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CUV1NȚAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU 

LA PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R.

UN MOBILIZATOR PROGRAM DE MUNCĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A PATRIEI

Acum trebuie să se treacă, în toate sectoarele, la o activitate 
hotărîtă, cu toate forțele, cu spirit de răspundere, de disciplină, de 
ordine, fiecare în domeniul său, pentru a se realiza planul în cele mai 
bune condiții. Dispunem de tot ce este. necesar, avem forța necesară, 
cadrele necesare, avem o clasă muncitoare puternică - și am con
vingerea că vom reuși să realizăm planul în bune condiții.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
înscriindu-se în practica statornică 

a conduoerii partidului și statului 
nostru de a armări cu consecventă 
modul în care se infăptuiesc hotări- 
rile Congresului al XIII-lea al parti
dului și programele de dezvoltare 
economico-socială a patriei, recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., care și-a 
desfășurat lucrările sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
analizat probleme de maximă com
plexitate și importantă deosebită : 
stadiul realizării planului pe nouă 
luni din acest an, acțiunile ce tre
buie întreprinse pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor de plan pe 
trimestrul IV și întregul an 1987. 
măsurile politico-organizatorice pen
tru pregătirea Conferinței Naționale 
a partidului, raportul privind pregă
tirea și desfășurarea alegerilor ge
nerale de deputati în consiliile popu
lare municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești și 
comunale, din 15 noiembrie 1987.

Concluziile analizei efectuate cu 
aoest prilei. confirmate în deplină 
unanimitate de participanții la 
dezbateri, au reliefat cu pregnantă 
rolul determinant, hotăritor al to
varășului Nicolae Ceaușescu in ela
borarea și fuudamcntarea planurilor, 
a direcțiilor esențiale de dezvoltare 
si modernizare a economiei națio
nale, în conceperea si conducerea 
amplului proces de perfecționare a 
întregii activități economico-sociale, 
de ridicare a acesteia pe o treaptă 
calitativ superioară. Așa cum s-a 
arătat în cadrul plenarei, orientările 
și direcțiile de acțiune stabilite de 
secretarul general al partidului, iz-

vorîte din cunoașterea profundă a 
legităților și cerințelor obiective de 
dezvoltare economico-socială a tării 
noastre in etapa actuală si în per
spectivă. au o valoare teoretică și 
practică deosebită pentru promo
varea unui stil de muncă revoluțio
nar. dinamic, reoeptiv fată de nou, 
pătruns de înaltă răspundere comu
nistă fată de înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor stabilite, la nivelul ce
rințelor și exigentelor noii etape de 
înfăptuire a Programului partidului 
privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Cu deosebită claritate. în cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cuvintare pătrunsă de înaltă exigență 
revoluționară, a fost relevată nece
sitatea întăririi rolului conducător al 
partidului, al fiecărei organizații de 
partid in mobilizarea tuturor forțelor 
umane, tehnice și materiale dispo
nibile pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor economice și sociale, 
pentru realizarea hotărîrilor și apli
carea legilor în toate sectoarele de 
activitate. ..Trebuie să fie pe deplin 
clar că fără îmbunătățirea și creș
terea continuă a rolului conducător 
al partidului — - se - subliniază în 
cuvintare — nu putem asigura solu
tionarea in bune condiții a proble
melor complexe care stau în fața 
societății noastre". De aici cerința 
firească, obligatorie, ca de fiecare 
«iată. în toate sectoarele de activi
tate. comuniștii, activiștii de partid 
și de stat să fie adevărate exemple 
prin felul cum își îndeplinesc sarci
nile si atribuțiile ce le revin.

Accentul cu totul deosebit pus în 
cadrul lucrărilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. pe problemele econo
mice, pe necesitatea îndeplinirii in
tegrale a tuturor indicatorilor de 
plan are desigur o explicație bine 
întemeiată. A realiza exemplar sar
cinile de plan la toți indicatorii can
titativi și calitativi înseamnă in fapt 
a asigura condițiile materiale con
crete necesare pentru dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei, pentru 
progresul multilateral al patriei, 
pentru creșterea bunăstării tuturor. 
Nu există altă sursă de progres și 
bunăstare în afară de munca concre
tă. mereu mai spornică din fabrici 
și uzine, de pe șantierele de con
strucții și de pe ogoare, din institu
tele de cercetări și proiectări. Ținînd 
seama de acest adevăr simplu, dar 
fundamental, este necesar șă se trea
că cu hotărire și răspundere, in toa
te sectoarele de activitate, la mate
rializarea tuturor programelor și 
măsurilor stabilite în vederea reali
zării integrale. în cit mai bune con
diții a planului pe acest an.

Așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, dispunem de 
tot ce este necesar in acest scop, in 
toate sectoarele de 'activitate-: în‘ 
domeniile minier, petrolier și ener
getic. în metalurgie și chimie, în 
celelalte ramuri producătoare de 
materiale de bază pentru economia 
națională. Esențiale sint acum, așa 
cum reiese din cuvîntarea secre
tarului general al partidului, munca 
organizatorică, activitatea concretă, 
măsurile ce se vor lua pentru folo

sirea intensivă a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, 
întărirea ordinii, răspunderii și dis
ciplinei în muncă, întreținerea cores
punzătoare a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor din dotare, accelerarea 
ritmurilor de lucru pe șantiere și 
punerea in funcțiune la termenele 
stabilite a noilor obiective de in
vestiții, reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și materia
le. lichidarea stocurilor supranor- 
mative, accelerarea ciclului bani- 
marfă-bani, respectarea întocmai a 
contractelor încheiate cu beneficia
rii interni și parteneri’ de peste 
hotare înfăptuirea programelor de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. în genera! 
pentru funcționarea întregii econo
mii naționale ca un mecanism dina
mic, echilibrat, proporțional dezvol
tat.

Practic, nu există motive obiec
tive care să determine actualele 
greutăți cu care se confruntă unele 
unități în aprovizionarea tehnico- 
materială. Așa cum a precizat to
varășul Nicolae Ceaușescu în cadrul 
plenarei, materiile prime au fost 
asigurate la nivelul planului și chiar 
în avans. îrf domeniul energetic dis
punem de o putere instalata de 
circa 22 mii MW. care poate satisfa
ce pe deplin necesitățile de energie 
electrică ale țării. Capacitățile de 
producție existente în industria ex
tractivă a cărbunelui și țițeiului, în 
metalurgie, în chimie și petrochimie,

(Continuare în pag. a V-a)

HOTĂRÎREA 
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
in ziua de 5 octombrie a.c. <a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, care a analizat pe larg, într-un spirit 
de profundă exigență și responsabilitate, modul 
in care organele și organizațiile de partid, co
lectivele de oameni ai muncii au acționat 
pentru realizarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a României pe 
1987 și a stabilit măsuri pentru îndeplinirea in
tegrală a prevederilor de plan pe trimestrul IV 
și încheierea anului cu rezultate cit mai bune 
în toate sectoarele.

Plenara a dat o înaltă apreciere cuvintării 
rostite în încheierea lucrărilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, care a făcut o profundă și amplă anali
ză a activității desfășurate și a rezultatelor ob
ținute și a trasat, în lumina cerințelor obiective 
ale dezvoltării societății noastre in etapa actua
lă, căile și direcțiile de acțiune pentru realiza
rea in bune condiții a tuturor indicatorilor 
cantitativi și calitativi ai planului, ale ridicării 
întregii activități la un nivel superior de calita
te și eficiență.

insușindu-și intru totul conținutul magistralei 
cuvintări a secretarului general al partidului, 
plenara hotărăște ca orientările, sarcinile și 
indicațiile de excepțională importanță teo
retică și practică formulate de tovarășul 
Nicolae CeaușescG să constituie un amplu și 
mobilizator program de muncă și activitate re
voluționară pentru organele și organizațiile de 
partid, pentru toți comuniștii, pentru întregul 
nostru popor, în vederea îndeplinirii în cele mai 
bune condiții, în toate sectoarele, a planului 
pe trimestrul IV, pe anul 1987 - factor de im
portanță deosebită pentru realizarea planului 
cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Participanții la plenară evidențiază, cu cele 
mai alese sentimente de stimă și recunoștință, 
rolul esențial, contribuția determinantă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
fundamentarea realistă, profund științifică a sar
cinilor de plan pe acest an și pe întregul cinci
nal, a programelor de dezvoltare intensivă a 
economiei naționale, de organizare și moderni
zare a producției, de creștere continuă a pro
ductivității muncii, de promovare pe scară largă 

■a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice, de aplicare fermă in toate domeniile

din 5 octombrie 1987
a autoconducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare.

1. Apreciind că realizările înregistrate în pri
mele nouă luni ale acestui an sint superioare 
celor obținute în perioada corespunzătoare a 
anului trecut, dar nu se situează la nivelul pre
vederilor de plan, indeosebi in domeniile mi
nier, petrolier, in metalurgie, chimie și in unele 
sectoare ale construcțiilor de mașini, plenara 
cere guvernului, ministerelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor, organelor și organiza
țiilor de partid să acționeze cu fermitate, cu 
înaltă răspundere comunistă, revoluționară pen
tru lichidarea neintirziată a lipsurilor și îmbu
nătățirea întregii activități, recuperarea rămine- 
rilor în urmă și realizarea integrală a sarcinilor 
de plan pe trimestrul IV și pe întregul an. Ple
nara subliniază că sint create toate condițiile 
necesare îndeplinirii in bune condiții a planului 
și că se impune să fie luate cele mai eficiente 
măsuri politice și organizatorice pentru utili
zarea cu randament maxim a potențialului teh
nic și uman de care dispune economia noastră 
națională, pentru desfășurarea la un înalt nivel 
de calitate și eficiență a întregii activități eco
nomice, in consens cu obiectivul strategic vizînd 
trecerea României, pină la sfîrșitul acestui de
ceniu. la un stadiu nou, superior, de țară so
cialistă mediu dezvoltată.

2. In lumina sarcinilor și exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, plenara 
hotărăște să se ia de urgență măsuri ferme în 
vederea înlăturării grabnice a stărilor de lucruri 
negative existente in unele sectoare, pentru 
realizarea corespunzătoare a producției, potrivit 
prevederilor de plan, în sortimentele necesare 
dezvoltării economiei naționale, pentru instaura
rea unui spirit de maximă răspundere, de ordine 
și disciplină în întreaga activitate, in spiritul 
cerințelor deosebite puse de secretarul general 
al partidului în fața celor ce își desfășoară acti
vitatea în sectoare de cea mai mare importanță 
pentru dezvoltarea economiei naționale, cum 
sint cele minier, petrolier și energetic, plenara 
subliniază obligația ce revine organizațiilor de 
partid, oamenilor muncii - în calitatea lor de 
proprietari, producători și beneficiari -, consilii- 
loi oamenilor muncii de a ocționa cu cea moi 
mare răspundere și fermitate pentru lichidarea 
cit mai rapidă a lipsurilor ce s-au manifestat, 
pentru înfăptuirea cu toată hotărîrea a progra
mului stabilit în domeniul energetic, pentru o da

patriei mai mult cărbune, mai mult petrol, mai 
multe minereuri.

Plenara cere guvernului, ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor să facă totul pentru a 
asigura întreaga cantitate de energie necesară 
economiei naționale, pentru funcționarea în cele 
mai bune condiții a instalațiilor energetice și 
punerea în funcțiune la termenele prevăzute, și 
chiar în devans, a capacităților de producție; 
efectuarea la timp și la un inalt nivel calitativ 
a reparațiilor capitale, organizarea corespunză
toare a întreținerii și exploatării utilajelor, spo
rirea producției zilnice de cărbune și țiței. 
Plenara apreciază, totodată, că se impun măsuri 
hotărite pentru realizarea exemplară a planului 
în domeniile metalurgiei, petrochimiei și în cele
lalte ramuri producătoare de materiale de bază 
pentru economia națională, în producția de 
utilaje, mașini și alte produse din domeniul 
construcțiilor de mașini.

3. In spiritul sarcinilor stabilite de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, plenara cere ca in această 
perioadă să fie intensificat ritmul de lucru pe 
șantierele obiectivelor de investiții, pentru recu
perarea întîrzierilor și punerea in funcțiune a 
tuturor capacităților de producție prevăzute in 
planul pe. acest an, pentru folosirea rațională 
a materiilor prime, a materialelor și a forței 
de muncă și eliminarea totală a risipei, a prac
ticii de a se asigura planul valoric pe seama 
unor lucrări de construcții care nu sint necesare 
intr-o etapă sau alta, ori fără a se pune in 
producție instalațiile și utilajele necesare. Mi
nisterele, întreprinderile furnizoare trebuie să 
asigure liyrarea fără întirziere a materialelor, 
echipamentelor și utilajelor destinate obiective
lor în construcție, astfel incit acestea să intre 
în cit mai scurt timp in circuitul productiv, să 
realizeze materialele de care este nevoie în di
ferite sectoare de activitate.

4. Plenara relevă necesitatea aplicării cu fer
mitate in practică a sarcinilor privind creșterea 
mai puternică a productivității muncii, ca ce
rință obiectivă pentru desfășurarea normală a 
întregii activități, pentru înfăptuirea planurilor 
și programelor de dezvoltare economico-socială 
a țării. In acest sens, o atenție deosebită tre
buie să ' se acorde programelor de organizare
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Comunist Japonez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar, general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, delegația Partidului 
Comunist Japonez condusă de Hi
roshi Tachiki, membru al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Japonez, 
președintele Comisiei afacerilor in
ternaționale a partidului, cară, la in
vitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită în țara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea • to
varășului Kenji Miyamoto, președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Japonez, un cald sa
lut, împreună cu cele mai bune 
urări de succes în întreaga sa acti
vitate.

