplelor mani
festații care au însoțit mișcarea re
vendicativă de la șantierele navale 
„Hyundai" și de la uzina de automo
bile „Daewoo" din Coreea de Sud 
vor fi trimise în fața instanțelor de 
judecată.

întrebări pentru un supercomputer
Misterul dispariției continentului 

mitic al Atlantidei. de care vorbea 
încă Platon, continuă să-i preocupe 
pe savanți, neexcluzindu-se, intre 
altele, posibilitatea ciocnirii cu un 
meteorit gigantic, ipoteză ce pare a 
fi întărită de existența craterelor 
uriașe din diverse zone ale planetei 
(Siberia, Canada), care ar fi fost 
provocate de impactul unor 
asemenea meteoriți, ce s-au 
prăbușit, de-a lungul vremii, pe 
suprafața Pămîntului. Această preo
cupare a revenit in actualitate ca 
urmare a descoperirii de către as
tronomii britanici a asteroidiilui ca
talogat sub indicele „1983 TV“, As
teroid a cărui traiectorie s-ar pu
tea întretăia, potrivit calculelor 
respectivilor astronomi, cu cea a 
Terrei in anul 2115. Perspectivă în
depărtată, desigur, dar suficient de 
neliniștitoare pentru a fi determi
nat pe alți oameni de știință să-și 
pună întrebarea cum ar putea fi 
evitat un asemenea pericol. Vna 
din posibilitățile avute in vedere 
este distrugerea acestui asteroid cu 
ajutorul unei rachete de mare pu
tere, sarcină de cea mai mare com
plexitate : va fi nevoie de localiza
rea cu exactitate a asteroidului, de 
calcularea cu maximă precizie a 
orbitei sale, de lansarea, cu aceeași 
precizie, a unei rachete spațiale, de 
intercepție și. nu in ultimul rînd, 
de construirea acestei rachete. Pro
bleme de o imensă dificultate, care 
ar necesita, așa după cum susține 
un savant din U.R.S.S., un efort la 
scară planetară, mai ales că ame
nințarea privește, in fond, toate 
statele, fără excepție.

tntîmplarea a făcut ca relatările 
despre toate acestea, publicate in 
presa internațională, să coincidă 
cu anunțarea începerii construcției, 
in apropiere de Colorado Springs, 
la poalele Munților Stincoși, a unui 
gigantic complex computerizat, cu 
ajutorul căruia vor fi testate mul
tiplele componente ale proiectului 
american de militarizare a spațiului 
cosmic „războiul stelelor", se vor 
simula diferitele faze ale unui 
astfel de „război", in vederea dis
trugerii rachetelor nucleare ofen
sive ale unui inamic imaginar și, 
in general, va fi coordonată întrea
ga activitate de cercetări în acest 
domeniu. Amănuntele furnizate 
sînt impresionante : înconjurat de o 
dublă rețea de sirmă ghimpată, 
complexul, una din cele mai mari 
concentrări de inteligență electro
nică realizate vreodată, va fi am
plasat intr-un imens edificiu pe 
șase niveluri, fără a fi prevăzut cu 
nici o fereastră, și va dispune de 
computere din cele mai noi genera

ții, capabile să efectueze miliarde 
de operații intr-o fracțiune de se
cundă. Accesul prin cele 20 de porți 
masive de oțel va fi permis nu 
numai prin citirea de către un 
„portar" electronic a cărții de iden
titate magnetice, ci și prin foto
grafierea instantanee a culorii ochi
lor celui în cauză și compararea 
acesteia cu datele înscrise in me
moria computerului, sistem de ve
rificare considerat chiar mai sigur 
decit compararea amprentelor digi
tale... Costul întregii lucrări va fi 
și el pe măsură — un miliard de 
dolari.

Desigur, s-ar putea glosa, in dife
rite moduri, asupra unei asemenea 
uriașe irosiri de fonduri și resurse 
în scopuri distructive, asupra nece
sității imperioase de a nu se 
abate cele mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii mondiale de la ros
turile lor firești — spre binele și 
progresul omenirii. S-ar putea, de 
pildă, concepe ca un astfel de su
percomputer să fie folosit pentru 
prevenirea unor eventuale cata
clisme naturale, inclusiv posibilita
tea ciocnirii cu un „vizitator" din 
Cosmos.

Dar de ce să ne ducem cu gindul 
la ce s-ar putea întîmpla peste o 
sută de ani sau mai mult ? De cd 
să nu ne aruncăm privirile in jurul 
nostru, să nu luăm aminte la ne
voile urgente ale unei planete in 
suferință, la tragediile ce se petrec 
aici și acum, pe întinse regiuni ale 
acesteia. O planetă unde la fiecare 
două secunde un copil piere din 
cauza foametei, in timp ce, in a- 
celașl interval, se cheltuiesc pentru 
înarmări 60 000 de dolari. Ciți din 
copiii lumii ar putea fi salvați dacă 
s-ar pune capăt acestei enorme și 
inutile risipe, cite boli ar putea fi 
lecuite, cite adăposturi pentru cei 
lipsiți de acoperiș ar putea fi ridi
cate, cite minți dornice de lumină 
s-ar putea împărtăși din bineface
rile științei de carte ?

Întrebări simple, care exprimă, 
in chipul cel mai limpede, însăși 
esenfa relației dezarmare-dezvolta- 
re, de care depinde, in ultimă in
stanță, viitorul umanității. întrebări 
ce ar putea fi puse eventual și su- 
percomputerului amintit, cu atît 
mai multă îndreptățire cu cit țara 
unde este construit este singura 
care nu participă la reuniunea in
ternațională ce dezbate tocmai 
această relație fundamentală. Răs
punsurile ar fi tot atît de simple. 
De fapt, nici nu e nevoie de mij
loace atît de sofisticate pentru a le 
afla. Ele sînt, de mult, la indemina 
oricui...

R. CAPLESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" 
Sectorul export-import presă P.O. Box 13—201, telex 10376 prsflr București, Calea Grlvițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SClNTEII 40 360


