
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 023 Marți 22 septembrie 1987 4 PAGINI —50 BANI
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CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚI MUNCII - 
preocupare permanentă, de zi cu zi, în fiecare 

întreprindere, în toate sectoarele economice
în ansamblul sarcinilor economice 

majore stabilite de conducerea parti
dului. creșterea susținută a produc
tivității muncii ocupă un loc cen
tral. Practica economică a demon
strat că numai asigurînd în fapt o 
creștere reală, sistematică a produc
tivității muncii pot fi înfăptuite, in 
condiții de înaltă eficientă, sarcinile 
de sporire ale producției fizice, de 
la o etapă la alta, numai asa pot fi 
înfăptuite programele de dezvoltare 
economico-socialc ale tării, numai 
așa pot fi asigurate condițiile eco
nomice trainice pentru sporirea ve
nitului oamenilor muncii. Creșterea 
susținută a productivității muncii 
acționează cu puterea unei legi eco
nomice obiective care nu poate fi 
ignorată în nici o întreprindere. în 
nici o economie care aspiră la pro
gres, la. o dezvoltare intensivă în 
condiții competitive.

Pornind de la importanța cu totul 
deosebită pe care o are productivi
tatea muncii, este explicabilă con
secventa cu care partidul nostru 
urmărește înfăptuirea neabătută a 
măsurilor stabilite pentru realizarea 
prevederilor acestui important indi
cator. pentru asigurarea unui înalt 
dinamism economic in condițiile 
unei eficiente sporite.

Potrivit prevederilor hotărârilor 
celui de-al XIII-Iea Congres al 
partidului, a prevederilor planului 
cincinal, pină în anul 1990. pe an
samblul economiei urmează să se 
asigure o dublare a productivității 
muncii, sarcină economică funda
mentală pentru fiecare colectiv, pe 
ansamblul întregii activități produc
tive. Tocmai pornind de la necesi
tatea imperioasă a creșterii produc
tivității muncii. în ultimul timp a 
fost elaborată Legea cu privire 1» 
creșterea productivității muncii, per
fecționarea organizării și normării 
muncii, precum si Programul pri
vind perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor productive. 
S-a creat astfel un cadru legal, or

ganizatoric menit să definească prin
cipalele direcții de acțiune pentru 
creșterea susținută a productivității 
muncii, precum si răspunderile . ce 
revin colectivelor din întreprinderi, 
unități de cercetare științifică, cen-

oamenilor muncii, de la muncitor Ia 
director și pină Ia ministru.

• Avind acest cadru organizatoric 
stimulativ, la nivelul întregii econo
mii. pentru creșterea productivității 
muncii. în fiecare județ, in fiecare
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în perioada care a rămas pină la sfirșitul 
anului pe ansamblul industriei

UN SINGUR PROCENT
de creștere suplimentară a productivității 

muncii echivalează cu un spor de producție de

PESTE 3 MILIARDE LEI
Acționați cu fermitate în fiecare întreprindere, 
pentru înfăptuirea neabătută a programelor de 

creștere susținută a productivității muncii!

tralelor și ministerelor. Este vorba 
nu de răspunderi globale, generale, 
ci de răspunderi concrete, care in
cumbă o angajare plenară a spiri
tului de inițiativă, a capacității 
creatoare și organizatorice a tuturor

ramură și în fiecare întreprindere 
au fost elaborate programe de mă
suri concrete pentru creșterea pro
ductivității muncii. Elaborarea lor a 
presupus angajarea unor însemnate 
forțe din producție si cercetare, din

alte domenii de activitate pentru a 
putea depista și stabili, intr-o largă 
perspectivă, acțiunile concrete, mă
surile tehnice. organizatorice, tehno
logice ce trebuie întreprinse pentru 
atingerea obiectivului stabilit de 
partid — dublarea productivității 
muncii. Desigur, măsura reală a cali
tății fji eficientei acestor programe 
o pot da numai viata, activitatea 
practică. Exemple concrete oferite în 
ultimul timp de o serie de unităti 
din județele Brașov. Botoșani. Mu
reș. Prahova. Hunedoara atestă că 
acolo unde organele și organizațiild 
de partid au înțeles să mobilizeze co
lectivele de oameni ai muncii pen
tru înfăptuirea neabătută a progra
melor de creștere a productivității 
muncii stabilite, rezultatele n-au în- 
tîrziat să apară. Prin măsuri simple 
sau acțiuni de mare complexitate 
tehnică si organizatorică, printr-o 
atentă investigare a tuturor posibili
tăților de sporire a randamentului 
muncii la fiecare loc de muncă, prin 
aplicarea programelor de moderni
zare a proceselor de producție s-a 
ajuns ca sarcinile de creștere a pro
ductivității muncii — în generai deo
sebit de mobilizatoare — să poată 
fi înfăptuite.

Preocuparea pentru creșterea sus
ținută a productivității muncii nu 
poate fi nicidecum o acțiune con- 
juncturală, ci ea trebuie să Constituie 
în fiecare întreprindere un obiectiv 
central, un obiectiv fundamental al 
activității de zi cu zi. Facem această 
precizare pornind de la situația cu 
totul nefirească întîlnită1 într-un șir 
de întreprinderi din industria con
structoare de mașini, din industria 
extractivă, din industria electroteh
nică. care, amînind înfăptuirea mă
surilor de creștere a productivității 
muncii, multe dintre ele scadente 
din prima parte a anului, au ajuns

Petre CRISTEA
(Continuare în Pag. a Iii-a)
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De la redactorii „Scînteii” 
aflați în întreprinderi in

dustriale și unități agricole

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Democratic al Poporului din Afganistan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste Rorpânia. a primit, luni, 
delegația Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan, condusă 
de Najmuden Kawyani, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al partidului, care efectuează 
o vizită în tara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

Cu aoest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost înminat 
un mesaj și i-au fost transmise urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și bunăstare pentru poporul 
român din partea secretarului gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Democratic al Poporului din 
Afganistan, Najeeb, a Biroului Poli
tic al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a adresat. în numele său 
și al conducerii partidului nostru, un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări secretarului general al Comite
tului Central al Partidului Demo

cratic al Poporului din Afganistan, 
Biroului său Politic, iar poporului 
afgan prieten urări de bunăstare .și 
pace.

în cadrul întrevederii au fost rele
vate raporturile de colaborare și 
prietenie existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Demo
cratic al Poporului din Afganistan, 
exprimindu-se dorința de a se 
acționa pentru extinderea aces
tora pe diferite planuri. S-a ex
primat convingerea că vizita in țara 
noastră a delegației Partidului De
mocratic al Poporului din Afganis
tan va contribui la dezvoltarea con
lucrării româno-afgane atît pe plan 
bilateral, cit și internațional. spre 
binele ambelor țări și popoare, in 
folosul cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării în lume.

în cadrul întrevederii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că. 
România salută măsurile luate in 
direcția soluționării situației din 
Afganistan pe cale politică, prin 
tratative, a realizării reconcilierii 
naționale, pentru încetarea oricărui

amestec în treburile sale interne, a 
oricărui sprijin dat forțelor antigu
vernamentale și retragerea. în aces
te condiții, a trupelor străine, pen
tru realizarea unității tuturor forțe
lor care doresc un Afganistan unit, 
puternic și independent, pentru asi
gurarea dezvoltării liberte și demo- 
cratioe a poporului afgan. în intere
sul bunei vecinătăți și al .colaboră
rii în regiune, al păcii și securității 
internaționale.

Conducătorul delegației Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan a adresat mulțumiri pentru 
sprijinul acordaj de România în di
recția realizării politicii de reoonci- 
liere națională și de neamestec în 
treburile interne ale poporului af
gan.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea. Mo- 
hammadulah Subhani Safi, amba
sadorul Afganistanului în România.

Ambasadorul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
cu prilejul

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, 21 septembrie, pa 
Thelmuth Harris Wilhelm Woutersz,

prezentării scrisorilor de
care si-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al

acreditare
*

Republicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka in tara noastră. (Continuare 
in pagina a IlI-a).

LA LUCRĂRILE AGRICOLE - 
TOȚI LOCUITORII DE LA SATE!

Z; obișnuită — am fi îndrituiți să spunem —, de 
început de săptămină. Dar poate fi ea socotită 
„obișnuită" dacă o putem distinge din cadența re
gulată a celorlalte, prin ceea ce aduce ea nou și 
important în spațiul preocupărilor si eforturilor 
noastre, ale tuturora ? Preocupări si eforturi pen
tru îndeplinirea exemplară a programelor de dez
voltare economico-socială acoelerată a tării stabi
lite de partid pentru acest an. pentru întregul 
cincinal.

Nu. nu poate fi asemănată cu ziua de ieri sau 
cu cea de alaltăieri, pentru că a adus cu ea. dato
rită energiei creatoare a oamenilor, un spor apre
ciabil în consistenta faptelor de muncă. Radiogra
fia unei zile de muncă așa-zis obișnuită este 
profund grăitoare, demonstrind. prin bilanțul ei

concret, capacitatea, forța de creație. înaltul spirit 
organizatoric, de disciplină si răspundere al mili
oanelor de oameni ai muncii angajați trup si su
flet in uzine, pe șantiere, in laboratoare, pe ogoare 
în plămădirea, pas cu pas. a viitorului de continuu 
progres gindit si hotărit conștient de către un în
treg popor.

Nu. nici măcar o zi din viata noastră atît de 
plină de tot ceea ce ne-am propus să realizăm nu 
poate fi socotită obișnuită datorită noutății pe care 
i-o conferă neîncetat munca fiecăruia si a tuturor. 
Semnul ei distinctiv 1 Multitudinea de evenimente 
prin care munca noastră o scoate din obișnuit. 
Fapt atestat cu prisosință de către raidul nostru 
întreprins într-o serie de unităti socialiste din di
ferite părți ale țării.

Obișnuit, adică bine ! Zi 
de septembrie. Zi obișnuită pe 
Șantierul naval din Drobeta-Turnu 
Severin. Pășim pe cheiurile la care 
sînt" ancorate nave de tot felul, in 
diferite stadii de construcție. Ful
geră aparatele de sudură ; purta
te de macarale 
puternice, bloc- -----------------------
secții întregi co- ZA
boară la punct I ■ f| 1Y|
fix - pentru a fi 
integrate nave- VF Ul.ll. V
lor. Atmosferă o- 
bișnuită de mun-

tippurp namice ale șan- JLJlv7 Vili V 
fierului, așa cum
le-am înregistrat -----------------------
cu prilejul altor 
documentări. Mărturisim această 
părere in fața a trei constructori 
de nave pe care-i întilnim intr-un 
moment de răgaz.

— Impresie greșită — ne replică 
maistrul Ion Pristoleanu. Cineva 
venit din afara șantierului nu-și 
poate da seama imediat că ritmu
rile de construcție a navelor, aici, 
s-au accelerat mai ales in această 
perioadă de intimpinare a apropia
tei Conferințe Naționale a parti
dului, printr-o mai bună organi
zare, a muncii, 
țiuni de modernizare a proceselor 
tehnologice.

Șeful de echipă Ilie Dragotoniu 
și inginerul Iulian Puțanu il 
aprobă.

— Ritmurile noi de muncă ne-au 
permis să predăm beneficiarului 
extern chiar acum, cu 12 zile în 
avans, cea de-a patra șalandă, de 
600 metri cubi — 
maistrul gîndul.

— Un moment de 
remarcăm noi.

— Sigur, este o zi 
muncă pentru noi, dar o fixăm nu 
în luna septembrie, ci în luna oc
tombrie, ținînd seama de avansul 
cu care am depășit planul la ex
port. Depășirea, socotită in lei, se 
ridică la 5 milioane. Ea va crește 
apreciabil prin realizările din zi
lele următoare.

Ne continuăm drumul prin șan
tier. Ne alăturăm unui grup de 
muncitori și ingineri, care discută 
animat in vecinătatea unei mari 
nave aflate în stadiu avansat de 
construcție. Un schimb de idei al 
conducerii șantierului, la fața lo
cului, cu cei care grăbesc montarea 
acestui impunător tanc petrolier 
de 7 000 tdw.

— Curînd, și această navă va fi 
gata de livrare pentru beneficiarul 
extern — ne informează directorul 
întreprinderii, ing. -Stelian Stăn- 
cioiu. E cel de-al optulea tanc pe
trolier de 7 000 tdw ieșit din mii- 
nile noastre. Și. bineînțeles, livrat 
tot în avans. De la începutul anu-

9 000 kg orz la hectar.
aceasta, patul germinativ .. __
bine pregătit. Lucrăm cu semănă
tori SUP 29 modificate, pentru a 
semăna în rînduri dese, la 6 cm 
între ele și la

Ne alăturăm
C.A.P. Smirna,

Pentru 
a fost

prin multiple ac-

își continuă
satisfacție —

obișnuită de

lui au fost construite și livrate 15 
nave. Septembrie, pentru noi în
seamnă octombrie — precizează, 
la rîndu-i, și directorul.

Este o zi obișnuită de muncă ? 
Da, așa este. Navaliștii o denumesc 
zi-record. Cum au denumit-o și pe 
cea de ieri ; cum vor denumi-o, pe 
baza faptelor lor de muncă, și pe 
cea de mîine. Pentru că fiecare 
formație de muncă, vizitată de noi, 
ne-a întîmpinat cu aeelași demn 
răspuns muncitoresc : „Lucrăm în 
avans pentru îndeplinirea planu
lui pe acest an“.

Cu gîndul și cu fapta la 
producții-record. Luni>21 sep' 
tembrie, ora 7.30.

La C.A.P. Smirna, unitate frun
tașă în agricultura ialomițeană, se 
desfășoară 
orzului pe 
cu această 
loc în loc 
Ogor mărunțit frumos, ca 
O uriașă brazdă pregătită 
rește. Ajunși la capătul 
timp ce se reîncarcă semănătorile, 
schimbăm cîteva cuvinte cu cei 
trei mecanizatori care realizează 
această importantă ’.lucrare, 
numesc Gheorghe Popescu, 
Mihalcea și Stelian Fetăcău. 
însămințează o solă dintre satele 
Iazu și Smirna, numită „La că
rămizi".

— Cu ce gînduri semănați în 
această toamnă ?

— Cu gîndul la recolte din cele 
mai mari, la obținerea unor pro
ducții care să le depășească pe 
cele anterioare — ne spune meca
nizatorul Gheorghe Popescu. Facem 
tot ce depinde de noi pentru ca 
în vara anului viitor să obținem

din plin semănatul 
cele 105 ha prevăzute 
cultură. Ne oprim din 

și cercetăm terenul. 
la carte, 
grădină- 
solei, in

Se 
Ion
Se

n-au 
să

6 cm adîncime. 
inginerului-șef al 

care, împreună cu 
șeful secției me
canizare, Ion Ci- 
libeanu, controla 
în amănunt cum 
este încorporată 
sămînța în

— Dacă 
trecut am 
nut peste 
kg orz la 
peste 
grîu la ha — și 
să știți că în 
toamna trecută 
fost mai bune 

depășim anul vii-

sol. 
anul 
obți- 
8 000 

ha și 
8 800 kg

condițiile
— vrem _  .... ...

cota celor 9 000 kg la hec- 
ne spune inginerul-șef. Pen- 
aceasta asigurăm cel pu- 

550 de semințe germinabile 
metrul pătrat, sămînța fiind 

din soiul Fundu

tor 
tar, 
tru 
țin 
la 
elită-precoce 
lea-123. Certitudinile pentru anul 
viitor noi le făurim acum, 
tembrie.