Mulțumind, tovarășul
Nicola'e Ceaușescu a transmis, ia 
rindul său, tovarășului Kenji Miya

moto un salut călduros șl cele mai 
bune urări.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare existente intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Japonez și a fost exprimată do
rința celor două partide de a acționa 
in continuare pentru întărirea aces
tor raporturi, in interesul popoare
lor "noastre, al cauzei păcii, destin
derii și cooperării în întreaga lume, 

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la si
tuația mondială actuală, îndeosebi 
în probleme privind dezarmarea nu
cleară și preîntâmpinarea războiului, 
asigurarea păcii pe planeta noastră. .

In timpul convorbirii s-a sub
liniat însemnătatea deosebită a -
Declarației comune, 
aprilie anul acesta 
Nicolae Ceaușescu

semnată îp 
de tovarășul , 
și tovarășul

Kenji Miyamoto, relevîn-du-se juste
țea aprecierilor din acest document 
și a pozițiilor comune ale celor 
două partide in legătură cu princi
palele probleme ale vieții interna
ționale și. in mod deosebit, impor
tanța Declarației pentru formarea 
unui front antinuclear și antirăzboi
nic, pentru întărirea unității de ac
țiune și a colaborării partidelor co
muniste și muncitorești, a forțelor 
progresiste și democratice de pretu
tindeni în lupta pentru dezarmare 
nucleară, progres social și paoe in 
lume.

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

A participat, de asemenea, Shoji 
Niihara, membru al Prezidiului și 
Secretariatului C.C. al P. C. Ja
ponez.

AMPLĂ CONCENTRARE DE FORJE, 
BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII PE OGOARE 

în această săptămînă trebuie încheiate:

ÎNSÂMÎNTAREA9

tuturor culturilor de toamnă
• Pînă în seara zilei de 5 octombrie, 

griul a fost semănat pe 1 662 300 hec
tare - 68 la sută din prevederi. &u mai 
rămas de însămînțat 767 200 hectare.

© în ziua de 5 octombrie au fost se
mănate în total cu grîu 140 000 hectare. 
Menținerea acestui ritm de lucru, dar 
care poate și trebuie să fie sporit sub
stanțial, permite încheierea însămînțării

griului în 5 zile pe toată suprafața ce a 
mai rămas.

• Viteza de lucra trebuia să crească 
considerabil în unele județe din zona a 
H-a - Vrancea, Gorj, Sălaj, Caraș-Seve- 
rin. Brașov, Sibiu, Vîlcea, Mureș și 
Bacău - unde, față de perioada în care 
ne aflăm, semănatul este mult întârziat.

RECOLTAREA

porumbului, soiei și cartofilor
©Din datele centralizate la Ministerul 

Agriculturii rezultă că, pînă în seara zi
lei de 5 octombrie, porumbul a fost strîns 
de pe 65 la sută din suprafața cultivată, 
soia — de pe 91 la sută, cartofii — de pe 
93 la sută, iar sfecla de zahăr - de pe 
44 la sută.

• Stadiul recoltării, cu deosebire a 
porumbului, indică față de perioada în 
care ne aflăm o serioasă rămînere în

urmă, îndeosebi în județele mari culti
vatoare, cum sîgit Călărași, Constanța, 
Brăila, Teleorman, Timiș, Satu Mare, 
Tulcea, Bihor și altoie.

© Este nevoie de o puternică concen
trare de forțe astfel îneît, în același timp 
cu urgentarea recoltării porumbului, să 
se asigure încheierea în una-dpuă zile 
a recoltării soiei și cartofilor.

Cu înaltă răspundere muncitorească, 
planul economic - exemplar îndeplinit!
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Municipiul lași, ca de altfel toate localitățile patriei, a cunoscut în anii construcției socialiste o puternică dez
voltare urbanistică Foto : Sandu Cristian

HUNEDOARA
Producție sporită 

cu consumuri reduse
Intre colectivele de muncă din 

Hunedoara, Fabrica nr. 1 de aglo
merare, datorită rezultatelor bune 
ce le înregistrează, ocupă și in aoest 
an un loc de frunte in întrecere. 
Oamenii muncii de aici au produs 
peste prevederile de plan și au 
livrat furnaliștilor hunedoreni 
14 000 tone aglomerat, în condițiile 
economisirii a 350 000 kWh ener
gie electrică, 58 000 mc gaz de cocs, 
77 000 mc gaz de furnal și 22 000 
Gcal abur. (Sabin Cerbii).

DELTA DUNĂRII
Noi obiective de investiții

In Delta Dunării se efectuează 
ample lucrări de punere in valoa
re a resurselor naturale existente. 
In zonele" Independența, Sfîntu 
Gheorghe, Babina, Cernovca, Sti- 
reasa sint în plină desfășurare lu
crările hidroameliorative în vede
rea redării circuitului agricol a noi 
terenuri. Atunci cînd va fi finali
zat programul Deltei, in acest pe
rimetru se vor reda agriculturii 
peste 144 000 hectare, din care 
85 000 vor fi terenuri arabile. In

aceste zile, noi obiective de Inves
tiții au fost finalizate. Este vorba 
de centrul de producție de la Iacu- 
bova, al întreprinderii de exploa
tare complexă a resurselor natu
rale „1 Mai“, Acest obiectiv, situat 
înt.r-o zonă izolată a Deltei, cu
prinde spații de cazare pentru a- 
proape 100 de persoane, ateliere de 
reparații pentru tractoare și ma
șini agricole, alte spații producti
ve necesare bunei desfășurări a 
activității economice. (Necuiai Ami- 
hulesei).
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tuturor culturilor de toamnă
porumbului, soiei și cartofilor

• în prim-planul urgențelor se si
tuează încheierea în cel mai scurt 
timp a arăturilor pentru însămînțări pe 
toate suprafețele planificate.

® Pentru aceasta trebuie asigurate 
și concentrate forțele necesare la re
coltarea porumbului, soiei și sfeclei 
de zahăr cu prioritate de pe terenurile 
ce urmează să fie semănate.

® Crearea unui front larg de lucru 
la semănat impune pretutindeni supli
mentarea mijloacelor mecanice la 
arat și pregătirea terenului, cît și or
ganizarea activității în schimburi pre
lungite și în două schimburi.

© Esențială este realizarea unor vi 
teze la semănat mult sporite, astfel în- 
cît, în toate zonele și în toate județele, 
grîul să fie însămînțat pe întreaga su
prafață planificată pînă cel tîrziu la 
10 octombrie.

® Organele agricole de speciali
tate au datoria să inițieze ample acți
uni de întrajutorare cu forțe mecanice 
pentru accelerarea ritmului de lucru 
în unitățile rămase în urmă.

® Specialiștii, cadrele de condu
cere din unități trebuie să urmărească 
pretutindeni executarea tuturor lucră 
rilor Ea un înalt nivel calitativ

Pentru strîngerea și depozitarea 
în bune condiții a recoltei

© în fiecare unitate agricolă, prin 
mobilizarea amplă și participarea laț

ț munca în cîmp a tuturor forțelor uma
ne și utilizarea din plin a mijloacelor 
mecanice, recoltarea porumbului, 
soiei și cartofilor trebuie intensificată 
la maximum, astfel încît întreaga pro 
ducție să fie pusă la adăpost, fără 
pierderi, în cel mai scurt timp.

lor populare și conducerilor unităților 
agricole este de a asigura pretutin
deni mobilizarea largă la munca în 
cîmp a tuturor cooperatorilor și me
canizatorilor, a întregii forțe apte de 
muncă de Ea sate.

URGENTAȚI
Pînă în seara zilei de 5 octombrie, 

griul a fost însămințat pe 1 662 300 
hectare, reprezentînd 68 la sută din 
suprafața prevăzută. Așa cum rezultă 
din harta alăturată, care prezintă 
stadiul semănatului, in procente, pe 
județe, există diferențe apreciabile 
între unele județe apropiate și care 
dispun de aceleași condiții naturale 
în ce privește proporția efectuării 
acestei lucrări. Sînt reale posibilități 
ca, printr-o organizare temeinică, în- 
sămînțările să fie mult intensificate, 
pentru a se încheia, așa cum s-a pre
văzut, pînă la 10 octombrie. Important 
este ca in toate unitățile agricole, uti
lajele să fie folosite din plin, iar 
printr-o asistență tehnică de speciali
tate la fața locului să se asigure efec
tuarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate, astfel încît să se obțină re
colte mari in anul viitor.

SEMĂNATUL GRÎULUI!
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în seara zilei de 5 octombrie, în procente, pe 
județe. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).
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® în mod corespunzător, este ne
voie să fie repartizate forțele nece
sare — umane și mijloacele mecanice 
— în grădini, vii și livezi, pentru ca 
toate produsele perisabile — legume
le, strugurii și fructele 
nate și valorificate în totalitate

® Datoria de mare răspundere ce 
revine comitetelor județene de partid, 
organelor agricole județene, consiîii-

© Pe terenurile de pe care a fost 
strînsă producția trebuie să se treacă 
de îndată la executarea arăturilor 
adinei de toamnă, în condițiile de cali
tate stabilite, asigurîndu-se forțele ne
cesare pentru efectuarea lor în totali
tate pînă la venirea iernii.

© în fiecare zi din această peri
oadă, inclusiv duminicile, întreaga 
activitate din agricultură trebuie orga
nizată exemplar și desfășurată într-un 
climat de ordine și disciplină ferme, 
cu înaltă răspundere revoluționară

renitru as igurarea in 11ntregiine a fondul»
de s tat și aultoaorovizionare

"____i__ kJ - ■
• Realizarea producțiilor evaluate 

trebuie considerate în fiecare unitate 
ca sarcini minime. De aceea, în fie
care unitate agricolă strîngerea recol
tei trebuie organizată în așa fel, înlă- 
turîndu-se cu desăvîrșire pierderile, 
încît să se realizeze o producție mai 
bună, pe această bază asigurîndu-se 
întregul necesar a! economiei națio
nale și buna aprovizionare a 
lației.
• Tuturor unităților agricole 

vine îndatorirea patriotică, de 
răspundere, de a livra în întregime 
toate cantitățile de produse contrac-

i

*

*
*
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CUM S-A MUNCIT IERI LA STRiNSUL ROADELOR TOAMNEI?
, . : ■ • ■   ■

tate la fondul de sfat, sarcinile in 
acest domeniu trebuind îndeplinite 
exemplar la fiecare produs în parte

© Organele agricole de speciali 
tate au datoria de a lua toate măsurile 
pentru buna gospodărire a tuturor 
produselor agricole, pentru luarea în 
evidență a întregii recolte și depozi 
tarea acesteia în condiții optime.

® Pretutindeni trebuie să se asi 
gure și să se folosească intens mij 
loacele mecanice, inclusiv atelajeie 
astfel încît transportul și livrarea pro 
ducției să se facă în același ritm cu 
recoltarea

u creșterea puternică a producției 
zootehnice

• O sarcină de cea mai mare ac
tualitate o constituie acum organi
zarea în toate unitățile agricole a unor 
ample acțiuni pentru strîngerea și de
pozitarea tuturor resurselor de nutre
țuri, astfel încît în toate fermele zoo
tehnice să se asigure întregul necesar 
de furaje, inclusiv o rezervă de 10—15 
ia sută, care să permită hrănirea în 
bune condiții a animalelor pînă la 
noua recoltă.
• Pregătirea temeinică pentru ier

nat, punerea la punct a adăposturilor 
și asigurarea surselor de apă sînt ac
țiuni imediate, la a căror realizare tre
buie mobilizate forțele necesare în

toate fermele de creștere a anima 
lelor.
• Preocuparea centrală pentru 

toate complexele și fermele zootehni
ce trebuie s-o constituie înfăptuirea 
măsurilor stabilite pentru sporirea na
talității, pentru creșterea efectivelor 
de animale la fiecare specie la nivelul 
sarcinilor planificate.

® în toate fermele zootehnice, des
fășurarea unei activități responsabile 
privind buna furajare a animalelor, în
treținerea lor corespunzătoare, în per
fectă stare de sănătate, condiționează 
creșterea puternică a producțiilor ani
maliere și valorificarea unor cantități 
mai mari de produse la fondul de stat.

în cooperativele agricole din con
siliul agroindustrial Ianca, specia
liștii, cooperatorii, mecanizatorii se 
aflau prezenți in număr mare la re
coltat și la transportul producției. De 
altfel, in ziua documentării noas
tre, în drum spre așezările de la 
Dunăre, am constatat pretutindeni 
pe traseu o amplă mobilizare a lu
crătorilor ogoarelor. Trecînd prin 
Piatra-Olt, Brîncoveni, Osica de 
Sus, Dobrosloveni, Deveselu, Vlă- 
dila, Studina, Vișina, Celei nu am 
întîlnit decît cupluri de remorci și 
atelaje transportînd recolta in 
baze. Locuitorii satelor se mutase
ră la cîmp. acolo unde, în confrun
tare cu timpul, fiecare oră bună de 
lucru trebuie folosită acum la 
strinsul recoltei.

,.Am inițiat o amplă mobilizare 
a forțelor pentru a desfășura în 
ritm intens activitatea pe ogoare 
— ne-a relatat, la Ianca. organiza
torul de partid Maria Mitrică. Ală
turi de cooperatori, s-au aflat la 
lucru copiii acestora, elevii, ceilalți 
membri ai familiilor cuprinși in 
sectoarele neagricole. La strinsul 
porumbului. în cele patru coopera
tive agricole din Grojdibodu, Ianca, 
Ștefan cel Mare și Orlea se află 
mobilizați peste 1 200 cetățeni, jar 
alții,, aproape 700, sînt prezenți la 
recoltarea sfeclei de zahăr. Pentru 
a pune la adăpost întreaga recoltă 
dispunem de capacități auto de 500 
de tone la un singur transport, la 
care se adaugă și 320 atelaje*1.

La cooperativa agricolă din co
muna Ștefan cel Mare, președinte-

le unității, Florea Cristea, ne-a în
drumat spre două ferme cu cele 
mai mari producții, conduse de in
ginerii Paul și Ecaterina Stelea, 
soț și soție. Fiecare a încheiat ziua 
cu suprafețe recoltate aproximativ 
egale — in jur de 18 hectare. Și 
la C.A.P, Grojdibodu se recolta 
grupat, pe sole, cei 400 cooperatori 
fiind organizați in 4 echipe de re
coltare. Știuleții, depozitați în gră
mezi mari, erau încărcați de către 
fiecare echipă în mijloace de trans
port. producția puțind fi urmări
tă pe fiecare solă în parte. La fel 
era urmărită și recolta strînsă me
canic, cu cele 4 combine C-6-P. La 
cooperativa agricolă Ianca recoltau 
manual peste 200 de săteni. Alții, 
aproape 300, se aflau la scosul, 
fasonarea și transportul sfeclei de 
zahăr. Șefa de fermă Cornelia Dan 
ne-a asigurat că munca este astfel 
organizată încît strîngerea porum
bului să fie încheiată, ca și în cele
lalte unități, pină la 10 octombrie.

Bilanțul zilei de muncă întoc
mit seara tîrziu a fost deosebit de 
rodnic : 120 hectare cu porumb re
coltate, 40 cu sfeclă de zahăr, în
treaga producție transportată in 
baze, terenul eliberat parțial și, la 
fel, producția secundară transpor
tată in bazele furajere. Pentru a 
doua zi, în consiliul Ianca s-a stabi
lit să se acționeze mai intens pen
tru a se pune la adăpost, fără in- 
tîrziere, roadele muncii de un an.

Mihal GRIGOROSCUȚA

la semănat—la nivelul maxim!

teleorman: Culesul avansează rapid,
dar persistă restante

Pe ogoarele județului Teleorman 
sînt zile de muncă susținută pen
tru strîngerea roadelor toamnei. 
Din datele centralizate la direcția 
agricolă județeană rezultă că, piuă 
luni seara, porumbul a fost cu
les de pe 58 la sută din suprafața 
de 106 820 hectare, iar sfecla de 
zahăr — de pe 38 la sută din pro
gramul de 11 200 hectare. De ase
menea, se află în curs de recol- 

soia, legumele, strugurii, car
ete. Așadar, mai este de efec- 
un mare volum de muncă, 
impune o amplă mobilizare acare 

forțelor satului pentru încadrarea 
lucrărilor în perioadele stabilite. 
Cum se acționează în acest sens 
într-una din cele mai mari locali
tăți din județ, comuna Peretu ?

La primele ore ale dimineții, pe 
primarul comunei, Constantin 
Popa, aveam să-l întilnim pe o 
solă cultivată cu porumb, în mij
locul oamenilor aflați la cules. 
„Participarea noastră, a membrilor 
comitetului comunal de partid, a 
deputaților la munca concretă, în 
lanuri este acum cea mai bună 
activitate politică de mobilizare a 
oamenilor. Aceasta asigură, tot
odată, și controlul permanent al 
îndeplinirii sarcinilor zilnice, in
tervenția operativă, acolo unde mai 
apar probleme". Apelul consiliului 
popular comunal adresat cooperato
rilor pensionari, navetiștilor, oame
nilor muncii din alte sectoare de 
activitate neagricole de a participa 
activ pe frontul campaniei de toam
nă a avut un larg ecou. Astfel, 
alături de cei 720 de cooperatori din 
fermele vegetale participă la munca 
în cîmp în aceste zile alți 250 de 
locuitori ai satului, la care se 
adaugă elevii antrenați la strînge-

rea și sortarea legumelor. Așa a 
fost posibil ca poriimbul să fie 
recoltat numai manual de pe 350 
hectare. Deoarece la sfecla de 
zahăr s-au înregistrat rămîneri in 
urmă față de graficele de recol
tare și livrare, forța de muncă a 
fost suplimentată cu aproape 100 
de oameni. Și pentru că pe cimp 
se strinseseră în grămezi impor
tante cantități de porumb și sfeclă 
de zahăr, pe bază de programe 
concrete, la transport au fost an
trenate zilnic și peste 70 atelaje 
din comună.

Dintr-un bilanț „la zi", făcut de 
inginerul-șef al cooperativei agri
cole, Petre Caragea, am reținut că 
a mai rămas de efectuat în conti
nuare un volum mare de muncă. 
Mai sînt de, recoltat aproape 900 
hectare cu porumb și 60 hectare cu 
sfeclă de zahăr, la care se adaugă 
legumele și cartofii ce așteaptă 
culegătorii. Finalizarea acestor im
portante acțiuni impune o mobili
zare generală a forțelor umane ale 
comunei. Spunem aceasta pentru 
că cei 400 de navetiști care au 
efectuat, pe bază de acord global, 
lucrările de întreținere a culturii 
pe parcursul anului ' nu au venit 
pină acum la recoltarea porumbu
lui. Mai mult, ziua în amiaza mare 
am mai întîlnit, îndeosebi pe șo
seaua asfaltată din centrul comu
nei, numeroși săteni. Aceasta de
monstrează necesitatea intensifică
rii preocupărilor consiliilor popu
lare. de la Peretu, dar și din cele
lalte localități ale județului pen
tru a asigura participarea la mun
că, conform prevederilor legale, a 
tuturor locuitorilor satelor.

în . .
de grîu mai trebuie încorporată în 
sol pe 37 la sută din suprafața 
planificată pentru a se finaliza la 
termen această lucrare. Aceasta 
impune să se realizeze o viteză 
mult sporită față de cea atinsă in 
ultima perioadă, și anume de 5 600 
ha pe zi. în urma acțiunilor orga
nizatorice întreprinse la indicația 
comitetului județean de partid în 
fiecare consiliu agroindustrial și 
unitate agricolă, în ultimele zile 
ritmul de lucru a sporit cu 7—8 la 
sută la pregătirea terenului și se
mănat. Acest fapt a fost posibil da
torită intensificării acțiunii de eli
berare a terenului de porumb, sfe
clă, culturi duble furajere, ca și a 
sporirii, in consecință, a vitezei Ia 
arături și pregătirea terenului.

După cum ne-a informat ing. 
Violeta Mureșan, director general 
adjunct 
județene, 
cuperarea 
pentru încadrarea în viteza maximă 
de lucru necesară nu sînt pretu
tindeni suficient de intense, ca 
dovadă ți rezultatele care diferă 
de la un consiliu la altul. Astfel, 
în timp ce peste media 
se situează unitățile din 
agroindustriale Odoreu, 
Ardud, altele, cum sint 
Tiream. Moftin, Livada, cu „reali
zări" care nu în toate cazurile își 
au justificare obiectivă, se situează 
sub media pe județ.

Cu excepția consiliului Sanislău, 
unitățile din celelalte consilii 
rămase în urmă la semănat au 
însemnate restanțe și la pregătirea 
terenului, ceea ce impune ca în 
aceste locuri să se organizeze 
schimburi de noapte la arături și 
pregătirea patului germinativ. Ast-

județul Satu Mare, sămlnța

al direcției agricole 
eforturile pentru re- 
răminerilor în urmă,

județului 
consiliile 
Păulești, 
Sanislău,

fel de acțiuni au fost organizate în 
unitățile din consiliul agroindus
trial Păulești, unde urmează să fie 
insămințată cu grîu o suprafață de 
peste 4 500 ha. Președintele consi
liului, Emeric Balog, ne-a declarat 
că în ultimele zile s-au concentrat 
mari forțe mecanice la arat, 'pre
gătit și semănat, la aceste acțiuni 
fiind concentrate în plus un număr 
de 35 tractoare. Totodată, sint folo
siți la arat și pregătirea terenului 
un număr însemnat de elevi prac
ticant! ai liceelor agroindustriale, 
precum și mecanizatori detașați în 
campanie și care sînt angajați ai 
unor unități industriale. în conse
cință, a crescut și ritmul la semă
nat. De la 70—80 ha, cit se însă- 
mînța in întreg consiliul la data 
de 30 septembrie, s-a ajuns ca in 
primele 3 zile din octombrie să se 
însămînțeze cite 250 ha pe zi.

în scopul intensificării ritmului 
lucrărilor, semnalăm factorilor răs
punzători din Ministerul Agricul
turii o problemă cu care unitățile 
agricole din județ se confruntă de 
mai multe zile. „în ultima perioa
dă — ne spunea ing. Vasile Mari
nescu, directorul trustului județean 
S.M.A. — au „căzut" din cauza 
suprasolicitărilor in funcționare eu 
uleiuri arhiuzate, degradate, cu 
mult peste termenul lor de folo
sință, circa 130 de motoare de la 
tractoarele care lucrează la arat, 
pregătirea terenului și semănat". 
Aprovizionarea cu ulei de motor — 
pentru care s-au făcut demersuri 
repetate din partea trustului jude
țean — constituie așadar o problemă 
care nu suferă amînare, ea trebuind 
să fie soluționată urgent de către 
forurile de resort.

Octav GRUMEZA

iăși: Graficele de recoltare

Stan ȘTEFAN

Recoltarea sfeclei de zahăr de 
pe cele 9 400 hectare cultivate în 
județul Iași a intrat în perioada 
cînd graficele de livrare către Fa
brica de zahăr din Pașcani au în
ceput să fie depășite de multe 
din unitățile agricole cultivatoare, 
între acestea se află cooperativele 
agricole Lunca, Sirețel, Moțca, 
Verșeni, Focuri, Chișcăreni. Leț- 
cani, Voinești și altele. Aceasta 
este urmarea faptului că, în unită
țile respective, transportul este 
bine organizat atit cu mijloacele 
auto echipate cu remorci, cît și cu 
atelajele și, în același timp, este 
sincronizat cti preluarea producției 
direct în fabrică, precum și la ba
zele intermediare ale acesteia, 
unde sînt organizate echipe specia
le pentru descărcat. în acest fel, 
fiecare remorcă și atelaj reușește 
să facă mai multe transporturi pe 
zi. Duminică, 4 octombrie, bună
oară, cînd au fost organizate în mod 
special echipe de încărcători și 
descărcători și s-au folosit din plin 
mijloacele de transport, s-a reușit 
să fie transportate la fabrică pes
te 4 000 tone sfeclă de zahăr.

Sînt Insă unele unități agricole, 
între care cooperativele agricole 
Todirești, Vatra, Butea, Alexandru 
Ioan Cuza, Ruginoasa. Andrieșeni, 
Prisăcani și altele, in care se men
țin restanțe, deoarece se livrează 
în unele zile chiar mai puțin de 15 
la sută din cantitățile programate. 
Asta se întimplă pentru că mijloa
cele auto și atelajele nu sint folo
site îndeajuns și 
sfeclei de zahăr 
baze sau direct la 
tățile aflate în 
cauza slabei organizări a muncii 
echipelor de cooperatori la încăr
carea și descărcarea mijloacelor 
de transport, se pierde mult timp, 
în loc să se facă mai multe curse 
pe zi. Intensificarea transportu
lui sfeclei de zahăr, pentru că 
există deja mari cantități adunate 
in grămezi pe cimp, se cere făcută 
cu deosebire în unele unități agri
cole din consiliile unice Valea 
Seacă, Mircești și Tîrgu Frumos, 
care au și cele mai mari suprafețe 
cultivate cu sfeclă de zahăr.

la transportul 
de pe cîmp in 
fabrică, din uni- 
apropiere. Din

Manole CORCACI
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CU ÎNALTĂ RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ, 
PLANUL ECONOMIC - EXEMPLAR ÎNDEPLINIT!

a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R.

ca obiective și sarcini fundamentale:

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru realizarea producției fizice
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® Să se acționeze hotărît pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a 
planului în domeniile metalurgiei, pe
trochimiei și în celelalte ramuri pro
ducătoare de materiale de bază pen
tru economia națională.

® Să se asigure înfăptuirea preve
derilor planului privind exportul, ca o 
necesitate obiectivă pentru a asigura 
mijloacele necesare desfășurării în 
bune condiții a activității productive ! 
Trebuie să ne propunem și să acțio
năm ca exportul să ajungă la cel puțin 
40 la sută din volumul producției in
dustriale.

® O valorificare mai bună a mate
riilor prime și muncii poporului — prin 
realizarea pentru export a unor produ
se de înaltă calitate !

IV trebuie ca întreaga acti- 
se bazeze pe contracte, 

se poate produce fără con- 
nici pentru intern, nici pentru

• îndeplinirea în bune condiții a 
planului pe acest an impune perfec
ționarea întregii activități de planifi
care și conducere.
• încă din luna octombrie și din 

trimestrul 
vitate să 
Nimic nu 
tract,
export I
• Nici o întreprindere nu poate să 

contracteze cu altă întreprindere decît 
în limita prevederilor planului!
• în toate sectoarele, pentru ex

port se poate produce în conformitate 
cu contractele, chiar dacă planul a 
prevăzut mai puțin !

Pentru asigurarea resurselor energetice

• Să fie luate toate măsurile ne
cesare în vederea realizării planului în 
domeniul minier și petrolier, pentru 
mai mult cărbune, mai mult petrol, mai 
multe minereuri, sarcinile în acest do
meniu putînd fi depășite nelimitat!
• Organizațiile de partid, conduce-

rea Ministerului Energiei Electrice și 
conducerile centralelor, întreprinderi
lor energetice, oamenii muncii din 
aceste sectoare să acționeze cu mai 
multă fermitate, eliminînd cu hotărîre 
lipsurile care s-au manifestat, pentru 
asigurarea funcționării în bune condi
ții a instalațiilor energetice.

Pentru înfăptuirea programului de investiții

• Se impune ca industria construc
toare de mașini să asigure realizarea 
în termenele stabilite a utilajelor și 
mașinilor necesare pentru buna func
ționare a tuturor celorlalte sectoare de 
activitate !
• Să fie luate măsuri ferme în ve

derea realizării în cele mai bune con
diții a investițiilor, nu valoric, ci prin 
darea în folosință la timp a noilor 
capacități de producție !

strucții prin consum de materiale care 
nu sînt necesare pentru etapele res
pective, doar pentru a raporta îndepli
niri valorice ale planului în acest 
domeniu !