Cînd vor apărea aceste 
lucrarea va fi încheiată, 
forțele vor fi concentrate, 
însămînțarea griului.

La ordinea zilei — auto
matizarea. Evenimentul zilei la 
întreprinderea de țevi din munici
piul Zalău. Așteptat cu nerăbdare 
și mai ales cu emoție. Cei doi spe
cialiști, coordonatorii de lucrare, 
sint marcați evident de cota 
la ,care a ajuns interesul 
manifestat față de instalația exe
cutată după îndelungi căutări, în
cercări, calcule, treceri peste obsta- 
cole etc.

Traductoarele și fotocelulele e- 
lectrice montate după laminorul 
reductor alungitor sînt conectate 
în fața noastră. Microcalculatorul 
de proces SPOT-83, montat în sala 
de aparataj, preia informația din 
procesul de producție și o transmi
te la oficiul de caicul.

— Vreți să ne „traduceți" și 
nouă ce se întîmplă aici ?

— Realizarea pe care o vedeți — 
ne spune inginerul-șef al între
prinderii, Gheorghe Terheș — se 
înscrie în cadrul amplei acțiuni de 
organizare științifică a muncii și 
modernizare a proceselor tehnolo-

• Porumbul s-a copt pe mari suprafețe, 
ceea ce impune ca la cules să fie mobilizate 
toate mijloacele mecanice pregătite în acest 
sens și cu deosebire forțe umane sporite.

• Pentru a asigura funcționarea la capa
citate a fabricilor de zahăr este necesar ca 
pretutindeni recoltarea sfeclei să se desfă
șoare corespunzător graficelor zilnice sta
bilite.

• Soia a fost strînsă de pe aproape 30 la 
sută din suprafața cultivată, dar ritmul de 
lucru trebuie mult grăbit pentru a se evita 
orice pierdere de recoltă.

• Pentru grăbirea transportului și depozi
tării producției este necesar ca toate cami
oanele, remorcile și mai ales toate atelajele 
să fie folosite intens, la întreaga capacitate.

• Orzul a fost semănat pe mai bine de 45 
la sută din suprafața prevăzută. Această 
lucrare trebuie însă mult intensificată în uni
tățile agricole din județele Prahova, Galați, 
Dîmbovița și Neamț, unde se înregistrează 
mari rămîneri în urmă.

© Din această săptămină trebuie să se 
treacă din plin, cu toate forțele la însămîn
țarea griului, îndeosebi in zonele colinare, 
unde insămințările trebuie încheiate pină cel 
tirziu la 1 octombrie.

® Au mai rămas de arat pentru însămînță- 
rile de toamnă circa 800 000 hectare. Cu deo
sebire trebuie să se acționeze pentru intensi
ficarea acestei lucrări in județele Hune
doara, Harghita, Gorj, Satu Mare, Botoșani, 
Alba și Suceava, unde se impune mobilizarea 
unor forțe suplimentare pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor.

© Toți specialiștii din agricultură și cadrele 
de conducere din unități să-și desfășoare per
manent activitatea in sectoarele de care răs
pund, să îndrume cu competență și răspun
dere munca pentru realizarea sarcinilor zil
nice stabilite.

• In întreaga activitate desfășurată în 
agricultură, organele și organizațiile de partid 
să acționeze pentru întronarea unei ordini și

discipline desăvirșite, astfel incit să se lucreze 
cu exigență și răspundere pentru recoltarea 
la timp și fără pierderi a culturilor de toamnă, 
pregătirea in cele mai bune condiții a recoltei 
viitoare.

în sep-
rînduri,

Toate 
deci, la

(Continuare în pag. a II-a)

Ritmul arăturilor trebuie să crească!

Puternic mobilizat in vede
rea realizării integrale și în 
condiții de maximă răspun
dere pentru calitatea produ
selor destinate exportului, 
colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" 
din Capitală a obținut pe 
primele opt luni ale acestui 
an un important succes : de
pășirea planului la export cu 
5,1 la sută, preliminînd pe 
luna septembrie a acestui an 
majorarea acestei depășiri. 
Astfel, in ultimele zile au fost 
livrate partenerilor externi 
decantori de 200 metri cubi 
pentru țiței, recipienți . sub 
presiune de 100 metri cubi 
pentru propan, precum și 
alte utilaje complexe pentru 
instalații chimice și prelucra
rea țițeiului.

în fotografia de sus : Ste
lian Nisipeanu, Aurel Cucu 
și Ilie Ghidarcea, muncitori 
de înaltă calificare din sec
ția cazangerie, verifică exe
cuția unui subansamblu, par
te componentă a unui utilaj 
ce se va livra la export. (Eu
gen Dichiseanu).
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IN IȚi^yĂ^J^SPUNDERE^ISCIPUNĂ^ENT™ JNDEPUNIREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

ORGANELE Șl ORGANIZAȚIILE
DE PARTID - FERM ANGAJATE IN REALIZAREA PLANULUI (Urmare din pag. I)

Oameni care dau preț 
fiecărei ore, fiecărui minut

Realizarea ritmică, integrală și la înalt nivel calitativ a producției fizice la 
fiecare sortiment în parte constituie una din sarcinile economice de permanentă 
actualitate a colectivelor din întreaga țară. Există în această privință o seamă 
de rezultate pozitive, de experiențe notabile care pun în lumină adevărul că, în 
prezent, în condițiile existenței unei baze tehnico-materiale moderne a produc
ției, pentru îndeplinirea acestei importante sarcini decisivă este activitatea organi
zatorică, După cum există și o serie de unități care au înregistrat în acest an o 
serie de rămîneri în urmă in fabricarea unor produse planificate, cu consecințe 
negative asupra activității în unitățile beneficiare.

Tinînd seama de importanța cu totul deosebită a realizării planului la pro
ducția fizică, ziarul ,,Scînteia“ a adresat unor cadre de răspundere din mai multe 
județe următoarele întrebări :

1) Care este stadiul realizării planului la producția fizică de la inceputul anului 
și pină in prezent ?

2) Ce experiențe și acțiuni deosebite supuneți atenției pentru generalizare ?
3) Care sint problemele cu care se confruntă unitățile industriale din județ ? 
PUBLICĂM ASTĂZI RĂSPUNSURILE DIN JUDEJELE PRAHOVA Șl BOTOȘANI

Consecvență în aplicarea programului 
de modernizare a fluxurilor de fabricație

1. Aplicînd cu consecventă orien
tările si indicațiile formulate de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. oamenii 
muncii din unitățile industriale ale 
județului Prahova au reușit să obți
nă rezultate bune în activitatea eco
nomică. Astfel, ca urmare a acțiuni
lor și măsurilor întreprinse de or
ganele și organizațiile de partid, 
colectivele din 73 unități si-au în
deplinit sarcinile de plan la pro- 
ductia-marfă industrială pe 8 luni, 
realizînd o producție suplimentară 
de aproape 695 milioane lei, concre
tizată în livrarea peste prevederi a 
4 196 tone cărbune. 16 382 mc gaz 
metan utilizabil, 1618 mii lei pro
duse ale industriei electrotehnice, 
7 060 tone petroluri, 1132 tone poli
etilenă de mică densitate. 1491 an
velope, 1 725 tone lacuri și vopse
le șa.

Un Ioc prioritar în activitatea uni
tăților eoonomice din județ l-a ocu
pat realizarea integrală a producției 
destinate exportului. De la începutul 
anului sl Dină în prezent industria 
prahoveană a produs si expediat 
partenerilor externi însemnate can
tități de utilai petrolier, minier Si 
chimic, piese de schimb, sape cu la
găre de alunecare, produse de sin
teză fină ale industriei chimice și 
petrochimice. anvelope. mobilier, 
geamuri, țesături fine din lină, in si 
bumbac, confecții artizanale s.a.

A intrat în stilul si metodele de 
muncă ale organizației județene de 
partid, ale tuturor organelor si or
ganizațiilor de partid si consiliilor 
oamenilor muncii din unitățile eco
nomice cu sarcini de export să ana
lizeze zilnic stadiul de execuție a 
fiecărei comenzi în parte, expedierea 

operativă a produselor finalizate, a- 
coperirea planului cu contracte și 
comenzi, precum si asigurarea inte
grală a bazei materiale necesare.

De asemenea. în cadrul analizelor 
efectuate de comisia județeană de 
export împreună cu reprezentanții 
ministerelor, centralelor industriale 
s-a urmărit atît realizarea cantita
tivă si valorică a producției, cît. și 
nivelul tehnic si calitativ al acesteia, 
în condițiile sporirii eficientei eco
nomice si a competitivității tuturor 
produselor oferite pe piața externă.

2. O atenție cu totul deosebită a 
acordat comitetul județean de partid 
aplicării indicațiilor, orientărilor si 
sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu prilejul viz.tei 
de lucru efectuate împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu în luna 
septembrie a anului trecut în jude
țul Prahova. Un loc distinct în ca
drul acestor preocupări l-au ocupat 
creșterea performantelor tehnico- 
fyncționale ale sapelor de foraj, apli
carea unor tehnologii de vîrf la pom
pele de noroi, modernizarea fluxuri
lor tehnologiioe la realizarea prăjinilor 
de pompare si creșterea ponderii la 
export prin modernizarea reductoa- 
relor de turație. Pentru soluționarea’ 
în cele mai bune condiții a proble
melor legate de aplicarea corespun
zătoare a acestor prevederi, consiliul 
județean de control muncitoresc al 
activității economice si sociale, co
misiile de coordonare a activității de 
perfecționare a organizării si mo
dernizare a proceselor de producție au 
urmărit implicarea specialiștilor din 
domeniul cercetării sl proiectării. în- 
vătămîntului superior si al organelor 
de sinteză în găsirea unor soluții 
care să asigure modernizarea produ
selor si a fluxurilor de fabricație. 

creșterea mal accentuată a producti
vității muncii. S-a trecut la genera
lizarea inițiativei „Fiecare cadru 
tehnico-ingineiesc si de specialitate 
să rezolve anual cel puțin o proble
mă tehnică sau de organizare a pro
ducției si a muncii în afara sarcini
lor de serviciu", inițiativă care s-a 
aplicat cu bune rezultate la între
prinderile de utilaj petrolier și utilaj 
chimic din Ploiești, de materiale izo
latoare Berceni. de produse refrac
tare Pleasa, la oombinatele petro
chimice Brazi si Teleajen s.a.

La nivelul județului s-a elaborat 
un caiet selectiv cu tehnologii noi șl 
produse care se referă la : combate
rea viiturilor de nisip, foraiul opti
mizat. fluide si lichide noi pentru 
foraj, creșterea factorului final de

Sprijin concret la fata locului pentru 
îndeplinirea producției de export

1. Oamenii muncii din industria 
județului Botoșani îsi concentrează 
în aceste zile atenția în direcția rea
lizării ritmice si la un înalt nivel ca
litativ a producției fizice și in spe
cial a producției destinate exportu
lui. Se cuvine subliniat faptul că in 
perioada care a trecut de la începu
tul anului si pină in prezent ne an
samblul industriei botoșănene s-a 
realizat o creștere cu. 3,4 la sută a 
valorii producției-marfă fată de pe
rioada similară a anului trecut, spor 
care s-a obtinut în cea mai mare 
parte ca urmare a aplicării cu fer
mitate a prevederilor din programele 
de perfecționare a organizării si mo
dernizării proceselor de producție.

Cu toate rezultatele bune obținute 
în anumite domenii, trebuie spus că 
industria județului înregistrează fată 
de plan unele nerealizări. Cele mai 
mari rămîneri în urmă au întreprin
derile de confecții din Botoșani și 
Dorohoi. întreprinderea textilă 
„Moldova". întreprinderea de arti- 

recuperare a țițeiului din zăeămînt 
prin aplicarea procedeelor piroteh
nice. a injecției ciclice cu abur spe
cifice producției județului. Cu spri
jinul institutului de cercetare si pro
iectare s-au realizat si definitivat 
programe privind producerea de noi 
instalații si echipamente în dome
niul utilajului petrolier. într-o con
cepție modernă capabilă să satisfa
că cele mai noi tehnologii utilizate 
în lume.

3. Cu toate rezultatele bune obți
nute pină acum sînt și unele neim- 
pliniri. Faptul că nu toti furnizorii 
de materii prime și materiale iși 
înțeleg obligațiile pe care le au șl 
implicațiile asupra economiei na
ționale. unele colaborări care nu se 
desfășoară conform programelor sta
bilite au condus la nerespectarea rit
micității și la diminuarea realizări
lor. La acestea mai putem adăuga și 
unele neajunsuri în organizarea pro
ducției și a muncii. în unele sectoare 
de activitate, toate conducînd la pier
deri de producție. Comitetul județean 
de partid a stabilit. împreună cu toate 
organele si organizațiile de partid, 
programe pentru fiecare unitate in 
vederea recuperării restantelor, pen
tru realizarea integrală a planului ce 
această lună si întregul an. astfel 
incit în intîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului comuniștii 
prahoveni, toti oamenii muncii din 
județ 6ă obțină rezultate cît mai 
bune în producție.

Nicolae IONESCU
secretar cu probleme economice 
ol Comitetului județean Prahova 
al P.C.R.

cole tehnice din cauciuc, întreprin
derea de utilaje si piese de schimb 
Botoșani, întreprinderea de mașini 
grele pentru deformare plastică 
Dorohoi.

2. Analizînd situația îndeplinirii 
planului, comitetul județean de 
partid a inițiat o serie de acțiuni 
concrete in vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan la producția 
fizică, recuperării neîntîrziate a ră- 
mînefilor în'- urmă. Astfel, 0 aten
ție cu totul deosebită se acordă în
deplinirii ritmice si la înalt nivel ca
litativ a exportului in fiecare între
prindere. în acest sens, s-a reorga
nizat activitatea de export la nivelul 
unităților economice, s-au stabilit a- 
tributii precise pentru personalul 
care răspunde direct de export. S-a 
organizat. în două etape, la Bucu
rești. un curs de perfecționare pe 
probleme de export cu participarea 
tuturor lucrătorilor din comparti
mentele de export din unitățile eco
nomice ale județului. S-a îmbunată- 

tit activitatea de propagandă în spri
jinul exportului prin editarea de ca
taloage. prospecte si fise în condiții 
grafice corespunzătoare. Se urmăreș
te creșterea competitivității produse
lor prin inițierea de analize compa
rative cu produse similare fabricate 
în alte unităti din tară si străină
tate. De asemenea, s-au organizat 
colective complexe din activiști ai 
comitetului județean de partid, ai 
consiliului popular județean și re
prezentanți ai unităților economice 
beneficiare care se deplasează la 
furnizori pentru a impulsiona apro
vizionarea tehnico-materială. S-a 
efectuat o instruire specială cu toti 
maiștrii din unitățile economice, d 
acțiune similară este programată 
pentru luna octombrie a.c.

O acțiune care si-a probat din plin 
eficienta constă în Efectuarea de 
controale complexe, inopinate, in ci*e  
o întreprindere. Acestea au loc în 
fiecare săptămînă. La ele participă 
membrii consiliului județean de con
trol muncitoresc, reprezentanți ai in
specțiilor de stat, directorii sucursale
lor de bănci, ai întreprinderilor. Pe 
baza constatărilor, se organizează o 
discuție finală, se soluționează ope
rativ problemele de producție si a- 
Drovizionare.

O dată pe lună în cite o întreprin
dere din județ se desfășoară clubul 
directorilor, prilej cu care se discută 
probleme de producție dintre cele 
mai diverse.