• Sînt necesare măsuri hotărîte în 
direcția folosirii mai bune a capacită
ților de producție și realizării parame
trilor proiectați în toate unitățile !

• Să se acționeze cu mult mai 
multă răspundere în realizarea repara-

• Să se lichideze cu desăvîrșire țiilor și întreținerii utilajelor și mașini- 
actica de a se realiza lucrări de con- lor!

Pentru sporirea susținută a eficienței 
economice

Se impune să se acționeze cu 
'uită hotărîre pentru buna gospo- 
a unităților, a proprietății socia- 
? stat și cooperatiste din toate 
ele !
it necesare reducerea severă 
țnurilor materiale, prin înca- 
I rictă în normele de consum, 
' cel puțin în proporțiile pla- 

I 2 productivității muncii, reali- 
| ppficiilor și a producției nete 
I 
I 
I 
I 
I 
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conPună ordine desăvîrșită în 
mate ?’ utilizarea mijloacelor 
pract financiare, lichidîndu-se 
matMr’i de stocur* supranor- 
întreagvară foarte grea pentru 

omie națională !

• Principiile cointeresării materia
le în raport de muncă să fie aplicate 
cu fermitate, să fie înfăptuită retri
buirea în acord global, aducînd însă 
îmbunătățirile necesare, astfel ca real
mente aceasta să fie legată de muncă.
• Trebuie să se aplice ferm preve

derile legii privind participarea la be
neficii, sporind cointeresarea oameni
lor muncii, în creșterea eficienței eco
nomice, a rentabilității care constituie 
unica sursă pentru a asigura mijloa
cele necesare participării la beneficii.
• Va trebui să se acorde mai mul

tă atenție folosirii raționale a forței de 
muncă, în raport cu necesitățile din 
fiecare întreprindere, fiecare sector, 
fiecare ramură, pe economia naționa
lă, în general.

*
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Prioritate întăririi bazei energetice a țării!
Recent, într-o telegramă adresată tovarășului Nieolae Ceaușescu, 

secretarul general al partidului, Comitetul judefean Bihor al P.C.R. a 
raportat punerea in funcțiune a primului grup de 50 MW din cadrul 
termocentralei Oradea II.

Racordarea la circuitul productiv a primei capacități din cadrul ter
mocentralei Oradea II, cel mai mare obiectiv de investiții din județul 
Bihor în actualul cincinal, reprezintă răspunsul ferm al oamenilor mun
cii din această parte a țării la infăptuirea programului de asigurare 
a bazei energetice, acțiune de maximă importantă pentru dezvoltarea 
generală a economiei naționale.

Participînd, alături de energetic 
cieni, la cîteva din momentele ho- 
tărjtoare pentru obținerea acestui 
succes am putut remarca o dată mai 
mult marea răspundere ce revine 
tuturor muncitorilor și specialiștilor 
din acest domeniu de activitate. Cu 
ocazia efectuării primului paralel, de 
pildă, aerul din sala turbinei par
că vibra ‘din cauza surplusului 
de decjbeli. Părea că s-ar fi pornit 
motoarele unui supersonic, nu alta, 
în fapt, zgomotul provenea de la 
aburul care, în acele ore, prisosea 
turbinei. Și apoi, în acele momente, 
nu mai era timp de vorbe. Nu cu 
mult timp în urmă se introdusese 
aburul in turbină, lansînd-o Ia 500 
turații pe minut. începuse deci, aici, 
la termocentrala Oradea II, numără
toarea inversă pentru punerea in 
paralel a primului grup de 50 MW.

La intervale bine determinate, unul 
dintre operatori completează riguros 
raportul de pornire a turbinei. O 
sumedenie de parametri : presiune 
abur și ulei, temperatură ulei, vidul 
turbinei, turația ei, dilatarea axială 
și relativă, curbura rotorului... Date 
care se confruntă întruna cu cele 
admise. Calculatorul de buzunar nu 
se odihnește o clipă și confirmă că 
totul decurge normal. Un zimbet 
schițat din coltul gurii de către 
furnizorul de echipamente exprimă 
același lucru.

Minuțiozitate în fiecare gest. 
După cită lume e împrejurul lui și 
după cită grijă i se arată, grupul 
energetic trece în gîndul multora 
drept un nou-născut. Un stetoscop

se plimbă dintr-o mină într-alta. 
Nici urmă de vreun zgomot suspect 
în inima agregatelor. întrebările se 
ghicesc din priviri. „Ceas !“ — vine

revine sub pragul critic de unde 
trebuie „forțat** rapid, abrupt, la 
3 000 turații pe minut, „barem** no
minal care va permite punerea în 
paralel. Abia acum inginerul iși 
îngăduie să-și . dea casca jos 
și să-și șteargă broboanele de 
sudoare de pe frunte. Și adaugă 
parcă mai mult pentru el : ..încă 48 
de ore pentru ultimele probe de 
turbină și generator**.

...Cum a trecut „proba de foc“ a 
celor 48 de ore? „Normal. O mică di
ferență de temperatură apărută in
tre lagăre sau înlocuirea unor garni

ÎNCĂ 50 DE MEGAWATI!
La Oradea, primul grup al noii termocentrale produce

prompt răspunsul încărcat de sa
tisfacția lucrului bine făcut. Se 
testează permanent și vibrațiile. 
Acul vibrometrului nu depășește in 
nici un punct de control 5 microni. 
„Excelent !“ — exclamă inginerul Ti- 
beriu Sîrbu, director adjunct la în
treprinderea electrocentrale Oradea. 
„E de 12 ori mai puțin decît limita 
maximă admisă“, remarcă maistrul 
Petru Cuandă, unul dintre sufletiștii 
care au lucrat la montarea turbinei. 
Deliciul tuturor ; unul dintre men
tori așază pe cant o monedă de 
metal, pe carcasa lagărului nr. 
1. Nici vorbă să' se răstoarne din 
pricina vibrațiilor. „Ei, asta da echi
librare și axialitate", conchide mun
citorul specialist Gheorghe Costin.

Diagrama arată 2 600 turații pe 
minut. Inginerul Fiterău trage 
ștrengărește cu ochiul. Semn că to
tul se comportă excelent. Curind se

turi. de pildă, au fost cele citeva 
probleme prompt și eficient solu
ționate", precizează inginerul Sîrbu.

...Orele trec anevoios. Probele se 
apropie de punctul culminant, cind 
generatorul este adus la frecvența 
sistemului energetic național. Mo
ment optim de efectuare a primului 
paralel. O apăsare pe întrerupător și 
noul grup energetic pulsează primii 
kilowați-oră.

...Sîmbătă, 3 octombrie. Reviziile 
obligatorii în urma primului paralel 
se incheiaseră. Sosise momentul de
butului" exploatării de probă. „Fil
mul" primului paralel a fost reluat 
punct cu punct.

...Duminică, 4 octombrie, la ora 
1.40. primul grup de 50 MW a fost 
cuplat Ia sistemul energetic național.

..în asemenea clipe, amintirile dau 
năvală — ne spune ing. Petru Căr- 
măzan. directorul Trustului-an-

trepriză generală pentru construcții 
industriale Oradea. Acum cinci ani, 
aici era un tdren.în pantă. Inițial se 
prevăzuse excavarea a două milioa
ne mc de pămînt. Am ales soluțiile 
terasării, „mușcînd" mai puțin cu 
800 de mii de mc din pantă. De 
ce? Simplu: timp comprimat, costuri 
mai reduse**. Face o pauză scurtă 
atit cit să-și adune gîndurile. „Știț 
cum e pe șantier ? Mereu se cere s 
gindești, să conlucrezi, să găsești 
soluție mai bună, ca să „cazi" exa( 
pe rigorile de eficiență ale proiectu 
lui. Vedeți colo gospodăria de căr 
bune ? Schimbind soluția din proiec 
și folosind prefabricatele, am redu 
cu un an timpul de execuție la aces 
punct de lucru".

De la „Energomontaj", antreprizi 
„Transilvania", întîlnim citeva cu! 
noștințe vechi : maistrul loan InJ 
drieș, șeful de echipă Emanuil Bai 
dui, inginerul Traian Manea. C 
menii vorbesc simplu, curgător,' 
vioiciune, dar îți dai seama că nv • 
adepții vorbelor goale și din ii 
că apelează mereu la graiul s 
cifrelor. Este impresionant astf 
afli că pentru primul grup 
montat peste 5 000 tone ei 
mente, că, pusă cap la cap. tea 
cazan măsoară mai bine de 1?

Are cuvîntul Sorin Ungur, d 
rul întreprinderii electroeen. 
Oradea, unitate bine cunoscută in 
rindul fruntașilor, E zgircit la vorbă. 
Nu poate să nu evidențieze insă „au
diența" de care s-a bucurat din par
tea proiectantului, buna conlucrare 
cu constructorii și montorii, cu 
furnizorul echipamentului de bază. 
O bătălie a fost cîștigată, alta ur
mează. Grupul energetic nr. 2 este 
în plină construcție. Se lucrează in 
ritm alert, așa cum s-a indicat la 
Plenara C.C, al P.C.R., pentru grăbi
rea racordării și acestui grup la 
sistemul energetic național.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Măsuri operative pentru mai buna 
funcționare a agregatelor

De la începutul anului 
și pinâ în prezent. între
prinderea electrocentrale 
Brăila a livrat suijlnftcntar 
aproximativ 500 000 MWh 
energie electrică.

— Pe baza sarcinilor sub
liniate la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R.. ne spune 
inginerul Viorel Cotigă, 
directorul întreprinderii, 
colectivul nostru, in frun
te cu comuniștii, a luat 
toate măsurile ce se im
pun pentru functionarea 
la întreaga capacitate a 
tuturor celor patru gru
puri energetice instalate, 
în prezent, asigurăm siste
mului energetic national o 
putere de 810 MW. fată de 
800 MW cit prevede planul 
pe luna in curs.

— Care sînt problemele 
cu care vă confruntați ?

— Deși realizăm această 
producție, m-aș referi la 
cîteva neajunsuri. în pri
mul rînd. la faptul că nu 
am reușit să realizăm inte
gral reviziile tehnice si 
reparațiile planificate pe 
acest an. funcționînd tot
odată, in această perioadă, 
cu un consum mare de 
păcură cu conținut ridicat 
de sulf, care a afectat zona 
rece a cazanelor aferente 
celor trei blocuri de 210 
MW. în acest sens, se impun 
oprirea pe rînd a acestor 
blocuri și înlocuirea zone
lor afectate cu piesele de 
schimb care sînt deja pre
gătite. De aceea, solicităm 
forului de resort — Centrala 
industrială de producere a 
energiei electrice si ter
mice — să aprobe efec
tuarea planului de revizii 
și reparații, pentru a pu
tea intra în sezonul rece 
cu întreaga putere instala
tă de 930 MW în condiții 
optime de funcționare. De 
asemenea, ne confruntăm 
cu problema apei de răci
re. în sensul că. în aceas

tă perioadă, datorită se
cetei prelungite, nivelul 
Dunării este foarte scăzut, 
ceea ce afectează buna 
funcționare a pompelor de

BRĂILA
răcire. Pentru a putea 
menține, totuși. în func
țiune pompele aferente 
blocului de 330 MW. am 
găsit soluția montării unei 
instalații plutitoare care 
asigură un nivel acceptabil 
pentru functionarea pom
pelor de circulație nr. 7 
și 8.

Din discuțiile purtate 
mai reținem că. pentru pe
rioada imediat următoare,

De ce o
în numărul din 20 sep

tembrie a.c. al ziarului 
nostru a apărut articolul : 
„Intirzieri in lanț si citeva 
măsuri absolut necesare", 
ce se referea la cauzele 
care au determinat amî- 
narea primului termen de 
punere în funcțiune a gru
pului nr. 1 al Centralei 
electrice si de termoficare 
Brașov. Era de așteptat, 
deci, ca furnizorii de uti
laje și materiale, 'montorii 
si beneficiarul lucrării să 
manifeste receptivitate 
față de semnalele ziarului 
6i să inițieze neîntîrziat 
măsuri care să ducă la ac
celerarea ritmului de exe
cuție si livrare a utilajelor 
energetice pe șantierul 
din Brașov.

Din păcate, lucrurile nu 
s-au petrecut așa. Singurul 
care a manifestat receptivi
tate la semnalele articolului

au fost inventariate toate 
cauzele tehnice care duc 
la reducerea puterii fie
cărui bloc, fiind întocmit 
un plan concret de măsuri, 
care prevede, printre al
tele :

O echiparea rotoarelor 
pompelor de alimentare 
la blocurile 1 si 2 cu cea 
de-a doua treaptă, în scopul 
creșterii debitului de apă 
de alimentare necesar ca
zanelor ;
• majorarea secțiunii de 

trecere a aerului prin ca
loriferele cazanelor și mon
tarea unor registre supli
mentare de calorifere pen
tru asigurarea debitului de 
ardere la parametrii nomi
nali ai cazanelor ;
• înlocuirea rotoarelor 

ventilatoarelor de gaze cu 
altele mai eficiente, pro-

iectate și executate cu 
forțe proprii in atelierele 
întreprinderii :

• înlocuirea tronsoane
lor corodate la canalele de 
gaze arse si a casetelor cu 
faguri corodați la preîn- 
tălzitorii de aer rotativ.

Totodată, după cum ne-a 
precizat secretarul comi
tetului de partid. Mihai 
Buzatu. s-au întoerpit 
grafice pentru ^asigurarea 
asistentei tehnice pe fie
care schimb cu personal 
din conducerea termocen
tralei. De asemenea, s-au 
constituit echipe complexe 
pentru întreținerea utila
jelor pe schimburi, coor
donate de muncitori cu 
înaltă calificare și înde
lungată experiență în uni
tate. Prin realizarea aces
tor măsuri se va putea a- 
tinge capacitatea la care 
este prevăzută să funcțio
neze centrala electrică, pină 
la finele anului.

Candiano 
PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

nouă reprogramare ?
amintit a fost beneficiarul 
lucrării. Pe data de 23 sep
tembrie. deci Ia trei zile 
după publicarea articolului, 
ing. Vasile Chiosa. directo
rul întreprinderii electro-

BRAȘOV
centrale Brașov, a început 
să bată din nou la porțile 

^principalilor furnizori de 
echipamente energetice. Pri
mul popas l-a făcut la 
întreprinderea de mașini 
grele București, unde a ex
plicat că pentru a fi res
pectat cel puțin al doilea 
termen de dare în exploa
tare a primului grup de 
50 MW este absolut nece
sar să se livreze turbo- 
agregatul pentru acest grup

pină în luna decembrie. 
Furnizorul nici n-a vrut 
să ia în discuție acest ter
men. arătind că el nu poa
te livra turboagregatul res
pectiv — culmea I — decit 
incepind din luna mai 1988 
și pină în octombrie 1988.

La rindul ei. conducerea 
întreprinderii „Vulcan" o- 
feră ca termen de li
vrare a cazanului de 420 
tone perioada noiembrie 
1987 — februarie 1988. cind 
este bine știut că lucrările 
de montai ale unui cazan 
de acest gen durează cel 
puțin 20 de luni. Or. aceas
ta ar însemna ca grupul 
nr. 1 al centralei din Bra
sov să intre în funcțiune 
tocmai în 1989.

Nici intervenția directo
rului la Centrala industria
lă de utilai energetic n-a 
avut mai multi sorti de 
izbindă. Așadar, chiar de 
pe acum se întrevede o

aminare și a celui de-al 
doilea termen de dare in 
exploatare a centralei din 
Brașov.

Cum au reacționat cei
lalți furnizori de echipa
mente și materiale destinat" " ’ ‘ 
acestui șantier energetic 
Mai receptiv la semnalel 
ziarului, directorul între 
prinderii de utilaj tehno 
logic Bistrița-Năsăud. ins 
Leon Cudrec, s-a prezen 
tat la citeva. zile dupi 
apariția articolului la Bra-j 
sov pentru a analiza Ia 
fața locului situația livră
rilor de echipamente. Cu 
acest prilej s-a angajat ca 
în aceste zile să livreze pie-> 
sele lipsă de la utilajele 
existente pe șantier, iar pină 
la finele anului să livreze 
și restul utilaie’or aferen
te blocului nr. 1.

în contrast cu unitatea 
din Bistrița, alți furnizori 
din cadrul CIUMMR Ti
misoara nu au manifestat 
receptivitatea necesară, ră- 
mînînd si mai mult în 
urmă cu livrarea unor ele
mente pentru macaraua 
portal sau a cablurilor 
electrice pentru mașinile 
de prelucrare și haldare a 
cărbunelui.

Nici activitatea unităților 
de montai nu s-a îmbună
tățit și in consecință lu
crările bat nasul pe loc din 
cauza aceleiași lipse de 
forță de muncă de pe șan
tier. Această afirmație e 
susținută și de faptul că 
in luna septembrie monto
rii nu au realizat lucrări 
de construcții-monta.i in 
valoare de circa 27 mili
oane lei față de planul ini
țial și de 37 milioane Iei 
față de planul reactualizat.

Așadar, pentru a nu se 
amina din nou termenul 
de punere în funcțiune a 
primului grup de 50 MW, 
la Centrala electrică si de 
termoficare Brașov este 
nevoie de o analiză res
ponsabilă a tuturor facto
rilor care concură la reali
zarea acestei importante 
lucrări de investiții.

Nieolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

MAI MULTĂ PROMPTITUDINE
— iată ce așteaptă din partea furnizorilor colectivul

de la „Automatica" — București
5

„Automatica" este o întreprindere 
cunoscută pentru produsele sale de 
înaltă performanță : automate pro
gramabile și de dirijare a circula
ției, dozatoare gravimetrice cu ban
dă și discontinue, echipamente de 
automatizare complexe, camere de 
comandă, sisteme de distribuție și 
altele. Dintre produsele noi. recent 
intrate in fabricația de serie, se im
pun atenției roboții industriali de 
sudare și vopsire, care vor ajunge 
la beneficiari pină la finele acestui 
an, precum și noile tipuri de siste
me de distribuție, între care distri- 
blocul—MCC, destinat instalațiilor 
energetice. Realizat cu un consum 
redus de bare de cupru, complet mo
dularizat. distriblocul—MCC se re
marcă printr-o bună manevrabilita
te în exploatare, este ușor de între
ținut și depanat, fiabilitatea fiind 
net superioară față de cea a produ
selor precedente. Colectivul unității 
a făcut tot ceea ce a fost posibil 
pentru ca acest nou echipament să 
ajungă în cel mai scurt timp în uni
tățile energetice ale economiei na
ționale.

De altfel, pentru livrarea Ia ter
menele stabilite a echipamentelor de 
automatizare solicitate de benefi-

ciari au fost întocmite — și, în cea 
mai mare parte, respectate — grafi
ce prioritare, cu sarcini detaliate. 
Așa se explică faptul că. la această 
dată, față de majoritatea beneficia
rilor, „Automatica" nu are restanțe. 
Mai puțin față de energeticieni !

La CET-Slatina. de pildă, pentru 
blocul 1 trebuiau expediate 11 echi
pamente distribloc—MCC. Acestea 
nu au fost insă realizate la termen 
deoarece furnizorul de tablă (stan
dard, cu lungimea de 2 500 mm). 
Combinatul siderurgic Galați, nu 
și-a onorat angajamentele asumate. 
La fel de urgentă este comanda de 
la CET „Progresul“-București pen
tru 13 echipamente de același tip. 
Deși a fost transmisă întreprinderii 
cu oarecare întirziere, aceasta va fi 
onorată cel mai tîrziu în prima de
cadă a lunii octombrie, echipamen
tele aflîndu-se în faza de recepție.

Pină la sfîrșitul anului. „Automa
tica" va trebui să colaboreze cu nu
meroase unități din Ministerul E- 
nergiei Electrice. între care centra
lele termoelectrice din Govora, 
Slatina, Brașov, Bacău și Turceni, 
cu întreprinderea de rețele electrice 
Constanța pentru stațiile de trans- 

' formare la liniile de înaltă tensiu
ne de la Cernavodă și Isaccea, a-

vînd. în același timp, de îndeplinit 
obiective de mare răspundere în ca
drul programului energetic nuclear. 
La nici una din aceste unități, li
vrarea echipamentelor de automati
zare nu trebuie să întîrzie. Livrarea 
trebuie să se desfășoare, deci, în 
strictă conformitate cu termenele 
prevăzute de energeticieni.

în ce o privește. „Automatica" a 
luat toate măsurile necesare pentru 
asigurarea bazei materiale, a capa
cității de prelucrare și a echipe
lor de specialitate. Dar nu se poa
te spune același lucru și despre unii 
dintre furnizorii săi.

Din cele relatate de Mircea Pușcă, 
șeful biroului plan, rezultă că de la 
Combinatul siderurgic Galați nu s-a 
primit pină acum nici 50 la sută din 
cantitatea de tablă solicitată pen
tru această perioadă. Este vorba de 
tabla de 0,5, 1,5, 2,5 și 3 mm gro
sime. întreprinderea „Laromet"— 
București este restanțieră cu bare
le de cupru, numai în luna octom
brie avînd sarcina de a livra peste 
1 000 kg. în ce privește tabla de cu
pru, întreprinderea „Metrom" — Bra
șov înregistrează o restanță de a- 
proape 2 000 kg. întreprinderea „Po- 
licolor" nu a onorat cererea „Auto

maticii" de grunduri și vopsel 
în proporție de 10 la sută, ia 
binatul chimic Făgăraș nu a 
zat nici măcar un kilogram 
chelită din cantitatea ce f| 
în contract.

în fiecare din unitățile 
„Automatica" a trimis cite 1 
gat, care încearcă să-și ■ 
partenerii de necesitatea liv 
gente a materialelor. Se pr. 
ca această măsură să-și do 
utilitatea. Dar atunci cind 
de plan are legătură direct 
deplinirea programelor pri< 
și cel energetic este priori 
credem că puterea de con 
unui delegat poate să c 
mai mult decît propria r< 
litatc a furnizorilor. Pen. 
funcționare a sistemului el 
național, echipamentele de ă 
tizare trebuie să ajungă la d 
ție fără cea mai mică întîrzi 
pentru aceasta este nevoie r 
mai de componente electroni 
inaltă fiabilitate, cl și de tal 
diferite sortimente, de cupru, t 
le, emailuri, bachelită, diluan 
livrate ritmio și la nivelul c; 
solicitat.

Valeria V
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Soluționarea promptă a problemelor producției
- etalon al responsabilității comuniștilor

Dacă ar fi să apreciem activitatea 
colectivului de la Întreprinderea de 
pompe „Aversa" din Capitală după 
rezultatele obținute pe întreaga pe
rioadă care a trecut din acest an. ea 
nu se prezintă pe deplin satisfăcă
toare. La unii dintre principalii in
dicatori de plan (producția fizi
că, productia-marfă. productivitatea 
muncii), prevederile nu au fost rea
lizate integral. Dacă avem insă in 
vedere rezultatele din ultimele trei 
luni, atunci stadiul înfăptuirii pla
nului este mai mult decit satisfăcă
tor : toti indicatorii săi au fost nu 
numai îndepliniți, ci si depășiți.

Cum se explică această situație 
sub ambele ei aspecte ? „N-am în
ceput bine acest an — ne-a spus 
tovarășul Dan Dumitrescu, secretar 
adjunct al comitetului de partid. Au 
fost și cauze obiective, dar și multe 
de ordin intern, adică, mai clar, din 
vina noastră. între altele, nu s-a 
asigurat aprovizionarea tehnico-ma- 
terială ritmică, a lăsat de dorit or
ganizarea unor locuri de muncă, po
tențialul tehnic. dar mai ales cel 
uman n-au fost suficient puse in va
loare, iar cadrele de conducere și 
tehnice n-au fost îndeajuns de exi
gente cu ele însele și cu formațiile 
de lucru de care răspund". ..Nici 
organizația de partid n-a intervenit 
imediat cînd s-au ivit aceste neajuh- 
suri. n-a examinat cu promptitudine 
situația creată spre a lua măsurile 
ce se impuneau '— a adăugat tova
rășul Constantin Balica. secretarul 
comitetului de partid. Cind. în luna 
mai. am reușit să aducem lucrurile 
pe făgașul lor normal, am tras și o 
concluzie plină de invătăminte pen
tru activitatea de partid : anume, să 
acționăm cu rapiditate și să nu mai 
așteptăm indicații in cadrul instrui
rilor de la sectorul de partid, sau 
atenționări din partea forurilor de 
resort".

Faptul că, intr-adevăr, comitetul 
de partid si-a înscris cu hotărîre 
operativitatea printre trăsăturile sti
lului său de muncă este dovedit și 
de promptitudinea cu care. în ulti
mul timp, a adoptat și mai ales a 
aplicat măsuri suplimentare de întă
rire a ordinii și disciplinei in mun
că și in producție. Împreună cu con
siliul oamenilor muncii, comitetul 
de partid a stabilit, printre, altele, 
intărirea controlului asupra desfă
șurării producției în schimburile 
doi și trei prin desemnarea a doi 
Împuterniciți ai comitetului de 
partid și ai consiliului oamenilor 
muncii, avînd drept atribuții să sem
naleze deficientele constatate și, 
atunci cînd situația o cere, să ia 
măsurile ce se impun : întărirea 
asistentei tehnice prin repartizarea 
personalului din serviciile tehnice 
in sectoarele de producție cu sarcini 
precise în privința finalizării unor 
comenzi ; reorganizarea magaziei de 
laminate si a magaziei de piese tur
nate. in vederea înlăturării oricărei 
I'.'SîCfe si a unei mai bune aprovizio
nări a locurilor de muncă ; institui
rea unui sistem centralizat de urmă
rire zilnică a situației prezentei la 
lucru ; inițierea unor schimburi de 
experiență cu caracter demonstrativ, 
în scopul ridicării nivelului pregă
tirii profesionale. Totodată, comite
tul de partid a cerut unor organiza
ții de bază din sectoarele în care se 
înregistrează abateri de la disciplină 
să organizeze adunări generale de 
partid deschise pentru a crește răs
punderea comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii fată de onorarea 
exemplară a îndatoririlor lor profe
sionale.

Multe din aceste măsuri $i-au do
vedit imediat eficienta. Astfel, in
tr-unui dintre controalele de noapte, 
cei doi împuterniciți au constatat că 
intr-o secție anumite piese turnate 
prezentau denivelări. De asemenea, 

PE TEME DE SEZON

Aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă

intr-un atelier au găsit multi mun
citori absenți de la lucru. Aceste de
ficiente au fost înlăturate in ziua 
următoare. Tehnologul a reproiectat 
tehnologia de turnare a pieselor 
amiptite. iar în atelierul în care 
s-au înregistrat absenți s-a trecut 
la o mai echilibrată repartizare a 
formațiilor de lucru pe cele trei 
schimburi. Tot în aceeași noapte, 
imputernicitii au depistat, o avarie 
la instalația de gaze de la turnăto
rie. Ei au telefonat acasă maistrului 
Vasiie Ghiculescu, care a venit neîn-

VIAȚĂ DE PARTID
la întreprinderea „Aversa" - București

tîrziat si a remediat defecțiunea. 
De asemenea, in zilele următoare a 
fost reorganizată activitatea la ma
gaziile de materiale si piese.