3. Principalele probleme cu care se 
confruntă acum unitățile Industriale 
sînt legate de aprovizionarea ritmică 
cu unele materii prime si materiaie. 
Prezent.ind lucrurile concret, trebuie 
spus că întreprinderea „Electrocon- 
tact“ Botoșani se confruntă cu lipsa 
unor materiale (alamă-bloc. aluminiu 
primar etc.) neoesare realizării pro
ducției. Fabrica de izolatori e- 
lectrici din sticlă nu a primit 5 000 
kg profile din bronz fosforos si 40 
tone otel aliat de la ICEM Bucu
rești. întreprinderea de utilaje șl 
piese de schimb are mari dificultăți 
în finalizarea pompelor datorită ne- 
esigurării celor 4 400 bucăți motoare 
electrice. întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc si întreprinderile 
de confecții nu au contracte la ni
velul sarcinilor de plan, iar pentru 
întreprinderea textilă „Moldova" si 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului nu se asigură repartiții de .ma
teriale la nivelul sarcinilor stabilite.

Toate aceste, probleme sînt perma
nent în atenția noastră, se intervine 
direct si cp anticipație în soluționa
rea lor. dar eforturile nu au întot
deauna rezultatul scontat. Apar 
uneori disfuncționalități în procesul 
de producție ca urmare a neasigu- 
rării ritmice a unor materiale con
tractate. care rămin promisiuni ne
onorate.

NIcolina CHIRILA 
vicepreședinte al Consiliului județean 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale Botoșani 

gice, în care un loc aparte îl deți
ne preocuparea pentru automati
zarea unor activități de bază. Este 
vorba de realizarea unei prime e- 
tape dintr-o acțiune mai amplă 
privind trecerea pe calculator de 
proces a principalelor activități de 
pe fluxul de fabricație din secția 
laminor continuu. Instalația a fost 
realizată de un colectiv de specia
liști și muncitori din sectoarele, 
proiectare, oficiul de calcul și sec
ția laminor continuu.

— Concret, ce operații face 
această instalație ?

— înregistrează timpul efectiv 
de lucru al laminorului, numără 
bucățile de țevi, înregistrează pro
ducția realizată pe ore, schimburi, 
zile, săptămîni, indică opririle, na- ■ 
tura lor.

— Destul de multe informații...
— ...și ceea ce-i mai important, 

foarte precise. ‘ Elimină orice su
biectivism în apreciere și realizea
ză o mare economie de timp. 
Practic, cu ajutorul acestei instala
ții putem stabili cu precizie'mate
matică aportul fiecărui schimb la 
realizarea planului în sectorul la 
care ne referim. Să vedeți însă 
Cînd va fi gata și etapa a doua a 
lucrării...

Așteptăm să consemnăm eveni
mentul. Pină atunci, succes 1

„Nu avem timp să aștep
tăm brevetarea". Ceea ce s*a 
petrecut aici nu are, desigur, spec
taculozitatea unei lansări la apă a 
unei nave, de exemplu. Și totuși, 
pentru colectivul întreprinderii de 
aparate de măsură și control din 
municipiul Vaslui și pentru multe 
sectoare ale economiei naționale 
este de o mare însemnătate. De 
trei luni de zile (și nopți), „atelie
rul performanțelor", cum l-au nu
mit muncitorii, a fost necontenit 
animat. Se monta, se demonta, se 
încerca din nou, se măsura. întrea
ga echipă lucra cu ambiție și tena
citate. Cu atîtea greutăți de învins 
ar fi fost o muncă- descurajantă 
pentru alții, dar nu pentru grupul 
de realizatori condus de inginerul 
Marin Bărbieru. „Nu se poate să 
nu reușim, teoretic totul este lim
pede, doar noi am conceput totul!" 
Și. ieri dimineață, evenimentul s-a 
produs : în atelierul pregătiri ma- 
nometre a fost pusă în funcțiune 
prima instalație de aplicare a noii 
tehnologii de roluire a tubului ma
nometric. O apăsare pe buton și 
mașina a început să producă.

— Sigur, denumirea nu spune 
mare lucru celui neavizat, preci
zează inginerul-șef al întreprinde
rii, Viorel Rotariu. Este vorba de 
prima mașină pentru realizarea 
elementului sensibil al manometre- 
lor, inima lor. Element care pină 
acum se producea manual.

— Cine sînt autorii ?
— Ea a fost concepută și reali

zată de inginerul Marin Bărbieru, 
subinginerul Florin Danu, lăcătușul 

Dumitru Apetrei și electricianul 
Vasile Topală. Este de concepție 
absolut originală. Documentația a 
fost înaintată pentru brevetare. 
Pînă atunci însă noi nu puteam 
aștepta. Am și realizat prima ma
șină și am pus-o în funcțiune. 
Paralel, lucrăm la altele două ase
mănătoare. Eficiența ? Productivi
tatea muncii sporește de 5 ori, cali
tatea este foarte înaltă, cheltuielile 
materiale se reduc cu circa 3 mi
lioane lei anual. Și, ceea ce este 
de asemenea important, reduce im
portul.

Noaptea, în cîmp — lu
minile unei idei. Aseara. cind 
după o zi rodnică Ia recoltarea 
porumbului marea majoritate a oa
menilor și mașinilor antrenate la 
lucrările de sezon pe locul fostei 
bălți Greaca, s-au retras în tabere
le special amenajate pentru bine
meritata odihnă, un grup de trei 
mecanizatori de la I.A.S. Prundu 
au rămas la datorie, in brazde, 
într-un schimb prelungit pînă Ia 
ora 23. Cu scopul de a demonstra 
pe viu eficiența economică deo
sebită a unui experiment propriu 
făcut pentru a grăbi ritmul la 
strîngerea recoltei de porumb 
(care, aici, ocupă peste 2 000 hec
tare). Este vorba de mecanizatorii 
Gheorghe Popa, Petru Stănică și 
Constantin Călin care, împreună 
cu ing. Marius Zamfir, au luat ini
țiativa de a monta pe spatele fie
căreia dintre cele trei combine 
C-6 P cite două proiectoare. Aceste 
proiectoare au menirea de a lumi
na spațiul de acționare al remor
cilor care însoțesc combinele ce 
sint prevăzute în față cu faruri de 
Dacia 1 300. Această măsură per
mite o observare atentă a tuturor 
operațiunilor de recoltare.

în acest fel, „eroii" de aseară de 
la I.A.S. Prundu, din județul Giur
giu, au reușit ca în cele aproape 
4 ore lucrate în plus să strîngă 
fiecare cîte 6 remorci de porumb 
față de ceilalți colegi ai lor. Deci, 
în total 18 tone de porumb în 
plus într-o singură zi.

— Am hotărit să continuăm ac
țiunea de recoltare la lumina pro
iectoarelor nu numai cu cei trei 
mecanizatori de la ferma 1 — ne 
spune ing. Marius Zamfir. Dorim 
să generalizăm rapid metoda la 
nivelul întreprinderii. Este o idee 
pentru care merită să te zbați 1

★
Evenimentele zilei au statura 

oamenilor căre le creează'cu inteli
gența lor, cu suflul fierbinte al 
voinței lor comuniste, nestrămuta
te, de a da viață cu un ceas mai 
devreme mărețelor obiective sta
bilite de partid. Spațiul unei zile 
obișnuite de muncă le cuprinde 
acum, in întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului. în toată 
frumusețea lor plină de semnifi
cație.

Reporterii și corespondenții 
„Scinteii"

ÎN AGRICULTURĂ LA CULES Șl LA PREGĂTIREA VIITOAREI RECOLTE

- PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORȚELOR DE LA SATE!

MEHEDINȚI: 

Tot ce se 
recoltează 

să ajungă in 
aceeași zi 

_ _ in depozite!_ _
în unitățile agricole din județul 

Mehedinți cele mai multe forțe sînt 
concentrate. în aceste zile, la recol
tarea culturilor de toamnă. Măsurile 
stabilite de către comitetul județean 
de partid vizează, între altele, două 
lucruri : eliberarea în primul rind a 
suprafețelor de teren ce urmează a 
fi însămînțate precum și transpor
tarea în spațiile de depozitare a în
tregii producții recoltate în cursul 
Zilei. Datele centralizate la sfîrșitul 
fiecărei zile de muncă evidențiază 
faptul că recoltarea porumbului, 
soiei, sfeclei de zahăr si car
tofilor avansează în ritm susținut. 
Acolo unde se asigură o bună orga
nizare a muncii vitezele zilnice sînt 
depășite. Un avans substanțial la re
coltat au luat cooperatorii și meca
nizatorii din consiliul agroindustrial 
Gogoșu. Pe parcursul unei zile am 
avut posibilitatea să ne convingem 
că ei nu precupețesc nici un efort 
pentru a pune recolta la loc sigur.

„în raport de suprafețele pe care 
unitățile le au în cultură, ne spune 
inginera Mitrana Predescu, organiza
torul de partid și președintele con
siliului agroindustrial, noi am repar
tizat în așa fel forțele mecanice și 
manuale, îneît în cursul aceleiași 
zile să transportăm direct în spațiile 
de depozitare întreaga producție 
adunată și să eliberăm de resturile 
vegetale suprafețele respective. în 
felul acesta, am reușit să recoltăm 
porumbul de pe mai bine de 60 la 
sută din suprafața cultivată".

în ferma nr. 1 de cîmp a coope
rativei agricole din Jiana, ritmul 
muncii crește cu fiecare oră. Fie
care om are sarcini bine precizate. 
Vicepreședinta unității. Elena Chelu, 
împreună cu trei membri ai comi
siei, are în supraveghere cele două 
combine și pe cei 120 de coopera
tori ce acționează pe două sole 
alăturata la recoltarea porumbului. 

și care ocupă în cadrul fermei 250 
hectare. De exemplu, șefa fermei, 
inginera Pană Eugenia, are în 
răspundere formația de tractoare 
care a intrat la arat șl pregătit te
renul și cele două semănători care 
încorporează sămînța pe parcela de 
pe care porumbul a fost recoltat cu 
cîteva zile în urmă. Cu toate că 
zilnic se recoltează în această uni
tate pînă la 320 tone porumb, peste 
noapte iiu rămîne nimic în cîmp.

în cursul raidului ne oprim și în 
unitățile din consiliile agroindustria
le Vînju Mare și Bălăcița. • Prima 
constatare: recoltarea a fost organi
zată bine în fiecare unitate, vitezele 
stabilite se depășesc. Numai că între 
recoltat și transport se creează deca
laje de cîteva ore. în unele locuri 
porumbul se pune jos, după aceea 
în mijloacele de transport, ceea ce 
face să se piardă timp prețios. La 
Vînjuleț, Vlădaia și Almăjel forma
țiile de cooperatori aflate la încăr
cat cuprind doar 4—5 oameni, din 
care cauză se prelungește sta
ționarea mijloacelor de transport. 
Toate acestea se întîmplă pentru că 
în aceste unități comisiile care răs
pund de recoltare nu și-au intrat pe 
deplin în atribuții, membrii acestora 
nu au sarcini bine precizate. în fie
care unitate mijloacele de transport 
sînt suficiente, în raport cu produc
țiile evaluate. Se impune însă înlă
turarea decalajelor între recoltat și 
transport, pentru ca producțiile să 
ajungă imediat din cîmp, pe drumul 
cel mai scurt, în spațiile de înma- 
gazinare.

VIrqlliu TATARU 
corespondentul „Scinteii"

OLT:

Forțe multe, 
activitate rodnică

Duminică s-a lucrat de zor pe 
ogoarele județului Olt, între Slatina 
și Caracal întreaga suflare a satelor 
fiind prezentă in cîmp. Apelul co
mandamentului județean pentru 
agricultură, de a se organiza o zi 
record la strîngerea recoltei, a fost 
bine receptat la Piatra Olt, Găneasa, 
Brîncoveni, Osica de Sus, Fălcoiu, 
Fărcașele. Mii de oameni în cîmp și 
un transport bine organizat între 
cîmp și baze, cu atelaje și cupluri 
de remorci.

La cooperativa agricolă Cioroiu, 
președintele unității, inginerul Ion 

Negru, ne relatează că la ferma 
vegetală participă la recoltarea po
rumbului mai bine de 400 persoane, 
deși ferma nu numără cu mult peste 
120 de brațe de muncă. Se aflau, cu 
mic cu mare, copii, elevi, alături de 
părinți și, împreună cu membrii fa
miliilor, lucrătorii din unitățile plat
formei industriale Caracal. Munca 
era bine organizată, se lucra pe 
patru sole, iar șefii echipelor de re
coltare, Gheorghe Bulbeș, Marieta 
Tecuci, Elena Roșea și Nicolae Stoi
ca, se aflau într-o anume întrecere. 
Președintele comisiei de recoltare a 
făcut cunoscută producția evaluată 
pe fiecare solă în parte. Cele 35 de 
atelaje și 6 cupluri de tractoare cu 
remorci erau repartizate proporțio
nal cu producția evaluată.

Și la cooperativa agricolă Caracal, 
în general deficitară în forță de 
muncă proprie, ziua de duminică a 
înregistrat un vîrf de activitate. Po
rumbul se recolta în punctul Proto- 
șeni, unde, după cum rezulta din 
ordinul de lucru semnat de Nicolae 
Nicolescu, președintele comisiei de 
recoltare, producția evaluată depășea 
nivelul planificat. „Deși sistemul de 
irigat a fost dat în funcțiune mai 
tîrziu. pe la sfîrșitul lunii iunie, și cu 
unele defecțiuni, recolta este bună, 
preciza Georgeta Popescu, președin
ta uneia din cele trei comisii de 
recoltare. Porumbul nu e copt la fel 
peste tot. de aceea îl strîngem dife
rențiat". Se aflau prezenți peste 300 
oameni ai muncii din sectoarele ne
agricole din Caracal, organizați în 
trei formații de recoltare. Tot cam 
atiția elevi lucrau la depănușat șl 
rectificat în urma combinelor C-6 P. 
Mijloacele de transport, cu o capa
citate de circa 100 tone, asigurau 
punerea operativă la adăpost, în 
bază, a întregii cantități recoltate. 
Radu <Tonea, președintele unității, 
aprecia că graficul este astfel întoc
mit îneît recoltarea celor 617 hecta
re cu porumb să se termine pînă cel 
tîrziu la 5 octombrie.

La Drăghiceni, Fărcașele, Dobrun 
se puteau constata o mobilizare șl 
participare la muncă a tuturor lo
cuitorilor satelor. Se poate aprecia că 
era o zi obișnuită de lucru caracte
ristică perioadei de vîrf din campa
nia de toamnă.

Așa cum s-a stabilit în comanda
mentul județean pentru agricultură, 
există asigurate condițiile tehnice șl 
organizatorice pentru ca lucrările să 
fie încadrate în termenele stabilite. 
Participarea zilnică la recoltat a cel 
puțin 20 000 de cooperatori este una 
din condițiile acestei reușite. De 
aceea, este necesar ca în această pe
rioadă timpul să fie bine drămuit 
în fiecare localitate și nicăieri să nu 
fie lăsat pe mîine ceea ce se poate 
face azi.

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii"

ARGEȘ:

In condiții 
deosebite, 

jnăsuri deosebițe_
Cooperatorii și mecanizatorii din 

județul Argeș au intensificat ritmul 
arăturilor și pregătirea patului ger
minativ pentru însămînțarea păioa- 
selor si celorlalte culturi de toamnă. 
„Pină la 20 septembrie — ne spune 
ing. Petre Leca. directorul trustului 
de mecanizare, am arat aproape 85 
la sută din suprafața destinată cul
turilor de toamnă. Prioritate se 
acordă solelor care urmează să se 
însămînțeze. Arăturile sînt executate 
de către 1000 tractoare dotate cu 
cîte două scormonitoare și care ară 
la adîncimea de 28—32 cm. Se lu
crează în formații mari, de 8 pînă 
la 13 tractoare, urmate de grape 
stelate si cu disc".