întărirea ordinii și disciplinei in 
muncă a devenit 6 preocupare per
manentă pentru majoritatea organi
zațiilor de bază. în secția turnătorie, 
sectorul cel mal greu de muncă, cu 
mulți tineri în formare si navetiști, 
comuniștii au abordat direct și cu 
fermitate cazurile de abatere de 
la disciplină, de neîndeplinire a sar
cinilor încredințate. într-o adunare 
generală de partid au fost aspru 
criticate, practicile de a se acorda în
voiri cu multă ușurință, lipsa de 
fermitate a șefilor de ateliere, 
maiștrilor si șefilor de brigadă față 
de încălcarea normelor disciplinei 
tehnologice, asistenta necorespunză
toare din partea cadrelor tehnice. 
Drept urmare, multe asemenea as Constantin VARVARA

pecte negative au fost înlăturate sau 
reduse ca proporție.

Cu totul altfel se prezintă lucru
rile in organizația de bază care cu
prinde membrii de partid din servi
ciile economico-administrative. Aici 
adunările generale de partid con
tinuă să tubă un caracter formal, 
materialele prezentate abundă in ge
neralități. influențind astfel nivelul 
dezbaterilor, iar comuniștilor nu le 
sînț încredințate sarcini concrete. 
Ca atare, dacă unele din problemele 
cu care se confruntă întreprinderea

— aprovizionarea tehnico-materială 
neritmică, neexpedierea la timp a 
unor comenzi, nerealizarea integrală 
a indicatorului producție-marfă vîn- 
dută și încasată — nu-și găsesc re
zolvarea necesară, aceasta se dăto- 
rește si faptului că organizația de 
bază de aici nu militează cu sufi
cientă hotărire pentru întronarea 
ordinii și disciplinei în acest com
partiment.

Din discuțiile cu membrii comite
tului de partid, oameni cu multă do
rință și voință de a înlătura 
neajunsurile ce Se mai manifesta 
în activitatea acestui colectiv, am 
reținut două mari deziderate : creș
terea numărului comenzilor la 
export si lărgirea gamei de pompe. 
Și amindouă aceste deziderate pot 
trece din domeniul posibilului in cel 
al realizării efective. în ce privește 
sporirea exportului, este necesar ca 

pompele fabricate la „Aversa", care 
nu sint mai prejos fată de produsele 
similare fabricate in alte țări, să fie 
mai bine cunoscute de către even
tualii parteneri externi. „Or. ne spu
nea secretarul comitetului de partid 
din întreprindere, centrala noastră 
(Centrala industrială de utilai ener
getic) nu ne ajută cum se cuvine in 
această privință. Pare paradoxal, dar 
produsele noastre n-au fost nici
odată prezentate la tîrgurile interna
ționale". Cit privește lărgirea gamei 
sortimentale de pompe, aceasta de
pinde mult de Institutul de cercetări 
și proiectări pompe si ventilatoare. 
De bună seamă, comitetul de partid 
trebuie să solicite comuniștilor din 
conducerea unității să insiste cu mai 
multă vigoare la centrala industrială 
de resort pentru a ajuta întreprin
derea să-și sporească exportul. De 
asemenea, revine comitetului de 
partid sarcina de a cere comuniști
lor din institutul amintit să-si valo
rifice mai eficient potențialul de 
gîndire tehnică prin proiectarea 
unei game mai largi de pompe, cu 
atit mai mult cu cît organizația de 
partid a proiectanților este subordo
nată comitetului de partid de la 
„Aversa".

Așadar, prin acțiunile ferme des
fășurate de organizația de partid 
pentru ridicarea activității economi
ce la nivelul cerințelor actuale, co
lectivul acestei intreprindefl bucu- 
reștene a reușit să recupereze o 
parte considerabilă din restantele pe 
care le avea la un moment dat și 
este hotărit ca. in întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului, să 
realizeze integral, la toți indicatorii, 
planul pe acest an. Rezultatele din 
ultimele luni sint tot atitea argu
mente care demonstrează că acest 
lucru este pe deplin posibil.

Construcții de locuințe mo
derne, confortabile în muni

cipiul Sfintu Gheorghe

Foto : Sandu Cristian

O privire retrospectivă a 
drumului parcurs de muzica 
românească in perioada de 
după cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român pune în evi
dență mutații calitative in 
ceea ce privește atît con
ceperea și abordarea fap
tului insuși al creației ca 
dimensiune specifică a cul
turii socialiste, cit și aspec
tele valorificării acesteia 
ca bun spiritual al întregu
lui pbpor. Este vorba, aici, 
de obiective fundamentale 
ale unei strategii culturale 
proprii socialismului care, 
propunîndu-și să descopere 
și să promoveze legăturile 
valorice substanțiale dintre 
diferitele forme ale artei 
si culturii, pe de o parte, 
dintre artă, cultură. învă- 
țămînt, cunoaștere cu în
tregul ei instrumentar ști
ințific. pe de alta, dintre 
toate acestea și viață, in 
toată complexitatea trăiri
lor ei, tinde — și rezulta
tele in acest sens sînt eloc
vente — spre dezvoltarea 
și omogenizarea conștiinței 
sociale și politice pe te
meiul concepției revoluțio
nare despre lume și viață 
a partidului nostru. Un 
corolar firesc al acestei 
evoluții este accesul la va- 

. lorile fundamentale ale 
spiritualității naționale și 
universale al tuturor oa
menilor muncii, indiferent 
de virstă. pregătire socio- 
profesională, origine et
nică.

„Explozia" informaționa
lă și formativă datorită 
maăs-mediei, cu toate pro
blemele pe care le-a adus, 
inclusiv in planul educației 
estetice, s-a constituit ca 
premisă a unor noi salturi 
calitative tocmai in direcția 
ridicării nivelului general 
de cunoaștere, cultură și 
civilizație. Relația dintre 
cultură și mase a cunoscut 
în acest sens o spectacu
loasă evoluție prin depăși
rea scindărilor dintre 
grupuri sociale existente 
in societățile împărțite pe 
clase, atit la nivelul pro
ducerii. cit si la cel al asu
mării valorilor. Aserțiunea 
unui mare scriitor roman

cinema teatre
• Moromeții : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 12; 16; 19. GLORIA (47 46 75) — 
9; 12.15; 16; 19, FLAMURA (85 77 12)
— 9: 12; 16; 19
• Vine el fratele meu — 9: 11: 13: 1'5, 
Pe malul sting al Dunării albastre — 
17,15; 19.30: TIMPURI NOI (15 6110)
• Colierul de turcoaze : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Anotimpul iubirii — 17,30; 19,15.
Medalion John Wayne — 9,45; 11,30; 
13,30; 15,30: STUDIO (59 53 15)
• Secretul lui Bachus : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15: 19,30
• Trandafirul galben : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Nea Mărin, miliardar : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11: 13; 15.15: 17.30: 19.45
• Pădurea de fagi : MUNCA (21 59 97)
— 19
0 A doua variantă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11.13; 15.30: 18; 20,15
• Program special pentru copii șl
tineret : DOINA (16 35 38) ~ 9 : 11; 13; 
15; 17; 19 Z;... ,T
• Pădurea de mesteceni : UNION 
(13 49 04) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18: 20
• Iartă-mă : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: I8?i3'”- ' ‘
> Răscoala din Timok : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17.15: 19,30
• Song song nu renunță.: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20
• Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (11 86 25) — 10

tic potrivit căreia „artele 
tin intru totul pasul cu 
spiritualizarea neamului 
omenesc" sau aceea a lui 
Nicolae Iorga conform 
căreia „sufletul omenesc 
nu poate suferi golul și 
oriunde îl găsește pune 
poezie" au corespondent de 
substanță in ideea (frec
vent subliniată în docu
mentele partidului nostru 
în ultimii 22 de ani) a dez
voltării armonioase a per
sonalității umane, a creș

noastre — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
Festivalul national „Cinta
rea României" s-a eviden
țiat ca un amplu cadru de 
manifestare atit a scriitori
lor și artiștilor profesio
niști, cit și a talentelor 
autentice existente in masa 
poporului, a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor 
dornici să se afirme și pe 
tărimul frumosului, să-și 
dezvolte personalitatea in 
mod multilateral, să con

Mărturii și argumente 

ale spiritului 

creator al poporului

terii gradului de cultură și 
sensibilitate al întregului 
popor.

E un fapt de mult,recu
noscut că românul — țăra
nul, muncitorul, dar și căr
turarul — este un artist 
prin vocația firii sale ; el 
este creatorul și depozita
rul inconfundabilelor valori 
ale culturii noastre popu
lare. Dar iată că în socia
lism el iși vede orizontu
rile larg deschise spre cele 
mai diverse valori ale spi
ritului, prin întregul sis
tem de instituții de artă și 
cultură a căror menire este 
să slujească interesele cul
turale fundamentale ale 
națiunii socialiste.

între inițiativele de 
largă și profundă rezonan
tă pentru întreaga conști
ință creatoare românească 
se înscrie marele Festival 
național „Cintarea Româ
niei". „Exprimind cu putere 
democratismul societății

tribuie la imbogățirea con
tinuă a patrimoniului nos
tru spiritual". Aprecierea 
secretarului general al 
partidului nostru pune in 
evidență, cu deosebită cla
ritate. dimensiunea istori
că, nouă din punct de ve
dere calitativ, a modului 
de abordare, concepere și 
realizare a culturii ca bun 
al întregului popor. Masele 
populare dobindesc. astfel, 
nu numai posibilitatea de 
a recepta cultura și valo
rile ei. ci și pe aceea de a 
participa activ și sistema
tic la promovarea acestor 
valori, la producerea unor 
noi și semnificative opere 
specifice „evului aprins" 
al socialismului. în acest 
sens, prin participarea lor 
nemijlocită la actul cultu
rii și artei, ca și prin ati
tudinea exigentă, compe
tentă față de fenomenele 
creației artistice, masele 
populare realizează în pro

funzime conștiința rolului 
și locului lor in determina
rea mutațiilor calitative 
proprii omului nou. cu un 
larg orizont cultural șl cu 
o adîncă înțelegere a 
esenței noilor relații so
ciale.

Un Toc aparte în mani
festările Festivalului na
țional „Cintarea României" 
îl ocupă muzica. De la 
mici grupuri folclorice și 
de muzică ușoară la an
sambluri de cintece și dan
suri populare și mari co
lective de estradă ; de la 
grupuri corale mixte sau 
pe voci egale la coruri de 
cameră și academice ; de 
la diverse constituiri de 
formații instrumentale la 
orchestre semisimfonice si 
simfonice și de la formații 
numeric restrinse de tea
tru muzical la mari colec
tive de operă, operetă și 
balet, iată o gamă foarte 
largă a genurilor și tipu
rilor de ansambluri ale 
căror evoluții pe scena 
festivalului au prilejuit, 
in aceeași măsură, o foarte 
largă cuprindere reperto
rială. Este notabil faptul 
că, întorcindu-se mereu la 
izvoare, cultura noastră 
muzicală pare a reafirma 
simbolic, cu fiecare ediție 
a marelui festival național, 
gestul anteic al regeneră
rii prin punerea in contact 
cu modul originar al for
melor spiritului din 
veacuri. Există o extraor
dinară forță de coeziune în 
fenomenele acestei culturi, 
o forță care mărturisește 
unitatea ei profundă, spe
cifică și de o inconfunda- 
bilă personalitate, capaci
tatea ei de a genera noi si 
noi creații valoroase. cu 
valoare de testimonii ex
presive ale acestui timp 
eroic. răspunzind astfel 
mobilizatoarelor chemări 
ale secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, adresa
te de la inalta tribună a 
celui de-al Ill-lea Congres 
al educației politice și cul
turii socialiste.

Vasiie DONOSE

tv
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,30 în lumina orientărilor și sarcini

lor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
educației politice și culturii so
cialiste • Munca, factor determi
nant al afirmării personalității 
umane

20,45 Imagini din R.D. Germană. Docu
mentar (color)

21,00 Film serial (color). „Adam și 
Eva“. Episodul 2

21,50 Telejurnal

vremea

Ne aflăm în perioada cind acțiu
nile de pregătire pentru anotimpul 
rece trebuie să țină pas cu timpul. 
Iar printre acestea — aproviziona
rea populației cu lemne și cărbune. 
O precizare : în toate orașele țării, 
în condițiile creșterii numărului de 
apartamente în blocuri cu încălzire 
centrală, numărul locuințelor cu 
sobe a scăzut an de an. Ceea ce insă 
nu diminuează importanța acestei 
acțiuni. Acest fapt poate și trebuie 
să contribuie Ia o îmbunătățire, can
titativă și calitativă, a aprovizionă
rii. Cum se desfășoară această ac
țiune ?

în Capitală, după cum am fost in
formați la Direcția generală comer
cială, pină acum au fost livrate la 
peste o sută de mii de familii canti
tățile stabilite de combustibil solid, 
urmind ca livrările să fie încheiate 
in luna noiembrie.

în municipiul Bacău, peste 90 Ia 
sută din populația localității, care 
trebuie să-și încălzească locuințele 
cu lemne și cărbune, s-a aprovizio
nat din timp. Numai că, acei zece Ia 
sută din locuitori nu reprezintă de
loc o cifră neglijabilă, cu atit mai 
mult cu cit timpul este înaintați iar 
cantitățile de lemne existente în de
pozit sint și mici (din cele 1 000 
tone, pe care I.F.E.T. Piatra Neamț 
trebuie să le livreze, nu au fost pri
mite decit... 30 tone !), și de slabă 
calitate.

In municipiul Drobeta-Turnu Se
verin, cetățenii iși cumpără cantită
țile necesare de lemne și cărbuni 
din depozitele de combustibil după 
un program riguros respectat. Față 
de situația din anul trecut, criticată 
la timpul" respectiv, lucrurile par a 
se fi schimbat în bine : s-a mărit 
perimetrul de vînzare, ceea ce per
mite și depozitarea corespunzătoare 
a combustibilului pe sortimente și 
calități ; întregul spațiu a fost beto
nat și atit lignitul, cit și brichetele 
se depozitează fără pămînt sau alte 
deșeuri, cum se intîmpla în toamna 
anului trecut ; s-au amenajat căi de 
rulare pentru a se asigura o circu
lație permanentă a mijloacelor de 
transport ; încă din luna aprilje, pro
gramarea cetățenilor s-a făcut pe 
zile în așa fel incit pot fi evitate 
perioadele de aglomerări ; restanțele 
care mai existau cu două luni în 
urmă au fost recuperate în totalitate 
și livrările către cetățeni se află la 
zi. Toate aceste aspecte dovedesc că 
atît consiliul popular județean, cit 
și consiliul popular municipal- au 
privit cu răspundere problema asi
gurării combustibilului necesar popu
lației pentru perioada de iarnă.

Dar aceste constatări, îmbucură

toare desigur, sînt însoțite, din pă
cate, de altele care vădesc persis
tenta unor neajunsuri' ce trebuie 
grabnic înlăturate.

„VINO MIINE"... PÎNA A TRE
CUT VARA. Este vorba, in primul 
rînd, de repetatele aminări ale co
telor de combustibil pe care cetățe
nii le-a.u achitat cu mult timp in 
urmă. In Capitală, la cele 9 depozite 
se livrează cotele de cărbuni achita
te in iulie-august și lemne — din 
iunie-iulie, ba chiar din luna mai. 
Care sint cauzele acestei stări de 
lucruri ? Ni s-a adus ca prim argu
ment slaba calitate a unor combusti
bili, in speță a cărbunelui. într-ade- 
văr, Ia depozitul nr. 101 din Capi
tală sosiseră opt vagoane cu cărbu
ne expediate de întreprinderea mi
nieră Peșteana. Potrivit aprecieri
lor, vagoanele conțineau 75 la 
sută... praf de cărbune. Situație 
necorespunzătoare, care probează 
insuficienta preocupare a furnizori
lor pentru calitatea mărfii expediate. 
Soluția — separarea prafului — tre
buia făcută de furnizori, îneît de
pozitele să se ocupe de vinzarea 
mărfurilor, nu de sortarea lor.

Pentru a putea desface totuși 
cărbunele primit, depozitul respec
tiv (ca și altele din Capitală) a fost 
Înzestrat cu două ciururi și o ma
cara de mare capacitate. Numai 
că acestea... nu funcționează. „S-a 
stricat macaraua, o conductă mică 
spartă ține in loc ditamai uti
lajul", ni se spune. Aflăm că desfiin
țarea atelierului mecanic al între
prinderii „Combustibilul" și muta
rea acestuia in condiții de provizo
rat îngreunează lucrările de repa
rații și întreținere a utilajelor.

Or, depozitele sînt, după cum se 
știe, obligate să ofere produsul la 
calitatea plătită de cetățean și să îl 
sorteze. Pentru aceasta au și fost în
zestrate cu utilajele corespunzătoare. 
Deci cauza neajunsurilor în desfa
cere constă și în folosirea necores
punzătoare (mai precis în nefolosi- 
rea) utilajelor de sortat.

Alt „argument" : lipsa forței de 
muncă necalificate. „Nu găsim oa
meni dispuși să lucreze la descărca
re" — ni se spune. La depozitul 
„Obor", in unele zile nu se livrează 
populației nici jumătate din cantită
țile de combustibil prevăzute în 
grafice ; depozitul, situat lingă gara 
Vîrtăju, in zilele de 23, 24 și 25 sep
tembrie nu a livrat nici o tonă de 
combustibil. Și aceasta nu pentru că 
ar lipsi combustibilul, stocul fiind 
de peste 700 tone cărbune și 500 tone 
lemne, ci din cauză că o parte din 
lucrătorii unității și mijloacele de 
transport s-au dirijat la alte lu

crări considerate „mai urgente". în 
ziua de 26 septembrie, in depozit 
lucrau doar >șase oameni, iar din 
cele opt circulare pentru tăiat lem
ne funcționa doar unul singur, și 
acela cu intermitențe. în această si
tuație, restanțele la livrare cresc, in 
loc să fie diminuate. '

UN „AMĂNUNT" NEREZOLVAT : 
CINE SORTEAZĂ CĂRBUNELE! 
Așa cum se arăta, cetățeanul este in- 
dreptățit să pretindă o calitate a 
combustibilului corespunzătoare su
mei plătite. La rîndul lor. întreprin
derile și depozitele „Combustibilu
lui" sint datoare să asigure această 
calitate prin sortarea combustibilu
lui. Ceea ce nu exclude, ba dimpo
trivă, implică obligația furnizorilor 
de a reduce pină la dispariție pro
centul impurităților. Datele furni
zate la întreprinderea de distri
buire a combustibilului^ solid și 
materialelor de construcție — 
I.D.C.S.M.C. — București arată că în 
urmă cu cițiva ani cărbunele desti
nat Ionelului pieței era astfel sortat 
de furnizori incit putea fi livrat in 
întregime populației. Adică fără 
impurități sau praf. Iată insă că dia
grama privind conținutul de praf in 
cărbunele livrat de aceiași furnizori 
a început să crească ; 16 la sută in 
1982, 19 la sută in 1983, 26.4 la sută 
în 1984, 37.7 la sută in 1985. Anul 
acesta, pină la finele lunii august, 
cărbunele livrat Capitalei conținea 
31,3 la sută praf și 2,7 la sută steril.

Efectele — cît se poate de nedo
rite : întirzierea livrării combusti
bilului către populație datorită lu
crărilor de sortare efectuate in de
pozite ; ocuparea vagoanelor cu 
transportul prafului de cărbune 
spre termocentrale (numai din 
Capitală au fost expediate de la 
începutul anului aproape o sută 
de mii (!) tone de praf de 
cărbune termocentralelor din Giur
giu. Ișalnița, Doicești, Borzești etc.). 
Asta. în cazul cind praful se expe
diază. Căci la depozitul de combus
tibil din municipiul Bacău s-au for
mat adevărati „munți". Conducerea 
I.C.S.M.I. Bacău așteaptă intrarea 
în funcțiune a termocentralei din 
Valea Bistriței ca să valorifice pra
ful de cărbune. Pină atunci, sute, 
mii de tone de combustibil stau 
supuse degradării.

Iată numai citeva din aspectele 
care produc dificultăți în aprovizio
narea cu combustibil solid a popu
lației. Dificultăți ce pot și trebuie să 
fie înlăturate. Urgent

Reporteri șl corespondenți 
ai „Scinteii"

A fost uitat...
Duminică, 27 sep

tembrie. in fiara Plo- 
iești-Sud căldură mare, 
aglomera tie. nerăbda
re in așteptarea tre
nurilor... îndeosebi a 
personalului 6 002 in 
direcția București 
Nord. Cum pină la 
sosirea trenului mai 
erau minute bune de 
așteptat, diverși călă
tori încercau să-si as- 
tîmpere setea. Dar 
era un singur chioșc 
deschis si care nu o- 
ferea nici măcar... 
apă de la robinet, iar 
la restaurantul fiării 
apa minerală nu se 
servea decit cu... vin 
roșu. La capătul pero
nului descoperim, in 
fine. în mijlocul unei 
aglomerări de călători, 
o „țîșnitoare", în plin 
soare. Astfel „răco
riți". călătorii (cei in
teresați) urcă în tre
nul personal 6 002. care 
sosește corect în sta
ție, din direcția Iași, 
Si a cărui plecare ne 
este comunicată, de a- 
semenea corect, la bi-

un tren
roul de informații al 
gării: ora 14,10.

Adevărata „surpri
ză" urmează insă 
de-acl încolo. în va
goanele supraaglome
rate și supraincinse, 
călătorii așteaptă ple
carea trenului. Aș
teaptă, așteaptă, dar 
stupoare: nu pleacă. 
Trec două, trei, cinci 
minute, apoi alte mi
nute, apoi zeci de mi
nute si nici vorbă de 
plecare. Așteptăm să 
se anunțe intirzierea. 
Dar nu se anunță. în 
tot acest răstimp, 
crainicul fiării comu
nică continuu si con
știincios celelalte ple
cări sau sosiri de tre
nuri — rapide, acce
lerate... Se vede trea
ba că personalul nos
tru a fost... uitat. Că
lătorii fac fel de,fel 
de presupuneri. Unii 
coboară să se intere
seze la conductori, la 
impiegatul de mișcare 
de soarta nersonalu- 
lui uitat. Alții, mai se- 
toși. coboară să-și as-

timpere setea sub 
soarele dogoritor. Sau 
coboară, pur si sim
plu, să-si dezmor
țească picioarele de 
atita așteptare. Și rău 
au făcut. Pentru că la 
ora 15,02 — deci cu o 
diferență doar de... o 
oră! — personalul
pornește brusc, lăsin- 
du-i pe Deron pe 
cițiva „însetat!". ■ care 
n-au cum să mai urce 
in trenul ce prinde 
reDede viteză.

Sigur, uitarea e o- 
menească. La C.F.R. 
se nare că există chiar 
si un birou al obiec
telor uitate. Dar... să 
uiți un tren?

Mai ales că. în gara 
Ploiești-Sud. impie- 
gatii de mișcare uită 
aproape in fiecare zi 
de soarta cite unui 
personal. Poate cine
va din , regionala 
C.F.R. va da acestor 
aspecte ceva mai mul
tă atentie — tot per
sonală.

Gina BRUJAN

Cind controlul preventiv devine, facultativ
Pe adresa redacției 

„Scînteia" au sosit in 
ultimul timp mai mul
te scrisori ale unor 
cetățeni din Capitală 
si din alte orașe ale 
tării privind activita
tea asociațiilor de lo
catari. Sint evocate 
rezultatele rodnice ale 
unor activități pozi
tive. spre satisfacția 
locatarilor si în con
cordantă cu interesele 
edilitare.

Așa cum este nor
mal. Dar ne sînt adu
se la cunoștință si 
manifestări de natură 
oontrarie. Iată două

cazuri : Asociația lo
catarilor din strada 
Amurgului nr. 22, bloc 
P3 din sectorul 5 al 
Capitalei a fost pre
judiciată de către ad
ministratorul Ioano- 
vici Romeo si Vameșu 
Nicolae (care a deți
nut o perioadă de 
timp si funcția de 
președinte) cu suma 
de 87 840 lei. iar aso
ciația de locatari nr. 
7 din Curtea de Argeș 
a fost prejudiciată cu 
suma de 112 000 lei 
de către fostul admi
nistrator Marica Pe
tre. Pentru faptele

lor. suportă acum ri
gorile legii.

în ambele situata 
se pune intrebarea : 
prejudiciile puteau fi 
evitate ? Răspunsul 
este unul singur — 
DA. Cu o condiție : 
organele de control 
preventiv să-si fi fă
cut cum trebuie da
toria. Este vorba de 
comisiile de cenzori 
care (potrivit art. 13 
din Decretul 387/1977) 
AU DATORIA „să 
efectueze controlul 
preventiv pentru plă
țile în numerar sl de
punerile in contul cu

rent al numerarului 
care depășește plafo
nul de casă" (litera c) 
Si „să verifice cel pu
țin o dată pe trimes
tru gestiunea asocia
ției" (litera d).

Răspunderi impor
tante pe linia activi
tății asociațiilor de 
locatari revin si oom'l-

Ghișeul
Ne-am obișnuit a fi 

înștiințați prin diferi
te miiloaoe asupra 
spectacolelor și a ore
lor la care le putem 
viziona in ziua res
pectivă, să aflăm la ce 
oră deschide un ma
gazin, sau altul sau la 
ce medic de gardă pu
tem apela intrind in 
policlinică ori unde 
este farmacia de ser
viciu oea mai apropia
tă. Este un elementar 
semn al respectului 
fată de cetățean dacă 
î! informezi cu unele 
amănunte — fie ele 
chiar neînsemnate la 
prima vedere — de 
care are nevoie in ac
tivitatea sa de zi cu zi. 
Spre exemplu să fim 
informați că directo
rul cutare din motive 
întemeiate si-a amî- 
nat orele de audien
tă din ziua respecti
vă si. deci, nu mai 
trebuie să-1 așteptăm 
ore in sir că, „poate, 
totuși, vine".

Din păcate, se mai 
întîmplă. nu o dată, ca 
în unele unități de 
servire a populației, 
la unele instituții care 
lucrează cu publicul 
să se uite această sim
plă dar obligatorie da
torie civică — de a in
forma din timp asu
pra unor modificări 
intervenite în progra
mul de activitate.

într-una din zilele 
trecute trebuia să

tetelor executive ale 
consiliilor populare, 
care, prin comisiile de 
îndrumare. sprijinire 
si control al activității 
asociațiilor de locatari. 
AU DATORIA „să e- 
iectueze verificări ges
tionare de fond" (art. 
26 din statutul asocia
țiilor de locatari).

și „cei șapte
cumpăr un abonament 
I.T.A. ne ruta Sfintu 
Gheorghe — Tîrgu 
Secuiesc. Ghișeul de 
abpnamente de la 
„Autogara călători", 

, din orașul de reședin
ță a iudetului Co- 
vasna era însă închis. 
Nici un afiș, nici o 
altă formă de comu
nicare nu anunța ce 
trebuie să facă cetă
țeanul care dorește 
să-și procure un abo
nament. Oamenii au 
trebuit să stea un timp 
bun la ghișeu, intr-o 
sală de așteptare plină 
de fum și certată cu 
curățenia, pînă cind a 
binevoit casierița să 
vină. să deschidă 
ghișeul si să dea in
formația respectivă.

...Vizavi de autoga
ra, o unitate a centru
lui de preluare o sti
clelor si borcanelor 
goale — cel puțin, 
așa ne informează 
firma unității — cu 
numărul 10. Un la
căt cît toate zilele 
străjuiește ușa aces
teia. Nici despre pro
gramul de funcționare, 
nici dacă responsabi
lul acesteia este ple
cat în concediu sau 
vine peste o oră — ni
mic, nici un anunț. 
Dar iată, la cîțiva pași 
de gara municipiului 
Sfîntu Gheorghe se 
află o unitate a Casei 
de Economii si Con-

.. .AU DATORIA, 
deci, controlul preven
tiv este obligatoriu, 
și... nu facultativ.