Să înfățișăm în acest sens si cîteva 
imagini din cîmp. Un avans la lucrări 
se înregistrează in cooperativa agri
colă Izvoru, unitate care a realizat 
producții bune de orz si grîu în 
acest an. Ea are de însămîntat acum 
900 ha cu griu și 250 ha cu orz și 
orzoaică. Pină acum, cooperatorii au 
arat și pregătit circa 90 la sută din 
suprafață. Comisia pentru insămîn- 
tări, al cărei președinte este ingi
nerul Ion Avrămescu. veghează ca 
mecanizatorii să efectueze lucrările 
în limitele tehnice înscrise în ordi
nul de lucru. Examinînd situația la 
fața locului, ea și-a dat și consimță- 
mîntul că se poate trece imediat la 
semănat. Fapt oe s-a și petrecut cu 
orzul în ziua de 14 septembrie. Ciim 
aflăm de la Marin Bucinică. directo
rul S.M.A. Izvoru. si în alte unități 
din consiliu, cum sînt cele din Recea, 
Rica și Popești, arăturile executate 
cu scormonitoare sint de bună cali
tate. In plină desfășurare se află 
semănatul și la I.A.S. din Ștefănești. 
Mobilizați de organizația de partid, 
cei de aici execută lucrări adecvate, 
care să asigure un bun pat 
germinativ pentru semințe în vede
rea obținerii unor producții mai 
mari în anul viitor.

Seceta prelungită a creat condiții 
grele de muncă în multe părți ale 
județului. Urmarea : executarea in 
unele locuri de arături cu bulgări. 
Exigente, comisiile de însămînțări 
nu au dat cale liberă semănătorilor. 
Firesc 1 Cei vinovati au fost obligați

să le refacă. în plus, s-a dispus 
introducerea in agregat a unei șine 
de cale ferată și înclinarea bateriilor 
la grapele cu disc pentru spargerea 
bulgărilor 6coși Ia suprafață la 
arături. Așa s-a procedat concret în 
C.A.P. Suseni și nu numai aici.

Gheorghe C1RSTEA 
corespondentul „Scinteii"

BIHOR:

Legumele pentru 
conservare - din 
fermele proprii 
ale fabricilor

De pe cele aproape 9 500 hectare 
cultivate cu legume, unitățile agrico
le din județul Bihor și-au propus să 
realizeze în acest an peste 240 000 
tone legume, din care mai bine de o 
treime tomate. Și. trebuie spus, gră
dinile au rodit îmbelșugat, hărnicia 
oamenilor învingînd în bună măsură 
capriciile naturii.

Am trecut în zilele acestea prin 
cele 14 ferme ale întreprinderii 
„AROVIT" Valea Iul Mihai. Și 
ne-au -impresionat în mod deosebit 
hărnicia oamenilor, rodul bogat și 

curățenia culturilor de legume. 
Oprim la ferma nr. 6 Vășad, împîn- 
zită de la un hotar la altul de oa
meni. Se culeg roșii și ardeioase. 
Retine atenția faptul că de aici au 
fost expediate pină acum spre in
dustrializare peste 1 100 tone toma
te. reprezentînd jumătate din planul 
fermei. Situație pe care am întîlnit-o 
și la Simian. Chereghiu, Valea lui 
Mihai si Galoșpetreu. în condiții de 
neirigare și în condițiile mai puțin 
prielnice ale acestui an, se estimea
ză ca producția medie realizată pe 
întreprindere să atingă 35 tone to
mate la hectar. Și în acest an, 
după cum ne spunea Ioan Pop, 
directorul întreprinderii, fermele 
proprii asigură integral necesarul 
de materie primă prevăzut a se 
prelucra. Zilnic, cei aproape 3 200 
culegători adună între 600—800 tone 
legume, adică exact atît cît repre
zintă capacitatea de industrializare 
a fabricii.

Concentrarea- producției de legu
me iși dovedește din plin eficiența. 
Pentru că nu numai fermele din 
zona Valea lui Mihai, ci și cele a- 
parținătoare întreprinderii „Avîn- 
tul" Oradea mențin funcționarea la 
capacitate a fabricii de conserve din 
Oradea. Și, ceea ce este esențial, 
ambele dispun de toate condițiile 
pentru a-și îndeplini sarcinile de 
plan la nivelul prevăzut. „Vom 
realiza, fără îndoială, planul dar 
dacă seceta nu ar fi fost atît de 
mare aveam să doborîm , propriul 
nostru record — 53 tone tomate, pro
ducție medie realizată în anul tre
cut", ne spune inginerul Sabin Laza, 
șeful fermei 10 Inand. Am remarcat 
aici un alt fapt lăudabil : extinderea 
preindustrializării în cîmp. Aflăm că 
în anii trecuți transportul roșiilor 

pe distante mari, de la ferme Ia în
treprindere. pricinuia pierderi de 
minimum 10 la sută. De aceea, în 6 
ferme au fost montate astfel de 
stații de preindustrializare a toma
telor, lucrările fiind executate in 
regie proprie.

Ne-am oprit și în grădinile unor 
cooperative agricole. La cele din 
Vaida, Roșiori, Borș, Sînnicolau Ro
mân, munca este temeinic organiza
tă. Cantități însemnate de legume 
recoltate aici au fost destinate ex
portului, aducînd venituri frumoase 
unităților respective. Activitate in
tensă și în fermele întreprinderii ju
dețene pentru legume și fructe Bi
hor. acestea furnizind zilnic rețelei 
de desfacere 300—350 tone legume. 
Ce constatări am mai desprins 
din raidul efectuat ? întîi și întii că 
ar trebui să existe o mai riguroasă 
conlucrare între comerț și furnizorul 
de legume, pentru o mal bună aco
perire pe tot parcursul săptămînii a 
necesarului unităților de desfacere 
cu tomate și ardeioase. Producție 
există, dar sporirea ritmului recol
tării impune fără excepție, în toate 
fermele, suplimentarea forței de 
muncă. Nu în cele din urmă, atenție 
sporită se impune să fie acordată 
transportului, continuînd să se iro
sească încă mult timp în ferme, din 
cauza staționărilor La încărcare.

Pretutindeni, în bazinele legu
micole di.n Cîmpia Crișurilor, con
comitent cu recoltarea, grădinarii se 
preocupă în aceeași măsură de în
treținerea culturilor succesive pen
tru a obține producții mari, care să 
asigure aprovizionarea corespunză
toare a populației cu produse .proas
pete pînă la sfîrșitul toamnei, inclu
siv necesarul pentru însilozare.

loan LAZA 
corespondentul „Scinteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare

a ambasadorului Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România imi este plăcut să 
transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului român sincerele mele 
urări.

Doresc Excelenței Voastre fericire personală, iar poporului român con
tinuă prosperitate.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

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

ambasadorul THELMUTH HARRIS 
WILHELM WOUTERSZ a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
salut prietenesc si cele mai calde 
urări de sănătate si fericire perso
nală. iar poporului român prieten — 
de Pace si prosperitate din partea 
președintelui Republicii Democratice 
Socialiste Sri Lanka, J. R. Jaye- 
wardene.

In cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sint subliniate 
raporturile de prietenie si cooperare 
dintre cele două țări, exorimîn- 
du-se dorința ca acestea să fie ex
tinse în viitor în diverse domenii de 
activitate.

Primind scrisorile de acreditare.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Continuăm să publicăm rezulta

tele obținute in intrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de 
oameni ai muncit din întreprin
deri industriale, construcții, trans
porturi. unităti agricole, circulația 
mărfurilor, precum și din dome
niul prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținu
te in cele opt luni care au trecut 
din acest an și a punctajului ge
neral stabilit pe baza indicatorilor 
prevăzuti in criteriile de organi
zare a întrecerii socialiste, la 31 
august pe primele locuri se si
tuează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați, cu 570,9 puncte.
Locul II: întreprinderea electro- 

centrale Arad, cu 532.9 puncte.
Locul III : întreprinderea elec- 

trocentrale Brăila, cu 476 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 

ȘI PREPARARE 
A MINEREURILOR

Locul I : Mina Fundu Moldovei, 
județul Suceava, cu 1 205,2 puncte.

Locul II : Mina Șuior. județul 
Maramureș, cu 970 puncte.

Locul III : Mina Turț, județul 
Satu Mare, cu 895,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de fri
gidere Găești. județul Dîmbovița, 
cu 726,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
motoare electrice Pitești, cu 657.9 
ptincte.

Locul III : întreprinderea „E- 
i, . lectromureș" Tirgu Mureș, cu 311 

puncte.
ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de piese 
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare — Minis
terul Industriei Chimice și Petro
chimice — cu 881,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de re
parații auto Suceava — Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor — cu 879.3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
utilaje grele pentru construcții 
București — Ministerul Agricul
turii — cu 846.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București, cu 
320,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ (LINĂ)

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 642,1 
puncte.

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

Mai multă stăruință, mai bună organizare 
în colectarea materialelor refolosibile!

Se știe, recuperarea materialelor refolosibile are o mare importanța 
economică și socială, in multe localități, acțiunile inițiate în acest dome
niu de unitățile economice, de organizațiile de masă și obștești, de con
siliile populare au determinat colectarea unor importante cantități de ma
teriale refolosibile. Sînt însă și localități in care colectarea materialelor 
refolosibile, mai ales din gospodăriile populației, se cere intensificată in 
mod hotărît. La unele dintre aceste aspecte se referă raidul de față.

Bine I Dar se poate și 
mai bine I 111 iude* *ul caraș-se- 
verin. planul de recuperare La prin
cipalele sortimente de metale a fost 
depășit cu 16 238 tone la oțel, 2 835 
tone la fontă. 13,8 tone la alamă și 
cu 60,7 tone la bronz. Desigur, ma
rea majoritate a cantităților colecta
ta provin din unitățile industriale, 
dar nu este deloc neglijabilă nici 
contribuția organizațiilor de masă și 
obștești, a cetățenilor.

e Teatrul Național (14 7171, sala Ma
re) : A 12-a noapte — 18 ;
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital 
vocal-instrumental Daniela Predescu
— soprană ; la pian Valentin Gora
— 17,30, (Ateneul Roman) : Recital de 
orgă Iosif Gerstenengst — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Mam’zelie Ni- 
touche — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 1195 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 19
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Așteptam pe altcineva — 19 
O Teatrul satiric-muzicaî „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Băr
batul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
0 Circul București (10 41 95) : „A so
sit circul !“ — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) l Mănușa (premieră) — 18

Dar chiar și aceste bune rezultate 
puteau fi si mai bune pentru că. deși 
planul de recuperare a metalului a 
fost depășit, bilanțul total cuprinde 
nu puține rezerve. O dovedesc di
ferentele apreciabile existente între 
diferite localități ale județului în 
colectarea materialelor de la popu
lație: in timp ce la Caransebeș s-au 
colectat 57 tone metale, la Oravița 40 
tone, iar la Bocșa 16 tone, în munici
piul Reșița — care are o populație 
aproape egală cu toate localitățile a- 
mintite luate la un loc 1 — s-au co
lectat doar 20,6 tone metale. Dis- 
cutind cu factorii de răspundere, am 
aflat că printre cauzele răminerilor 
tn urmă în aceste localități se nu
mără. in primul rind, tergiversări
le. aminarea declanșării acțiunilor de 
masă pentru colectare, precum si lip
sa oricărei publicități făcute in a- 
cest scop. $i, am adăuga noi, lip
an totală de control din partea or

președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis președintelui Republicii 
Democratice Socialiste Sri Lanka 
cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire. de prosperitate si pace pentru 
poporul srilankez prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu sint 
evocate raporturile trainice de Prie
tenie si colaborare dintre România 
Si Sri Lanka, apreciindu-se că există 
încă largi posibilități pentru dezvol
tarea lor în continuare, pe plan po
litic. economic si în alte domenii. în 
interesul si spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și ințelegerii 
in lume.

Se apreciază, totodată, că sint con
diții ca România și Sri Lanka să 
dezvolte o bună colaborare pe plan

Locul XI : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 619.7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvăria Română" București, cu 
592,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI

Locul I : Întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Ialomița, 
cu 349,1 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Recaș, județul Timiș, cu 
1 008,7 puncte.

Locul II : întreprinderea agri
colă de stat Liebling, județul Ti
miș, cu 999 puncte.

Locul III : întreprinderea agri-

Panoul fruntașilor 
pe 8 luni

cola de stat Peciu Nou, județul 
Timiș, cu 939 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURĂ
Locul I: întreprinderea de trans

port specializat pentru agricul
tură Brăila, cu 910,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Buzău, cu 898.9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Călărași, cu 830,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI FEROVIAR 

— DEPOURI DE CĂI FERATE
Locul I : Depoul de căi ferate 

Sibiu, cu 233,2 puncte.
Locul II : Depoul de căi ’ferate 

Dej-Triaj, județul Cluj, cu 219,8 
puncte.

Locul III : Depoul de căi ferate 
Timișoara, cu 169,3 puncte;

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I: întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin, cu 
453.7 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto Brăila, cu 444,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Alba, cu 365,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția de telecomu
nicații a municipiului București, 
cu 384,1 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Timiș, cu 
340 puncte. .

Locul III : Direcția județeană de 

ganelor județene de resort. De aceea 
se impune o activitate mai susținu
tă din partea tuturor organizațiilor 
de masă și obștești, dar. în primul 
rind. o reconsiderare a activității uni
tății specializate I.J.R.V.M.R. Și asta 
deoarece faptele dovedesc că între
prinderea. județeană nu-și respectă 
promisiunile făcute în legătură cu 
preluarea materialelor colectate de 
cetățeni: cursele autocamioanelor sînt 
neregulate, iar mașinile nu sînt do
tate cu cintarele necesare. Or. a- 
eeste carențe, considerate ..minore" 
de conducerea întreprinderii. _au 
reale consecințe negative, diminuind 
interesul cetățenilor. Oricit de fru
moase ar fi realizările globale, va
lorice si cantitative, ele nu justifi
că deficientele din rețeaua de pre
luare care afectează posibilitățile 
unor rezultate superioare.

La colectarea hîrtiei, une
le măsuri au rămas... pe hîr- 
jje> întreprinderea județeană de re
cuperare și valorificare a materiale
lor refolosibile Vrancea nu a reușit 
să-si realizeze planul de colectare a 
materialelor refolosibile din gospo
dăriile populației. Nerealizări mari 
se înregistrează la sortimentul hîr- 
tie-cartoane, unde dintr-un plan de 
aproximativ 6 000 tone s-a -realizat 
in primul semestru doar 13 la sută. 
Desigur. întreprinderea de resort 
(I.J.R.V.M.R.). consiliile populare și

internațional. în lupta pentru înlătu
rarea pericolului de război, pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, in primul rind la 
dezarmarea nucleară, pentru regle
mentarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai pe cale 
pașnică, prin tratative, pentru asi
gurarea păcii pe planeta noastră.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul Thelmuth 
Harris Wilhelm Woutersz.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

poștă și telecomunicații Mehedinți, 
cu 316,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

— ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile încălțăminte Arad, cu 269,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalochimice Timișoara, cu 227,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială cu ridicata pentru măr
furi alimentare București, cu 227,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneo

climaterică Sovata. județul Mureș, 
cu 337,7 puncte.

Locul II : Oficiul Național de 
Turism „Carpați" București, cu 
308.8 puncte.

Locul III : întreprinderea hotel 
„Intercontinental" București, cu 
221,5 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I: Baza județeană de 

aprovizionare tehnico-materială 
Buzău, cu 778.2 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Satu Mare, cu 768.5 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vilcea, cu 704,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Botoșani, cu 1 318,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vaslui, cu I 312,4 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vrancea, cu 1147,2 puncte,

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor București, 
cu 964,8 puncte.

Locul II: întreprinderea de con
strucții. reparații și administrație 
locativă Foișor — București, cu 
951.4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și adminis
trație locativă Timișoara, cu 626,4 
puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană 
Constanța, cu 602 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Mehedinți, cu 593.9 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Sălaj, cu 537,4 puncte.

organizațiile de masă au inițiat o 
serie de măsuri pentru popularizarea 
acestei acțiuni. S-a stabilit tipărirea 
unor afișe, au avut loc analize la 
nivelul ușor localități, dar efectele 
au fost minime. De ce ? în primul 
rind. pentru că acțiunile inițiate au 
avut un caracter sporadic, fără con
tinuitatea necesară spre a forma in 
rîndul cetățenilor o preocupare per
manentă. De asemenea, nici preve
derile Legii nr. 1 din 1985 nu au 
fost popularizate, explicate în pu
blic. iar cetățenii nu cunosc nici 
pină acum diferitele cantități de 
materiale recuperabile pe care le 
pot colecta si preda în contul unei 
zile de muncă. în același timp, 
punctele de colectare sînt insuficien
te ca număr, dar chiar și o parte 
a celor create sînt ca si inexisten
te. Cauza : programul acestora e lă
sat. exclusiv. în „grija" responsabi
lilor — care ..vin la lucru cînd pot 
si pleacă cind vor", fără ca cineva 
din conducerea întreprinderii jude
țene. de la consiliul popular să ia 
măsurile necesare. Pe de altă parte, 
microconteinerele de la blocurile din 
Focșani, nesupravegheate de comite
tele de cetățeni. în loc să fie folo
site de locatari în scopul colectării, 
au căpătat alte întrebuințări.

E drept, zilele sau săptămînile-re- 
cord pentru colectarea materialelor 
recuperabile organizate mai cu sea
mă în orașele județului au avut de 
fiecare dată rezultate bune. Dar a- 
cestea au fost acțiuni izolate, perio
dicitatea unor asemenea activități co
lective lasă de dorit. Or. starea de 
mobilizare, ce trebuie să fie perma
nentă. nu poate fi „acoperită" de o 
zi-record. care... ține doar o zi ! Pe 
scurt, lucrurile ar sta mult mai bine 
dacă o parte — apreciabilă — a mă
surilor luate privind colectarea hîr

Creșterea productivității 
muncii

(Urmare din pag. I) 
în situația ca lună de lună să acu
muleze nerealizări ale indicatorilor 
de producție, nerealizări greu de re
cuperat în condițiile existentei unor 
ritmuri planificate înalte de creștere. 
S-a ajuns astfel la situația, sever 
criticată in ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
3 septembrie, privind nerealizarea 
sarcinilor de creștere a productivită
ții muncii.

Surprinzător, mai pot fi auzite în
cercări ale unor cadre de conducere 
din întreprinderi si centrale de a 
justifica rămînerile in urmă in do
meniul productivității .muncii prin- 
tr-o serie de neajunsuri așa-zis 
„obiective", neajunsuri care la o ana
liză mai atentă pun în cauză activi
tatea tolerantă ce se manifestă față 
de cerința elementară ca fiecare 
colectiv, din fiecare ramură să-și 
facă exemplar datoria, să-si realizeze 
sarcinile la producția fizică ritmic si 
la nivel calitativ ridicat. Există, de
sigur. greutăți reale în unele între
prinderi in domeniul aprovizionă
rii tehnico-materiale. greutăți care 
creează goluri in activitatea produc
tivă. cu implicații directe . asupra 
indicilor de productivitate. La o 
analiză atentă însă, asemenea nea
junsuri țin de activitatea unor uni
tăti furnizoare de piese si suban- 
samble. de materii și materiale, de 
modul în care aceste colective înțeleg 
să-și onoreze răspunderile contrac
tuale ce le revin fată de unitățile 
beneficiare. Asemenea explicații am 
auzit, de exemplu. în unele unități 
de utilai minier, care din diverse 
motive intîrzle sau ignoră contrac
tele in livrarea unor piese și sub- 
ansamble necesare întreprinderilor 
miniere. Să amintim, astfel, restan
țele mari pe care le au în livra
rea furtunurilor necesare instalațiilor 
pneumatice pentru complexele meca
nizate din abataje unitățile furni
zoare din Pitești si Mărășești. Reve
nind la falsa „arie a justificărilor", 
să ne oprim la un exemplu mai 
concret : a fost suficient ca între
prinderea de utilai minier Satu 
Mare să nu realizeze la termen 
transportoarele cu racleți. pentru ca 
un șir de unităti miniere să nu poată 
realiza producția planificată de căr
bune. Continuind șirul, implicațiilor, 
randamentele scăzute in activitatea 
unor unităti miniere au generat alte 
neajunsuri unităților beneficiare din 
energetică sau siderurgie, astfel că 
acestea, la rîndul lor. nu au putut 
realiza la timp. în condiții de înaltă 
productivitate, producția planificată 
și destinată, in ultimă instanță, in
clusiv unoț unități de utilaj ‘‘minier.

Am insistat asupra acestui exem
plu. care nu este singular, tocmai 
pentru a se înțelege limpede că în
făptuirea programului de creștere a 
productivității muncii, realizarea a-

tv
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Decebal — regele erou al Daciei. 
Documentar

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 22 septembrie, ora 21 <— 
25 septembrie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă și se va 
încălzi. Cerul va fi variabil cu înno- 
rări ceva mai pronunțate în a doua 
parte a intervalului în nord-vestul și

tiei si altor materiale refolosibile 
n-ar fi rămas doar... pe hirtie.

Cioburile... neglijenței.
Pentru început o informație : între
prinderea de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile — 
București (I.R.V.M.R.) a realizat din 
planul de recuperări la capitolul 
cioburi de sticlă din acest an 
doar circa... 1 la șută ! Din ce 
cauză se înregistrează această inca
lificabilă rămînere în, urmă ? încer- 
cind să răspundem la întrebare, 
ne-am propus să analizăm modul în 
care sint colectate aceste materiale 
de către unitățile economice subor
donate Consiliului popular al secto
rului 2 din Capitală si din gospo
dăriile populației.

După cum se știe, o mare canti
tate de cioburi rezultă din procesul 
de manipulare a sticlelor în unită
țile comerciale. Sectorul 2 dispune 
de peste 150 de mari unităti de a- 
cest fel. Din constatările făcute pu
tem afirma că în majoritatea uni
tăților lucrătorii adună conștiincios 
cioburile rezultate si le depozitea
ză în recipientele cu care sint dota
te unitățile respective. Le adună, dar 
nici I.R.V.M.R.. nici întreprinderea 
I.C.S. Alimentara din sector nu le 
ridică. Astfel, șeful unității Ali
mentara de pe str. Matei Voie
vod, spunea că în timp de un an au 
rezultat în unitatea ne care o con-' 
duce peste 1 000 kg de cioburi. A a- 
nuntat întreprinderea I.C.S. Alimen
tara să vină să Ie ridice. Dar... el 
a anuntat. el a auzit. Tot astfel s-au 
netrecut lucrurile la magazinul ali
mentar din Piața Iancului (blocuri 
noi) si la altele.

în schimb, la magazinul „Lacta
te" de pe str. Vatra Luminoasă, ges
tionara de serviciu spune că in ma

cestor sarcini nu sînt de conceput, 
în condițiile unei strinse interdepen
dente intre unitățile noastre, fără o 
perfectă conlucrare și colaborare intre 
furnizori și beneficiarii de materii 
prime și materiale, piese si suban- 
samble. în condițiile fundamentării 
judicioase a sarcinilor de plan nu 
pot exista motive majore. ..obiecti
ve" care să facă imposibil de reali
zat sarcinile din domeniul producti
vității muncii.

Un calcul sugestiv'arată că in pe
rioada care a rămas din acest an. 
un singur procent de creștere a pro
ductivității muncii ne ansamblul in
dustriei poate asigura o producție 
suplimentară de peste trei miliarde 
lei. Este un calcul care arată cit se 
poate de sugestiv forța cu totul deo
sebită pe care o are acest indicator 
sintetic in mecanismul de realizare 
a planului, a programelor de dezvol
tare economico-socială a tării. Iată 
de ce pretutindeni, in fiecare între
prindere. in fiecare ramură si județ 
trebuie să se acționeze cu toate for
țele. să se întreprindă totul pentru 
ca in condițiile înfăptuirii sarcinilor 
complexe ale acestei perioade să se 
asigure toate măsurile necesare pen
tru realizarea neabătută a progra
melor de creștere a productivității 
muncii.

în acest sens. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a indicat 
să fie luate toate • măsurile necesare 
in vederea desfășurării corespunză
toare a producției. întăririi ordinii 
și disciplinei, utilizării cu maximă 
eficientă a bazei tehnico-materiale. 
a timpului de lucru și a forței de 
muncă, ridicării continue a pregă
tirii profesionale a personalului 
muncitor. S-a cerut ca ministerele, 
centralele si întreprinderile. îm
preună cu Comitetul de Stat al Pla
nificării si Ministerul Muncii să asi
gure o mai bună folosire și dimen
sionare a forței de muncă în cadrul 
unităților si ramurilor economiei na
ționale. luindu-se măsuri hotărite 
pentru reducerea acesteia acolo unde 
este în plus, urmînd ca personalul 
disponibilizat pe această cale să fie 
îndrumat spre o serie de sectoare — 
în industria minieră, construcții, in
dustria navală și altele — unde real
mente este nevoie de forță de mun
că pentru realizarea in bune condiții 
a planului și programelor de pro
ducție.

Printr-o puternică mobilizare a 
forțelor, prin asigurarea tuturor con
dițiilor necesare desfășurării nor
male a producției există condiții ca 
in fiecare întreprindere, in fiecare 
centrală si județ să se asigure ran- 
darnțajțejle necesare in domeniul 
creșterii productivității muncii, con-- 
tribuind, astfel la realizarea produc
ției fizice planificate si a exportului 
in condiții de eficientă superioară, 
așa cum o cere conducerea partidu
lui, așa cum o cer interesele econo
mice actuale.

20,45 Teatru TV : „De ziua Domniței", 
de Ion Mărglneanu. In rolurile 
principale : Eugenia Maci, Ion 
Lemnaru, Eugenia Bosinceanu, 
Eugen Ungureanu. Regia artisti- 

■ câ : Domnița Munteanu
21.35 La școala romantismului revolu

ționar. Reportaj
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programu'ui 

nordul țării, unde pe alocuri va ploua. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, mai coborîte în 
prima noapte în depresiuni și în nord- 
estul țării, iar cele maxime între 20 și 
30 de grade, mai ridicate in sud. în 
București : Vremea va fi predominant 
frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi 
variabil. Vîntul va sufla îrr general’ 
slab. Temperaturile minime vor oscila 
intre 10 și 14 grade, iar cele maxime 
între 27 și 30 de grade.

gazin nu se află nici un ciob. De ce? 
A strins o cantitate destul de mare, 
luni și luni de zile nu le-a ridicat 
nimeni. Incit pină la urmă le-a 
aruncat la gunoi...

Practica este curentă și .în unită
țile de alimentație publică. La res
taurantul „Borcea" — tpt din cau
za neridicării acestei materii prime 
—ț cioburile se aruncă în mod cu
rent la gunoi. De asemenea, la res
taurantele „Mediaș". „Valea Sadu
lui" și altele din același sector.

Cum s-a ajuns la această situa
ție ? Ne aflăm la întreprinderea co
mercială de stat „Alimentara". Ne 
răspunde șefa de birou. Venera Ber- 
vanger : „încă din primele zile, de 
la inceputul acțiunii de recuperare, 
au fost dotate 97 din totalul de ma
gazine (150) cu recipiente pentru cio
buri. Ne-am înțeles, totodată, cu în
treprinderea de recuperare si valo
rificare a materialelor refolosibile să 
ne ajutăm reciproc la ridicarea cio
burilor din rețea. Din păcate însă, 
autocritic vorbind, nici noi si nici 
cei de la I.R.V.M.R. n-am ridicat cu 
regularitate cioburile din rețea. In
cit acestea rămîn în magazine cu 
lunile. Dar să le arunce la gunoi, nu 
noi am dat dispoziție".

O „înțelegere" pur formală, fără 
stabilirea unor obligații si atribuții 
concrete reciproce, fără grafice pre
cise de colectare, fiecare lăsindu-se 
pe seama celuilalt, cu „consolarea" 
penibilă —. „nu noi am dispus a- 
runcarea la gunoi". La atîta pasivi
tate si dezinteres, n-ar fi oare bi
nevenite măsuri ferme ale consiliu
lui popular al sectorului care să-i 
trezească șl să-i dezmorțească pe 
vinovat! ?

Gh. GRAURE, I. D. CUCU, 
D. DRAGULESCU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU

Domnului general de armată MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali 

BAMAKO

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Mali, îmi este deosebit de plăcut 
să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 

personală, de pace, progres și prosperitate poporului malian prieten.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare existente 

între partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în inte
resul celor două popoare, al cauzei păcii, ințelegerii și colaborării Inter
naționale.

Poporul malian sărbătorește, Ia 
22 septembrie, 27 de ani de la pro
clamarea independenței naționale, 
eveniment de însemnătate istorică, 
rezultat al luptei îndelungate îm
potriva dominației coloniale, pen
tru făurirea unei vieți libere, de 
sine stătătoare.

După dobindirea independenței, 
poporul malian a depus ample 
eforturi în vederea valorificării 
resurselor naturale în folosul pro
priu, o atenție deosebită fiind a- 
cordată agriculturii, sectqr care 
concentrează 90 la sută din popu
lația de 7 milioane a țării. Astfel, 
a fost adoptat un complex de mă
suri pentru dezvoltarea agricultu
rii și pentru a se pune bazele 
unei industrii naționale, trecîh- 
du-se la exploatarea unor zăcă
minte miniere.

în același timp, a fost inițiată o 
vastă acțiune pentru amenajarea 
bazinului hidrologic al Nigerului. 
Avind in vedere că periodic mili
oane de malieni au de suferit de 
pe urma secetei pustiitoare din 
Sahel, in urmă cu cițiva ani a fost 
lansat programul intitulat sugestiv 
..Mali Aqua Viva", care are ca o- 
biectiv principal realizarea unor 
forări și construirea de instalații

Cronica zilei
Luni, tovarășii Ion Dincă, prim 

viceprim-ministru al guvernului, și 
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului, au primit delegația in
dustriei nucleare canadiene, condusă 
de Jacques Howett. director general 
al Organizației Industriilor „Candu", 
președintele părții canadiene in Con
siliul economic româno-canadian, 
care efectuează o vizită in' țara 
noastră.

Au fost examinate aspecte ale 
cooperării economice dintre între
prinderile românești și firme cana
diene, precum și posibilitățile exis
tente in vederea extinderii și diver
sificării acestor relații de colaborare 
in domenii de interes comun.

★

în cadrul unor festivități ce au 
avut loc in Capitală au fost decer
nate, din partea Organizației Națiu
nilor Unite, diplome de „Mesager al 
păcii" Asociației Tineretului și Stu
denților din România pentru Națiu
nile Unite. Asociației de drept in
ternational si relații internaționale. 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii .și Consiliului National al 
Organizației Pionierilor, pentru con
tribuția acestora la promovarea păcii 
si înțelegerii internaționale, ă obiec
tivelor Anului International al Păcii, 
pentru participarea lor susținută la 
activitățile O.N.U.

Aceeași distincție a fost atribuită, 
în cadrul unei festivități ce s-a des
fășurat la New York, Asociației pen
tru Națiunile Unite din Republica 
Socialistă România.

*
Luni după-amiază. la Ambasada 

Uniunii Sovietice din București a 
fost organizată o conferință de pre
să la care au participat ziariști ro
mâni. corespondenți si atașați de 
presă străini acreditați in tara 
noastră.

Cu acest prilej, I. I. Skiba, șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.. a prezen
tat aspecte ale activității ce se des
fășoară în Uniunea Sovietică in

ACTUALITATEA SP>©RT0VĂ
FOTBAL • Divizia „A" (etapa a 

V-a). Meciurile disputate duminică 
in etapa a 5-a a campionatului di
viziei A la fotbal s-au incheiat cu 
următoarele rezultate : Steaua — 
F.C.M. Brașov 3—1 (1—0). Dinamo
— F.C. Argeș 4—0 (2—0). Rapid — 
Sportul Studențesc 1—1 (0—0), Oțelul
— F.C. Olt 1—0 (0—0), Corvinul — 
Petrolul Ploiești 5—2 (2—1). Politeh
nica Timișoara — S.C. Bacău 5—0 
(1—0), „U“ Cluj-Napoca — Flacăra 
Moreni 2—2 (1—1). C.S.M. Suceava
— Victoria București 0—2 (0—1),
Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș 5—1 (0—0). în clasament con
tinuă să conducă Steaua, cu 10 
puncte, urmată de Dinamo — 10 
puncte (golaveraj inferior) și Uni
versitatea Craiova — 8 puncte. 
Etapa viitoare (23 și 27 septembrie) : 
Sportul — Steaua, S.C. Bacău — 
Universitatea Craiova. Victoria — 
Dinamo. A.S.A. — C.S.M. Suceava, 
F.C. Argeș — „U“ Cluj-Napoca,
Petrolul — Oțelul, Flacăra Moreni
— Rapid, F.C. Olt — „Poli" Timișoa
ra, F.C.M. Brașov — Corvinul.

GIMNASTICA • In concursul 
special pe aparate din cadrul cam
pionatelor republicane feminine de 
gimnastică de la Deva, campioana

cinema
• Pădurea de fagi : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• A doua variantă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Cuibul de viespi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17; 19
O Secretul Jul Bacchus : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. FERENTARI (80 49 85) — 15; 17,15; 
19,30
• Cu mîinile curate ; Alo, aterizează 
străbunica : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 18,15
• Haiducii lui Șaptecai. Răzbunarea
haiducilor: PACEA (71 30 85) — 9;
12; 15,15: 18,30
• Păcală : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
18,15
• B. D. în alertă : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,45
• lartă-mă : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 17.15; 19,30
• Luptătorul cu sabia : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Waterloo : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 18
• Castane verzi : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Faraonul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12; 15,30; 19
• Program special pentru copii ți ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Medalion Ingrid Bergman : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

de pompare a apei cu ajutorul 
energici solare.

Recent, a fost dată in folosință 
o modernă șosea care leagă capi
tala țării, Bamako, de regiunile de 
nord-est ale țării. Importanța noii 
căi rutiere rezidă și din faptul că 
ea face legătura cu transsaharia- 
nul, magistrala de fier care va 
permite tranzitarea mărfurilor pro
duse in Mali la porturile Medite- 
ranei.

în spiritul politicii sale consec
vente de prietenie, colaborare și 
solidaritate cu toate statele care 
au pornit pe calea dezvoltării 
independente, poporul român ur
mărește cu simpatie succesele do- 
bindite de poporul malian in li
chidarea grelei moșteniri coloniale, 
în afirmarea sa pe drumul progre
sului. Intre Republica Socialistă 
România și Republica Mali s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare, bazate pe stimă șl res
pect reciproc, care cunosc un curs 
ascendent. Dezvoltarea pe mai de
parte a acestor relații corespunde 
aspirațiilor de progres ale celor 
două țări Și popoare, contribuind, 
totodată, la promovarea cauzei pă
cii. progresului și înțelegerii inter
naționale.

munca de reorganizare si moder
nizare a agriculturii si industriei ali
mentare.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
O delegație a Federației ceho

slovace a luptătorilor antifasciști, 
condusă de ing. Frantisek Miseje, 
președintele federației, a efectuat o 
vizită de prietenie și pentru schimb 
de experiență in țara noastră, la in
vitația Comitetului foștilor luptători 
și veteranilor de război împotriva 
fascismului.

Delegația a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și a vizitat 
cartiere și obiective economice și 
social-culturale din Capitală.

★
Luni dimineața a sosit într-o vi

zită în portul Constanta nava fran
ceză ..Montcalm-, tn aceeași zi. co
mandantul marșului, insotit. de un 
grup de ofițeri francezi, a făcut vi
zite protocolare primarului munici
piului Constanta si locțiitorului co
mandantului marinei militare.

La Monumentul -Victoriei si la 
Cimitirul eroilor români și francezi 
din primul război mondial, din Con
stanta. au fost depuse coroane de 
flori din partea oaspeților.

★
In perioada 14—21 septembrie 1937 

s-au desfășurat. în Capitală, lucră
rile unui seminar international pen
tru tineri cercetători în domeniul 
învățămîntului superior, organizat de 
Centrul European UNESCO pentru 
învătămîntul Superior (C.E.P.E.S.) 
din București, in colaborare cu Uni
versitatea „Joensuu" din Finlanda.

La seminar au participat specialiști 
din numeroase țări din Europa si 
America de Nord. Dezbaterile au cu
prins teme de mare actualitate pen - 
tru cercetarea in domeniul invătă- 
mintului superior in intreaga lume. 

(Agerpres)

națională șl europeană absolută. 
Daniela Silivaș. prezentînd exerciții 
de .mare acuratețe tehnică, și evo- 
luind cu o grație deosebită, s-a si
tuat pe locul iutii la trei aparate : 
paralele — 19.950 puncte, birnă — 
19,975 puncte și sol — 19,90 puncte. La 
sărituri a ciștigat Aurelia Dobre 
(Dinamo București) cu 19.842 puncte.

CICLISM • Proba de fond din ca
drul Balcaniadei de ciclism pentru 
juniori, desfășurată pe traseul Tirgu 
Mureș—Riciu—Fărăgău—Reghin și 
retur, a fost cîștigată de rutierul 
român Dănut Catană, înregistrat pe 
distanța de 110 km cu timpul de 
2h 56’20”. Pe locurile următoare. în 
același timp cu învingătorul s-au 
clasat D. Kios (Grecia) și Marian 
Țirlea (România).

RUGBL • In etapa a 5-a a campio
natului diviziei A la rugbi s-au în
registrat următoarele rezultate : 
C.S.M. Sibiu — Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B. 23—9 ; Contactoare Buzău 
— R.C. Grivița Roșie 21—16 ; C.S.M. 
Suceava — Dinamo 9—10 ; Politeh
nica Iași — Steaua 19—27 ; Farul 
Constanța — Universitatea Timișoa
ra 14—12. în clasament conduce 
echipa Steaua, cu 15 puncte.

0 Medalion Alain Delon : PATRIX 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
0 Medalion Peter O’Toole : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20

teatre



VIZITA PRIMULUI-MINISTRU
AL GUVERNULUI ROMÂN IN TUNISIA

TUNIS 21 (Agerpres). — La Tu
nis au început luni după-amia- 
ză convorbirile oficiale dintre pri- 
mul-'ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, Constantin 
Dăscălescu, și primul-ministru al 
Republicii Tunisiene, Rachid Sfac.

Convorbirile au pus în evidență 
faptul că la baza dezvoltării armo
nioase a raporturilor româno-tuni- 
siene în toate domeniile de interes 
comun se află înțelegerile conveni
te la cel mai înalt nivel, rezultatele 
dialogului rodnic dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Habib Bourguiba. Convorbirile din
tre cei doi șefi de stat, acordurile 
semnate cu ocazia întilnirilor la cel 
mai inalt nivel au creat un funda
ment trainic raporturilor prietenești 
dintre România și Tunisia. . confe- 
rindu-le durabilitate, perspectivă și 
dinamism. în deplină concordanță 
cu aspirațiile și interesele celor două 
popoare de dezvoltare economică 
și socială, de independență și 
libertate, intr-o lume a păcii. înțe
legerii și colaborării între toate na
țiunile.

în centrul convorbirilor s-au aflat 
analiza stadiului relațiilor bilaterale 
si găsirea de noi posibilități care să 
asigure amplificarea conlucrării re
ciproc avantajoase în domeniile de 
interes comun. îndeosebi in ce pri
vește intensificarea și diversificarea 
cooperării economice, cit și sporirea 
schimburilor comerciale, astfel in
cit pi nă în anul 1990 să se ajungă 
la o dublare a volumului acestor 
schimburi.

Exprimind satisfacția comună pen
tru rezultatele obținute pînă acum 
în colaborarea româno-tunisiană. cei 
doi prim-miniștri au convenit să 
fie intensificată conlucrarea dintre 
ministerele economice. întreprinderi
le și firmele comerciale din cele 
două țări, in vederea diversificării 
acțiunilor de cooperare, prin reali
zarea de noi obiective. îndeosebi în 
domeniile construcțiilor portuare; 
rutiere și industriale, amenajării de 
baraje și alte lucrări hidrotehnice, al 
cercetărilor hidrologice, precum și 
iți alte sectoare de interes reciproc.

. Pentru a asigura stabilitate și 
perspectivă relațiilor economice bi
laterale, cei doi prim-miniștri au

Pentru întărirea securității în Europa
BONN 21 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al R.F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, relevă. într-o 
declarație dată publicității la Bonn, 
că a treia rundă a reuniunii gene- 
ral-europene de la Viena. ale cărei 
lucrări se deschid la 22 septembrie, 
ar trebui „să traseze căile în direc
ția sporirii securității în întreaga

În vederea soluționării problemelor 
din America Centrală pe cale politica

SAN SALVADOR 21 (Agerțres). — 
Frontul Farabundo Marti de Elibe
rare Națională și Frontul Democra
tic Revoluționar (F.M.L.N.-F.D.R.) 
și-au exprimat voința de a purta un 
dialog cu guvernul de la San Sal
vador. Arătind, intr-o declarație 
transmisă de postul de radio „Ven- 
ceremos", că un astfel de dialog 
s-ar desfășura in cadrul creat de 
acordul semnat la 7 august, în 
Guatemala, de cei cinci pre
ședinți centroamerlcani. comandan
tul F.M.L.N.-F.D.R., Shaffick Handal, 
a subliniat că guvernul de la San 
Salvador va fi singurul responsabil 
pentru nerealizarea lui. El a relevat, 
totodată, dorința forțelor insurgente 
salvadoriene de a depune eforturile 

hotărît convenirea și semnarea unui 
acord-program pe termen lung pri
vind amplificarea cooperării econo
mice și tehnico-științifice și a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. Au fost discutate, de ase
menea, unele aspecte ale lărgirii 
cadrului juridic al cooperării eco
nomice.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de înțelegere 
și cordialitate, cei doi prim-miniștri 
au procedat la o informare reciprocă 
privind unele preocupări actuale ale 
guvernelor român și tunisian pe pla
nul construcției economice și sociale.

Totodată, s-a făcut un schimb de 
vederi asupra unor probleme majore 
ale situației internaționale actuale.

La convorbiri au participat per
soane oficiale wromâne și tunisiene.

Convorbirile continuă.
★

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a sosit luni 
în capitala Republicii Tunisiene. în
tr-o vizită oficială, la invitația pri- 
mului-ministru tunisian, Rachid Sfar.

Oaspetele a fost întîmplnat și sa
lutat de premierul tunisian, de mem
bri ai guvernului și șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Tunis. .

★
Primul-ministru și membrii delega

ției române au vizitat, luni după- 
amiază, Muzeul Martirilor Tuni- 
sieni, care evocă lupta și jertfele po
porului tunisian pentru înfăptuirea 
aspirațiilor sale naționale de eli
berare.

★
Primul-ministru tunisian a oferit 

un dineu în onoarea primului-minis- 
tru român, la care au luat parte 
membri ai guvernului tunisian, per
sonalități politice și membrii celor 
două delegații oficiale. Cu acest pri
lej, cei doi prim-miniștri au expri
mat convingerea că există posibili
tăți reale pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a conlucrării româ- 
ijo-tunisiene reciproc avantajoase și 
au toastat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Habib Bourguiba. pentru împlinirea 
aspirațiilor de progres ale celor 
două popoare prietene.

Europă". Șeful diplomației vest- 
germane a apreciat că reuniunea ar 
trebui să primească și mandatul de 
a negocia asupra edificării stabilită
ții pe planul armelor convenționale, 
la un nivel cît mai redus. El s-a 
pronunțat, totodată, pentru convoca
rea unei conferințe C.S.C.E. pe tema 
cooperării economice in Europa.

necesare pentru instaurarea păcii și 
pentru a aborda chestiuni concrete 
și specifice, transmite agenția 
Prensa Latina.

MANAGUA (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei. Daniel Ortega 
Saavedra, a reafirmat hotărîrea țării 
sale de a iniția un dialog cu S.U.A. 
in scopul soluționării pe cale politi
că a situației din zonă. într-o de
clarație făcută presei, el a precizat 
că a primit un mesaj din partea Pre
ședintelui costarican. Oscar Arias, 
privind planul de pace de la Ciudad 
de Guatemala, pe care Nicaragua ur
mează să-l analizeze si să adopte 
pașii necesari pentru normalizarea 
situației.

Ecoul în întreaga lume al înțelegerii 
de principiu sovietn-americane
Guverne, partide, personalități politice tiin diferite țări ale lumii 

' continuă să-și exprime satisfacția în legătură cu înțelegerea sovieto- 
americană privind. încheierea unui acord, de eliminare a rachetelor cu 
rază medie de acțiune și operativ-tactice.

SOFIA 21 (Agerpres). — Conduce
rea de partid și de stat, împreună 
cu întreaga opinie publică din Bul
garia, a primit cu multă satisfacție 
știrea despre înțelegerea de princi
piu dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite privind lichidarea globală 
a rachetelor lor nucleare cu rază 
medie de acțiune și a celor opera
tiv-tactice — se spune într-o decla
rație a secretarului general al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, 
făcută agenției B.T.A. Considerăm 
că semnarea acestui acord va con
tribui nu numai la lichidarea, pen
tru prima oară în istorie, a două cla
se de rachete riucleare, ci va con
stitui și un impuls pentru atingerea 
unor țeluri mai mari — a subliniat 
conducătorul de partid și de stat 
bulgar.

BELGRAD 21 (Agerpres). — Lazar 
Moisov. președintele Prezidiului
R. S.F. Iugoslavia, a salutat înțele
gerea de principiu dintre U.R.S.S. și
S. U.A. cu privire la eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice din Europa, infor
mează agenția Taniug. El a cali
ficat înțelegerea drept un mare pas 
în direcția eliminării armelor nu
cleare și. posibil, o opțiune istorică 
în direcția dezarmării.

VARȘOVIA (Agerpres). — Acor
dul de principiu sovieto-american 
creează posibilitatea ‘unei cotituri in 
cadrul eforturilor îndelungate în
dreptate spre întărirea bazelor păcii 
si securității popoarelor — a arătat 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
într-o declarație difuzată de agenția 
P.A.P. Un acord istoric în domeniul 
dezarmării, care înseamnă lichidarea 
totală a două tipuri periculoase de 
arme nucleare, este. In'prezent. foar
te aproape de realizare. Acordul de 
la Washington atestă convingător că 
numai prin negocieri., duse cu răb
dare si bună credință, se poate asi
gura. securitatea popoarelor, pe baze 
noi. rationale — a declarat W. Ja
ruzelski.

BRUXELLES (Agerpres). — Pri
mul-ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, a declarat că după încheie
rea unui acord sovieto-american in 
problema rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa tara sa va re
nunța la amplasarea. în 1988. a celor 
32 de rachete, prevăzută de progra
mul N.A.T.O.

OTTAWA (Agerpres). — Primul- 
ministru al Canadei. Brian Mulro
ney. a salutat. înțelegerea de princi
piu so vi eto-americană cu privire la 
încheierea unui acord în problema 
rachetelor cu rază medie si mai 
scurtă de acțiune. Un astfel de acord 
— a apreciat el — ar conduce la 
reducerea cursei . înarmărilor, prin 
interzicerea unei întregi clase de ar
mamente existente in lume.

STOCKHOLM (Agerpres). — Pri
mul-ministru al Suediei. Ingvar 
Carlsson. a apreciat că distrugerea 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
prevăzută în înțelegerea soVieto-a- 
mericană. • reprezintă o cotitură în 
domeniul controlului asupra armelor 
nucleare. Totodată, premierul suedez 
a declarat că tara sa si ceilalți mem
bri ai ..Grupului celor sase state" 
vor propune noi măsuri în această 
direcție.

TOKIO (Agerpres). — Japonia sa
lută acordul realizat între S.U.A. și 
U.R.S.S. — a declarat, la o confe
rință de presă, primul-ministru ni
pon. Yasuhiro Nakasone. El și-a ex

primat speranța că vor fi realizate 
progrese substanțiale în ceea ce pri
vește transpunerea in practică a a- 
cordului si a apreciat că ..acordul 
este foarte bun pentru pacea lumii".

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager
pres). Președintele Mexicului, Miguel 
de la Madrid Hurtado, a relevat im
portanta acordului de principiu din
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind elimi
narea rachetelor nucleare cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune din 
Epropa, considerindu-1 un pas pozi
tiv pe calea reducerii armamentelor, 
într-o declarație de presă, șeful sta
lului mexican și-a exprimat încre
derea că încheierea acestui acor<5 va 
conduce la alte înțelegeri pentru re
ducerea și. în cele din urmă, elimi
narea tuturor arsenalelor nucleare.

CANBERRA 21 (Agerpres). — în
tr-o alocuțiune rostită in parlament, 
primul-ministru al Australiei. Bob 
Hawke, a salutat înțelegerea ameri- 
cano-sovietică. exprimind speranța 
că aceasta va duce la încheierea de 
noi tratate, echilibrate si verificabi
le. de reducere a altor categorii de 
arme. Australia, ca si alte state din 
regiunea Asiei si Pacificului, acordă 
o deosebită însemnătate faptului, că 
cele două mari puteri au acceptat 
..dubla soluție zero" la nivel global 
— a arătat premierul australian.

DAMASC 21 (Agerpres). — Gu
vernul sirian salută înțelegerea de 
principiu sovieto-americană privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice. se 
spune într-o declarație a ministru
lui de externe. Farouk Al-Sharaa, 
dată publicității la Damasc. Gu
vernul sirian, a arătat el, sprijină 
această înțelegere, considerînd-o un 
pas important pe calea salvării ome
nirii de pericolul armei nucleare.

ROMA 21 (Agerpres). — Alessan
dro Natta. secretar general al Parti
dului Comunist Italian, a exprimat 
satisfacția comuniștilor italieni față 
de înțelegerea de principiu sovieto- 
americană privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune. 
Este pentru prima oară în ultimele 
patru decenii cind se face un pas 
considerabil spre reducerea arsena
lelor nucleare, cane oferă perspective 
favorabile pentru alte măsuri din 
domeniul dezarmării — a afirmat A. 
Natta. subliniind în context semnifi
cația acțiunilor tuturor forțelor pro
gresiste. inclusiv ale Partidului Co
munist Italian. împotriva amplasării 
de noi rachete americane cu rază 
medie de acțiune în Europa.

LONDRA 21 (Agerpres). — Neil 
Kinnock, liderul Partidului Laburist 
din Marea Britanie, a salutat înțele
gerea sovieto-americană, apreciind 
că aceasta „ar putea duce la oea mai 
importantă acțiune de dezarmare din 
epoca noastră". La rindul său, lide
rul Partidului Liberal, David Steel, 
a declarat că acordul cohstituie o 
realizare importantă, cane trebuie să 
devină „începutul unui proces mai 
larg de.control global al armamente
lor și reduceri pe plan strategic".

WASHINGTON (Agerpres). — Or
ganizația internațională ’„Medicii 
lumii pentru pneintîmpinarea unui 
război nuclear" a salutat. într-un co
municat dat publicității la Boston, 
înțelegerea de, principiu sovieto-a
mericană cu privire la încheierea ți
nui acord în problema rachetelor nu
cleare cu rază medie si mai scurtă 
de acțiune — informează agenția 
EFE. Este pentru prima oară în. isto
rie — se relevă în document — cînd 
s-a ajuns la o înțelegere privind dis
trugerea armelor nucleare.

ACȚIUNI IN favoarea

DEZARMĂRII Șl PĂCII

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. II. U.
Considerentele și propunerile României, 

ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
primite cu viu interes

„Apelul de Iu Heilbronn"
BONN 21 (Agerpres). — Participan

ta la Marșul internațional al păcii 
„Olof Palme", care s-a încheiat la 
Heilbronn, au adoptat un apel in 
care se cere guvernului vest-ger- 
man să contribuie la obținerea unor 
progrese în domeniul dezarmării. 
„Apelul de la Heilbronn" cere gu
vernului de la Bonn să înceapă 
convorbiri cu R.D. Germană și R.S. 
Cehoslovacă privind crearea de-a 
lungul granițelor acestor state a 
unei zone libere de arma nucleară. 
Acest pas. arată documentul, ar 
contribui la debutul unei noi etape 
in cooperarea internațională în 
direcția întăririi păcii, reducerii, ar
senalelor cu arme de distrugere în 
masă și preîntâmpinării unui război. 
Această măsură ar contribui la în
cetarea confruntărilor și ar conferi 
un aspect, viabil, ideii cooperării 
pașnice a popoarelor europene pe 
baza înțelegerii reciproce și egali
tății în drepturi.

Marșul păcii consacrM memoriei 
lui Olof Palme, care s-a desfășurat 
pe teritoriul multor state euro
pene, a reprezentat un eveniment 
important, o nouă expresie a efor
turilor popoarelor pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor, se spune in apel.

BONN 21 (Agerpres). — La 
Oldenburg s-au încheiat lucrările 
Congresului extraordinar al Parti
dului Ecologist din R.F.G., la care 
au luat parte 650 de delegați. Parti
cipanta au adoptat o rezoluție care 
cere guvernului de la Bonn să-și 
aducă o contribuție pozitivă la pro
cesul de dezarmare.

Nu - bazelor militare!
LONDRA 21 (Agerpres). — La 

Birmingham continuă lucrările Con
gresului anual al Partidului Ecolo
gist din Marea Britanie. Intr-o re
zoluție adoptată de participanți se 
exprimă protestul față de existența 
bazelor militare americane pe pă- 
mîntul britanic, in alocuțiunile 
rostite în cadrul congresului, dele
gații au cerut guvernului britanic 
să acționeze pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea unor acor
duri reale în sfera dezarmării.

Regimul rasist 
de la Pretoria 

continuă represaliile
PRETORIA (Agerpres). — Regimul 

racist de la Pretoria continuă repre
saliile. sub diferite forme. împotriva 
celor ce se pronunță pentru abroga
rea apartheidului și a tuturor legi
lor ce impun segregarea rasială in 
tară. Potrivit ultimelor știri din 
R.S.A.. agenti ai poliției secrete au 
provocat un mare incendiu la sediul 
din Johannesburg al Congresului 
sindicatelor șud-africane (COSATU). 
oea mai mare centrală sindicală din 
Africa de Sud, la care sînt afiliate 
organizații cuprinzind peste 600 000 
de membri.

Pe de altă parte, toate forțele de
mocratice ale tării, organizațiile de 
luptă ale populației de culoare, ma
joritare. au respins recent un raport 
al așa-numitei „Comisii constituțio
nale" prin care se preconiza păstra
rea în oea mai mare parte a legisla
ției rasiste, recomandîndu-se. astfel, 
perpetuarea sistemului de apartheid, 
care exclude. între altele, partici
parea la viata politică a tării a re
prezentanților populației de culoare, 
și respinge crearea unui sistem po
litic democratic, nerasial.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Gh. Cercelescu transmite : 
La sediul Națiunilor Unite din New 
York au început, luni, dezbaterile 
din cadrul celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generăle a O.N.U. Sînt 
înscrise la cuvînt 155 de personali
tăți politice — șefi de stat și de 
guvern, miniștri de externe -și alte 
oficialități.

Considerentele și propunerile 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind proble
mele majore ale vieții internaționale 
aflate pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni, difuzate, după cum s-a 
anunțat, ca document oficial al Na
țiunilor Unite, au fost primite cu 
viu interes și se bucură de o înaltă 
apreciere, ele fiind in deplină con
cordanță cu preocupările popoarelor, 
pe care le cheamă la unirea efor
turilor pentru soluționarea construc
tivă a marilor probleme ce con
fruntă omenirea. ,

Primul vorbitor în cadrul dezba
terilor generale a fost ministrul de 
externe al Braziliei, Roberto de 
Abreu Sodrc. care a arătat -că gu
vernul țării sale acordă o importan
tă primordială realizării dezarmării 
nucleare, deoarece într-un război 
atomic nu pot exista învingători, iar 
victima unei asemenea catastrofe ar 
fi întreaga omenire. Vorbitorul a re

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 21 (Agerpres). — Luptă

torii libanezi din rezistență au înre
gistrat în ultimele zile succese in 
cursul operațiunilor de luptă Împo
triva armatei israeliene de ocupație 
și a trupelor-marionetă ale Armatei 
Libanului de Sud, creată și finan
țată de Israel. In cursul luatelor din 
apropierea localităților Kfar-Rum- 
man. Tir-Hafa, Telleat-Saglia for
țele israeliene au suferit pierderi în 
oameni și tehnică de luptă. Militarii 
israelieni au supus unor tiruri de ar
tilerie i localitățile Arab-Salim și 
Habbushi

Președintele Adunării Naționale a 
Libanului. Hussein EI Husseini. a în
treprins in ultimele zile contacte cu 
primul-ministru interimar. Selim Al- 
Hoss. președintele Partidului Socia
list Progresist, Walid Joumblatt, și

Agravarea situației economice 
a țărilor latino-americane

— evidențiată de un raport al B.I.D.
WASHINGTON 21. (Agerpres). — 

Ultimul raport anual al Băncii In
feram eri cane de Dezvoltare (B.I.D.). 
dat publicității la Washington, rele
vă că dificultățile prelungite pe care 
le cunoaște economia Americii Lati
ne amenință structura dezvoltării so
ciale pe termen lung. B.I.D. consi
deră că situația economică sumbră 
a regiunii este determinată, in mare 
măsură, de factori externi. Raportul 
remarcă faptul că există puține șanse 
privind o redresare economică, fără 
rezolvarea crizei datoriilor si imbu- 
nătătirea economiei mondiale ce cu
noaște un ritm scăzut de dezvoltare, 
în context, documentul precizează că 
fluxul investițiilor regionale si co
merțul s-au redus anul trecut, in 

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurtO

levat. de asemenea, necesitatea so
luționării tuturor problemelor liti
gioase numai pe cale pașnică și. în 
acest cadru, s-a pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor în vederea 
reglementării situațiilor conflictuaie 
din America Centrală și încetarea 
amestecului străin în treburile in
terne ale'statelor din zonă. Minis
trul de externe brazilian s-a refe
rit, totodată, la situația economică 
a țărilor Americii Latine, care, după 
aprecierea sa. sint confruntate cu 
dificultăți fără precedent în perioa
da postbelică. Vorbitorul a condam
nat politicile financiare și comercia
le restrictive, dobînzile inalte și pro- 
tecționismul in creștere, ca și ste
rilitatea dialogului economic Nord- 
Sud. datorat refuzului statelor dez
voltate de a coopera cu țările în 
curs de dezvoltare pentru căutarea 
unei ieșiri echitabile din impas si 
pentru a înainta pe calea înfăptuirii 
unei noi ordini economice mondia
le. El a. adresat țărilor bogate ape
lul de a abandona actualul imobi
lism. iar țărilor in curs de dezvol
tare chemarea de a conlucra mai 
strîns pentru a putea depăși pro
blemele cu care se confruntă, și in 
primul rind cea a datoriei externe 
care, după părerea sa. tinde să le 
sufoce.

Dezbaterile generale din plenara 
Adunării Generale continuă.

liderul organizației Amal, Nabih 
Berri, pentru examinarea probleme
lor financiare și economice ale țării. 
Aceste activități au fost întreprinse 
in urma unui apel al forului legis
lativ libanez de a se angaja consul
tări în< vederea găsirii modalităților 
de a se pune capăt degradării si
tuației economice.

CAIRO 21 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută presei, președintele 
Egiptului. Hosni Mubarak, a lansat 
un apel la acțiuni în direcția solu
ționării divergențelor interarabe. El 
a precizat că țara sa este gata să 
sprijine toate eforturile vizind resta
bilirea solidarității arabe „cu sau 
fără Egipt, dacă obiectivul urmărit 
va servi intereselor națiunii și po
poarelor arabe".

timp ce datoria externă si șomajul 
au crescut in America Latină.

Potrivit opiniei experților B.I.D., 
stagnarea economică și problemele 
legate de uriașa datorie contractată 
au continuat să domine scena latino- 
americană in 1986. Situația actuală 
este apreciată ca fiind mai gravă 
decit criza din anii '30 pentru majo
ritatea țărilor din regiune. Raportul 
arată că valoarea totală a comerțu
lui exterior al Americii Latine' :s-a 
ridicat în 1986 la 150 miliarde de 
dolari, ceea ce reprezintă însă numai 
trei pătrimi din cifra realizată 
in 1981.

Rezolvarea crizei datoriilor si re
luarea dezvoltării continuă să fie 
problemele prioritare ale regiunii, 
conchid expertii B.I.D.
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In consens cu cerințele eliminării primejdiei nucleare, 
ale păcii și securității internaționale

înțelegerea de principiu dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii cu privire la încheierea în 
curînd a unui acord în problema ra
chetelor cu rază medie și rază mai 
scurtă de acțiune — înțelegere inter
venită in urma convorbirilor de la 
Washington dintre miniștrii de ex
terne ai celor două țări — polarizea
ză în mod legitim atenția și intere
sul opiniei publice europene și in
ternaționale. Subliniind că România 
«alută cu satisfacție această înțele
gere, în Declarația pe care Agenția 
română de presă „Agerpres" a fost 
împuternicită să o difuzeze se arată 
că „guvernul și poporul român apre
ciază acest act ca un moment de 
o deosebită importanță în viața in
ternațională. care deschide în mod 
efectiv calea eliminării rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice din Europa și 
Asia, ca un pas important in di
recția lichidării complete a tuturor 
armelor nucleare".

Consensul de principiu al celor 
două țări asupra încheierii unui a- 
cord în problema rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa și a ra
chetelor operativ-tactice răspunde 
așteptărilor și preocupărilor strin
gente ale popoarelor continentului 
și întregii lumi. După cum se știe, 
situația internațională continuă să 
se mențină deosebit de gravă și 
complexă, ca urmare a intensifică
rii cursei înarmărilor, în special a 
celor nucleare, ceea ce a dus la a- 
cumularea în arsenale a unor uria
șe cantități de arme, care creează cea 
mai gravă primejdie cunoscută in 
istorie — primejdia distrugerii în
tregii umanități, a înseși condițiilor 
vieții pe Pămint. în special, in Eu
ropa se concentrează o bună parte a 
celor peste 55 000 de focoase nuclea
re existente în lume, pe continent 
fiind instalat un mare număr de ra
chete cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice, care reprezintă o 
gravă amenințare la. adresa tuturor 
popoarelor europene, cu implicații 
din cele mai serioase pentru pacea 
și securitatea in întreaga lume. Tot
odată. insăsi amplasarea acestora 
s-a dovedit un factor al creșterii în
cordării internaționale, de accentua
re a neîncrederii, afectind climatul 
politic și cerințele destinderii.

în lumina acestor realități majore 
se relevă și mai clar importanța în
țelegerii intervenite intre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind conținutul viitorului 
tratat în problema rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa și 
a rachetelor operativ-tactice. Defini
tivarea și încheierea unui asemenea 
acord, care ar însemna eliminarea a 
două clase de arme nucleare ce re
prezintă principala amenințare 
directă pentru popoarele Europei, ar 
constitui, fără îndoială, un pas de 
mare importanță pe calea dezarmă
rii nucleare, de natură să deschidă 
calea spre noi măsuri în direcția li-

Pe marginea înțelegerii de principiu sovieto-americane 
privind încheierea unui acord in problema rachetelor 

cu rază medie și rază mai scurtă de acțiune

Chiar în aceste zile, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîn- 
tarea rostită la marea adunare 
populară din municipiul Cluj-Na- 
poca, sublinia : „Considerăm că s-au 
creat condițiile, atît pe baza propu
nerilor Uniunii Sovietice, cît și ale 
Statelor Unite ale Americii, să se 
poată realiza in scurt timp un acord 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice din Europa și din în
treaga lume".

Aceasta este și esența noii propu
neri formulate prin recenta hotărire 
a Comitetului Politic Executiv al

•ț

C.C. al P.C.R., din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca Or
ganizația Națiunilor Unite să adre
seze un Apel către S.U.A. și 
U.R.S.S., pentru încheierea, încă in 
cursul acestui an, a unui acord pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și operativ-tactice 
de pe continentul european și din 
întreaga lume.

Desigur, înțelegerea la care, s-a 
ajuns intre cele două țări este o în
țelegere de principiu ; pînă la defi
nitivare și semnare mai trebuie încă 
străbătut un drum important. Tre
buie depuse în continuare eforturi 
constructive de către toate statele 
pentru sprijinirea activităților în 
acest sens, spre a se ajunge la înțe
legeri corespunzătoare, la eliminarea 
și lichidarea acestor tipuri de rachete 
nucleare.

în mod deosebit se cuvin subliniate 
răspunderile ce revin țărilor care au 
pe teritoriul lor arme nucleare. 
Este de cea mai mart actualitate 
propunerea României, cuprinsă în 
„Considerentele" pentru sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U., ca 
aceste state să renunțe la armele 
respective și să nu mai ridice nici 
un fel de obstacol în calea realizării 
unui' acord privind eliininarea ra

chetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice. De asemenea, 
este de așteptat ca toate statele. în 
primul rind cele membre ale alian
țelor militare-politice din Europa, 
să sprijine o desfășurare rodnică, in 
continuare, a tratativelor. De fapt, 
în condițiile actuale, lichidarea aces
tor rachete este o problemă ce inte
resează toate statele lumii, și, in 
mod firesc, trebuie să se bucure de 
sprijinul întregii comunități mon
diale.

Avînd ca element central conve
nirea unui acord asupra eliminării 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, convorbirile so
vieto-americane au cuprins o gamă 
largă de probleme, de stringentă ac
tualitate.

în acest cadru se evidențiază pro
blema încetării experiențelor nu
cleare, care a format obiectul unei 
declarații comune distincte, ce a 
consemnat importante puncte de 
acord pentru desfășurarea ulterioară 
eficientă a tratativelor în acest do
meniu. Ca urmare, se intredeschid 
noi perspective și căi de acțiune spre 
obiectivul încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

Firește, aceasta ar însemna un 
mare ciștig pentru cauza păcii și 
destinderii internaționale. Este bine 
cunoscut că experiențele nucleare au 
constituit întotdeauna o parte inte
grantă a cursei înarmărilor, au ser
vit nemijlocit la perfecționarea, 
respectiv creșterea puterii de distru
gere a acestor arme, sporind astfel 
mereu pericolele grave la adresa 
umanității — avînd concomitent 
consecințe deosebit de nocive asupra 
mediului anfbiant. Iată de ce înce
tarea deplină a acestor experiențe a 
fost pe bună dreptate înscrisă ca un 
obiectiv important al luptei pentru 
dezarmare și pace. Un obiectiv pen
tru înfăptuirea căruia România so
cialistă a militat cu neobosită per
severență. Chiar recent, potrivit 
hotărîrii adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
propunerile formulate, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. preconizează lansarea 
unui apel în primul-. rind către 
S.U.A. și U.R.S.S.. precum și către 
celelalte state posesoare de arme 
nucleare, pentru încetarea experien
țelor și ă oricăror activități- mepite 

să ducă la dezvoltarea și perfecțio
narea armelor nucleare.

în cadrul întilnirii dintre miniștrii 
de externe ai celor două țări s-a 
convenit, totodată, să se intensifice 
eforturile în vederea elaborării unui 
tratat cu privire la reducerea cu 50 
la sută a armamentelor strategice 
ofensive în cadrul tratativelor de la 
Geneva referitoare la armamentele 
nucleare și cosmice. Se arată, de 
asemenea, că schimbul de vederi a 
cuprins întreaga arie de probleme 
legate de limitarea și reducerea ar
mamentelor nucleare și convențio
nale, aspecte privind interzicerea 
armelor chimice — domeniu in care, 
potrivit aprecierii ambelor părți, 
s-au Înregistrat progrese substanțiale 
— precum și o șerie de probleme ale 
relațiilor bilaterale.

Corisemnîndu-se rezultatele obți
nute, au fost convenite totodată căile 
viitoare de activitate pentru finali
zarea cu succes a negocierilor. Ast
fel. s-a anunțat hotărirea privind 
realizarea, în toamna acestui an, a 
unei întîlniri între secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gor- 
baciov. și președintele S.U.A., Ro
nald Reagan, în. vederea semnării 
tratatului cu privire la rachetele cu 
rază medie și rază mai scyrtă de ac
țiune si pentru dezbaterea întregu
lui spectru al problemelor relațiilor 
bilaterale. în scopul definitivării 
documentelor ce urmează a fi sem
nate, va avea loc o intilnire la Mos
cova între miniștrii de externe ai ce
lor două țări.

România, președintele țării noas
tre. pronunțîndu-se în mod consec
vent in sprijinul dialogului la nivel 
înalt, ca modalitatea cea mai efi
cientă pentru realizarea de acor
duri reciproc acceptabile. salută 
aceste înțelegeri ca o expresie a ho
tărîrii celor două țări de a concre
tiza acordurile de principiu Ia care 
s-a ajuns, de a face să progreseze 
cauza dezarmării și păcii.

întreaga evoluție a vieții interna
ționale arată în .mod pregnant că, 
în împrejurările actuale, ale erei 
nucleare, politica forței și a con
fruntării nu își au locul în viața in
ternațională. că se impune un mod 
nou de gindire politică bazat pe 
realism și luciditate, că singura cale 
de soluționare a problemelor majo
re ale iutnii contemporane, oricît ar 
fi ele de complexe., este aceea a 
convorbirilor și tratativelor purtate 
în spirit constructiv.

Voința supremă a popoarelor este 
ca rațiunea să se impună, ca aspi
rația lor de a trăi in deplină secu
ritate și pace să-și găsească împli
nire, intr-o, lume eliberată de spec
trul distrugerii nucleare, o lume a 
înțelegerii și colaborării între toate 
națiunile. ■

LA NEW YORK a avut loc o
' intilnire intre Eduard Șevard- 

nadze. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul afa-

I cerilor externe al U.R.S.S.. și Wu 
Xueqian, membru al Biroului Po- 

| litic al C.C. al P.C. Chinez, consi- 
| lier de stat, ministrul afacerilor 

externp al R.P. Chineze. Au fost 
, abordate aspecte ale vieții inter

naționale și ale relațiilor bilatera-
I le, informează agențiile T.A.S.S. și 

China' Nouă. i
INTERVIURI. Gustav Husak, 

secretar general al C.C. al P.C. din 
■ Cehoslovacia, președintele R.S. Ce

hoslovace, a declarat, intr-un in- 
I terviu acordat agenției Taniug, in 

preajma vizitei oficiale în Iugo- 
I slavia, că există toate condițiile 

necesare pentru adîncirea colabo
rării dintre Cehoslovacia și Iugo- 

I slavia pe diverse planuri. La rin
dul său, președintele Prezidiului 

I R.S.F. Iugoslavia, Lazar Moisov, 
s-a pronunțat — într-un interviu 

| acordat agenției C.T.K. și ziarului 
I „Rude Pravo" — pentru depășirea 

stagnării în colaborarea economică 
I bilaterală, pentru modernizarea re

lațiilor economice și ridicarea lor 
la un nivel calitativ superior.

SESIUNE. La Viena s-a deschis 
I cea de-a 31-a sesiune a Conferinței 

generale a Agenției Internaționale 
I pentru Energie Atomică (A.I.E.A.),

la care participă delegați din a- 
proximativ 100 de țări, inclusiv 
România. Sînt examinate probleme 
privind dezvoltarea colaborării in- 

I ternaționale în folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice, con- 

I trolul asupra neproliferării armei 
I nucleare și asigurarea unui regim 

de dezvoltare a energeticii nuclea- 
I re in deplină securitate.
I ADUNAREA CONSTITUANTĂ

A BRAZILIEI, însărcinată să ela- 
I boreze o nouă lege fundamentală 
| a țării, a finalizat un proiect al 

acesteia. în cursul acestei săptă- 
Imîni urmează să fie definită for

ma de guvernămînt care va fi in
stituită în țară. Formula propusă, 
informează agenția Prensa Latina, 

Ieste cea parlamentară, dar se pre
vede o instituționalizare treptată 
a ei, care implică prelungirea man- 

| datului actualului președinte pînă 
la șase ani.

GUVERN. La Addis Abeba a 
I fost anunțată componența guver- 
I nului Republicii Populare Demo

crate Etiopia, funcția de prim-mi- 
■ nistru fiind încredințată lui Fikre 
I Selassie Wogderes, membru al Bi- 
I roului Politic al C.C. al Partidului 

celor ce Muncesc din Etiopia. Prin
cipalele portofolii ministeriale au 
fost repartizate in felul următor : 

afacerile externe — Berhanu Ba- I 
yih, interne — Tesfaye Wolde-Se- I 
lassie, apărare — Haile-Giorgis 
Habie-Mariam.

CIOCNIRI. Militarii forțelor ar
mate angoleze au scos din luptă, i 
in timpul ciocnirilor - desfășurate I 
in provincia Kwanza din nordul ' 
Angolei, peste 200 de mercenari ai 
forțelor contrarevoluționare din 
țară, a anunțat Angop News | 
Agency.

COOPERARE. La Beijing s-au ' 
încheiat lucrările unei conferințe 1 
a Academiei de științe a lumii a 
treia, la care au luat parte repre- I 
zentanți din 30 de state asiatice, I 
africane și latino-americane. Par- 
ticipanții au hotărît să acționeze I 
pentru întărirea cooperării inter- | 
naționale in vederea eradicării 
foametei și sărăciei, a creșterii ■ 
nivelului de trai al popoarelor.

RAPORT. Intr-un raport al Co
mitetului pentru afaceri externe I 
al Senatului S.U.A., dat publicită- | 
ții la Washington, este exprimată 
necesitatea ca administrația Rea- i 
gan să nu recurgă la o reinterpre- 
tare unilaterală a Tratatului pri- 1 
vind apărarea strategică antirache- 
tă (ABM). Potrivit documentului, | 
încercările in acest sens intreprin- I 
se de guvernul american ar putea 
avea consecințe în ce privește în- I 
cheierea unui tratat asupra rache- | 
telor cu rază medie de acțiune. De 
mai multe luni, administrația în- i 
cearcă să obțină acordul Congresu- 1 
lui S.U.A. pentru o interpretare • 
„mai largă" a tratatului ABM, pen
tru a asigura cadrul necesar efec- I 
tuării de experiențe in vederea | 
realizării programului de militari
zare a spațiului cosmic S.D.I. I

DEMISIE. Casa Albă a confirmat 
demisia din funcție a lui Beryl 
Sprinkel. președintele Consiliului I 
consilierilor economici ai președin- I 
telui Ronald Reagan. Sprinkel și-a 
prezentat demisia din motive per- I 
sonale. El ocupa funcția respectivă 
din februarie 1985.

CONDAMNARE. Organizația Con- I 
ferinței Islamice (O.C.I.) a cop- ' 
damnat hotărîrea administrației 
S.U.A. de a închide Biroul Orga- I 
nizației pentru Eliberarea Pălești- | 
nei de la Washington. într-o de
clarație dată publicității Ia Jeddah, i 
O.C.I. relevă că închiderea birou- | 
lui pune O.E.P. în imposibilitatea 
de a prezenta opiniei publice ame- . 
ricane cauza sa. situația reală cu 
care se confruntă poporul pălești- I 
nian, lupta sa pentru dobîndirea 
drepturilor legitime, informează I 
agenția JANA.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA ; Cod 71 341. București- Piața Sclnteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzprii din întreprinderi, și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201; telex 10376 prefir București; Calea GrivițeT nr. 64—66.‘Tiparul s Combinatul poligrafic CASA sctNTEII 40 360

chidării totale a armelor nucleare, 
a înlăturării pericolului de război și 
consolidării păcii.

Așa cum este bine cunoscut. 
România socialistă s-a pronunțat in 
mod consecvent, afirmîndu-și în mod 
constant sprijinul pentru desfășura
rea unor tratative eficiente, de na
tură să ducă la eliminarea armelor 
nucleate. Cu nedezmințită energie, 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a arătat că 
lichidarea primejdiei nucleare, tre
cerea la măsuri hotărîte de dezar
mare nucleară constituie imperati
vul cel mai stringent, problema fun
damentală a epocii noastre. Sînt 
bine cunoscute multiplele inițiative 
și propuneri ale țării noastre, demer
surile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mesajele și apelurile adresate con
ducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., acțiu
nile in diversele foruri internațio
nale privind importanța pe care ar 
avea-o in actualele împrejurări, ca 
un prim pas. încheierea unei înțe
legeri corespunzătoare asupra eli
minării rachetelor cu rază medie de 
acțiune, din Europa și a celor ope- 
rativ-țactice.