Or. se știe cînd 
controlul nu-i acasă... 
apar minusuri in cassă!

Dumitru 
MAJNOLE

nr.!11 ani

• Teatrul Național (14 71 71. sala ma
re) : Zbor deasupra unui cuib de cuci 
— 18 : (sala Amfiteatru) : Actorul — 
18 ; (sala Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica ..George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Universul
artei vocale/1 2 *, Ștefana Puia — sopra
nă ; la pian Doina Micu — 17,30
• Opera Română (13 18 57)' : Bal 
mascat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. N. 
Bălcescu nr. 2) : Contesa Maritza — 
13.30
• Teatrul ..Lucia Sturdza .Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic Q4 70 81) : Niște ță
rani — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele — 19
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 : (sala Studio) : Complotul miliar
darilor — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Regina balului — 19
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână11 * * 14 (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă4 * * * * * *' (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Pistruiatul 
~15-.
• Circul București (10 41 95) : A sosit 
circul î — 19
• Teatru] „Țăndărică" (11 12 04. sala
Cosmonauților) : Cartea cu jucării 
(premieră) — 18.30 : (Ecran-club) :
Poveste despre marionetă — 13 ; 15

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 octombrie, ora 20 — 10 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai accentuate in 
regiunile sud-vestlce, vestice și centra
le. unde, local, va ploua. Pe zone 
restrinse, cantitățile de apă pot de
păși aici 15 litri pe metrul pătrat in 
24 de ore. tn restul teritoriului, ploile 
vor avea un caracter Izolat. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, cu Inten
sificări trecătoare, in partea de vest a 
țării cu 35 pină la 55 km pe oră. Tem
peraturile minime. nocturne, vor fi 
cuprinse intre 6 și 16 grade, mal co
lorile in primele nopți pină la minus
2 grade in centrul țării și !n depre
siuni, unde, local, se va mai produce
brumă, iar cele maxime, diurne, vor
oscila intre 16 și 26 de grade, pe alocuri
mal ridicate. In București : Vremea va
continua sft se încălzească. Cerul va fi
variabil, favorabil ploii la mijlocul in
tervalului. Vint slab pină la moderat.
Temperaturile minime, nocturne, vor 
fi cuprinse intre 4 și H grade, cele ma
xime. diurne, între . 23 și 26 de grade.

semnațiuni. Pe ușa fe
recată. de data aceasta 
este afișat programul 
agenției șl chiar și 
numele responsabilei 
acesteia. Numai că a- 
lături. pe un carton, 
figura inscripția:, „Vin 
imediat!". Cît de „ime
diat" a fost, nu știm. 
Pentru că după o oră 
n-am mai avut răbda
re să așteptăm „în
toarcerea imediată" a 
responsabilei unității, 
și am plecat

Nu este o evidentă 
lipsă de respect fată 
de oameni a nu le 
oferi elementara in
formație de oare au 
nevoie, cind prin lipsa 
acestei informații se 
abuzează de timpul lor 
și sint purtați pe dru
muri? Comunicarea cu 
exactitate a unor date 
și informații, a unor 
schimbări în organiza
rea. funcționarea si 
programul unor uni
tăți si instituții, a unor 
servicii ce interesează 
cetățeanul nu este o 
simplă formalitate fa
cultativă și nici la bu
năvoința unor persoa
ne, ci un act elemen
tar de politețe și o 
datorie obligatorie a 
tuturor celor ce lu
crează cu publicul.

Cei „7 ani de-aca- 
să“ se văd bine la 
ghișeu!

Constantin 
TiIMARU
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HOTARÎREA
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A POPORM 

PRIETEN AL REPIIRUCII DEMOCRATE GERMANE
Tovarășului ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

(Urmare din pag. I)

ți modernizare a producției, de extindere a au
tomatizării ți mecanizării proceselor de fabri
cație, de perfecționare a proceselor de produc
ție, de pregătire corespunzătoare ți utilizare ra
țională a forței de muncă.

Subliniind importanța ce trebuie acordată în 
permanență îmbunătățirii nivelului tehnic ți ca
litativ al producției în toate sectoarele, plenara 
evidențiază cerința ca cercetarea științifică, în- 
vățămîntul — într-o strînsă conlucrare cu pro
ducția — să acționeze cu mai multă hotărîre 
pentru soluționarea cu prioritate a problemelor 
de bază, vitale, ale întregii activități economice, 
pentru înfăptuirea programelor de modernizare, 
pentru asigurarea unei temeinice pregătiri, 
printr-o reciclare continuă a muncitorilor, ingi
nerilor ți tehnicienilor, în funcție de sarcinile ce 
se pun pentru fiecare loc de muncă, pentru 
fiecare ramură a economiei naționale.

Plenara hotărățte să se acționeze cu cea mai 
mare răspundere pentru încadrarea in normele 
de consum aprobate ți cere colectivelor de oa
meni ai muncii, centralelor ți întreprinderilor, 
organelor ți organizațiilor de partid să urmă
rească îndeaproape modul în care sint folosite 
materiile prime, materialele, combustibilul ți e- 
nergia, să ia măsuri ferme pentru eliminarea 
consumurilor nejustificate ți pentru reducerea 
costurilor de fabricație.

Este necesar, totodată, să se pună ordine 
desăvîrțită în ce privețte aprovizionarea cu 
piese ți subansamble, evitîndu-se crearea de 
stocuri supranormative, supradotarea cu apara
tură, cu diferite mațini ți piese peste cele pre
văzute în plan. Plenara cere guvernului, orga
nelor centrale, Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ministerului Aprovizionării, Ministerului Fi
nanțelor să revadă încă în cursul acestei luni 
normarea stocurilor ți să acționeze neîntîrziat 
pentru reducerea lor corespunzătoare în vederea 
crețterii eficienței mijloacelor circulante ți des- 
fățurării ritmice a întregii activități economice.

Plenara hotărăște, de asemenea, să se ac
ționeze cu toată răspunderea pentru aplicarea 
programelor privind recuperarea materialelor, 
pieselor și subansamblelor, recondiționarea și 
refolosirea acestora. Așa cum a cerut secretarul 
general al partidului, trebuie să se asigure pe 
această cale pină la 50 la sută, și in unele 
sectoare peste 50 la sută, din necesarul de 
materii prime și 60—70 la sută din cel de 
subansamble și piese. O deosebită importanță 
are, în acest sens, stabilirea de noi norme de 
reparare și refolosire, ca și pentru durata de 
funcționare a diferitelor mașini, utilaje, suban
samble și altele.

Plenara hotărăște ca toți oamenii muncii, 
consiliile de conducere din întreprinderi, cen
trale și ministere, organele centrale să poarte 
răspunderea directă pentru buna gospodărire 
a unităților, pentru consolidarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, 
în toate sectoarele. Toate acestea trebuie să 
ducă la ridicarea mai accentuată a rentabili
tății tuturor sectoarelor de activitate, la spori
rea eficienței economice și, pe această bază, 
la creșterea venitului național, a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului popor.

5. Plenara cere să se acționeze cu cea mai 
mare răspundere pentru realizarea exemplară a 
producției la export, pentru livrarea la termen 
și în condiții de înaltă calitate a întregului 
fond de marfă prevăzut în contractele încheiate 
cu beneficiarii externi. Răspunzînd sarcinilor 
puse de secretarul general al partidului in fața 
acestui sector de activitate, este necesar să se 
facă totul pentru ca exportul să ajungă la cel 
puțin 40 la sută din volumul activității indus
triale - cerință esențială pentru desfășurarea 
normală a activității noastre economico-sociale. 
Avînd în vedere însemnătatea deosebită pe 
care o are activitatea de comerț exterior în an
samblul economiei naționale, este necesar să 
se ia toate măsurile pentru a se asigura valorifi
carea mai bună a materiilor prime și a muncii 
poporului nostru, prin realizarea pentru export 
a unor produse de înaltă calitate, competitive 
pe piața mondială, care să încorporeze cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

6. Apreciind că în întreaga activitate trebuie 
să se pornească ferm de la întărirea rolului 
Pianului național unic de dezvoltare economi
co-socială a patriei, de la cerințele unei dezvol
tări echilibrate, și proporționale, unitare a întregii 
economii, plenara cere guvernului, ministe
relor, centralelor și întreprinderilor, organelor 
financiar-bancare să asigure aplicarea, în modul 
cel mai riguros, a principiilor autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii și autofinanțării, spo
rirea rolului bugetelor de venituri și cheltuieli 
în planificarea și conducerea activității econo-

mico-financiare, întărirea controlului, a ordinii și 
disciplinei de plan.

In scopul întăririi continue a autoconducerii, 
autoaprovizionării și autogestiunii, plenara cere 
consiliilor populare — care poartă răspunderea 
pentru întreaga activitate ce se desfășoară pe 
teritoriul lor — să-și asume răspunderea și să 
ocționeze pentru soluționarea corespunzătoare 
a multiplelor probleme ce se pun în fiecare 
comună, oraș sau județ al țării.

Este necesar să se asigure dimensionarea 
corespunzătoare a mijloacelor materiale, finan
ciare, în raport cu necesitățile reale și care să 
stimuleze dezvoltarea producției, creșterea efi
cienței întregii activități, in acest sens, plenara 
hotărăște să se aducă îmbunătățiri activității 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, care trebuie să aibă un rol mult mai 
activ în soluționarea problemelor fundamentale 
ale dezvoltării economiei naționale.

întreaga activitate economică trebuie să se 
desfășoare pe baza unor contracte ferme pen
tru toate domeniile de activitate. Plenara stabi
lește in acest sens pentru organele centrale de 
planificare, aprovizionare și finanțe obligația de 
a verifica și asigura realizarea în întregime a 
producției prevăzute, în conformitate cu preve
derile planului. Perfecționarea aplicării noului 
mecanism economico-financiar, a principiilor 
autoconducerii și autogestiunii, ale cointeresării 
materiale, de înfăptuire neabătută a retribuirii 
muncii în acord global va trebui să ducă la 
cieștereâ răspunderii în folosirea fondurilor ma
teriale ți bănești încredințate de societate co
lectivelor de oameni ai muncii spre adminis
trare, la mai buna utilizare a pîrghiilor econo- 
mico-financiare în dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale, la sporirea puternică a efici-, 
enței economice.

7. Analizînd activitatea desfășurată în agricul
tură, plenara cere organelor și organizațiilor de 
partid, Ministerului Agriculturii, Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, organelor agricole 
județene, tuturor oamenilor muncii de la sate să 
acționeze cu înaltă responsabilitate pentru în
făptuirea prevederilor planului în agricultură, a 
obiectivelor noii revoluții agrare. Plenara subli
niază că, în această perioadă, țăranii coopera
tori, mecanizatorii, lucrătorii din unitățile agri
cole de stat, toți locuitorii satelor, organele și 
organizațiile de partid din agricultură au înalta 
îndatorire patriotică de a acționa cu toate for
țele, în deplină ordine și disciplină, pentru strîn- 
gerea grabnică și fără pierderi a întregii re
colte, pentru transportul și depozitarea în cele 
mai bune condiții a produselor agricole, pentru 
livrarea în întregime la fondul centralizat al 
statului a cantităților prevăzute, în vederea asi
gurării unei bune aprovizionări a populației și a 
industriei prelucrătoare, a altor nevoi ale eco
nomiei naționale. în același timp, oamenii mun
cii din agricultură trebuie să-și concentreze efor
turile pentru efectuarea corespunzătoare a ară
turilor și a însămînțărilor culturilor de toamnă, 
la indici superiori de calitate, asigurîndu-se ast
fel condiții pentru obținerea unor recolte supe
rioare în anul viitor. Se impune, totodată, să se 
acționeze cu fermitate pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității în zootehnie, în vederea asi
gurării efectivelor și a producțiilor animaliere 
prevăzute, precum și a furajelor necesare hră- 
nirii animalelor.

Plenara cere organelor și organizațiilor de 
partid din agricultură, tuturor oamenilor muncii 
de la sate să depună toate eforturile pentru 
înfăptuirea neabătută a programelor privind

dezvoltarea intensivă și modernizarea acestei 
importante ramuri a economiei naționale, astfel 
încît agricultura să-și aducă o contribuție spo
rită la progresul multilateral al țării, la creș
terea bunăstării întregului nostru popor.

8. In lumina aprecierilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ple
nara hotărăște ca în întreaga activitate de dez
voltare economico-socială a țării să sporească 
rolul organelor democrației muncitorești revolu
ționare, care sint chemate să conlucreze strîns, 
să acționeze în mod unitar în direcția soluțio
nării la timp și in mod operativ a tuturor pro
blemelor legate de înfăptuirea exemplară a 
planului. Plenara apreciază că se impune să 
crească răspunderea adunărilor generale ale oa
menilor muncii, să se acorde mai multă atenție 
bunei funcționări a consiliilor oamenilor muncii 
— care trebuie să se întîlnească cel puțin o dată 
pe lună și să dezbată în mod temeinic proble
mele activității din fiecare unitate —, precum și 
a «biroului executiv al consiliului oamenilor mun
cii, chemat să asigure conducerea operativă a 
întregii activități.

Plenara cere ca, o dată cu sporirea răspun
derii organelor colective de conducere, de 
stat și obștești, să crească răspunderea fiecă
rui om al muncii în îndeplinirea sarcinilor con
crete ce ii revin în desfășurarea exemplară a 
activității în toate domeniile.

Este necesar să se acționeze în continuare, cu 
toată hotărîreo, pentru perfecționarea activită
ții organelor și organizațiilor de partid, pentru 
creșterea și mai puternică a rolului conducă
tor al partidului in întreaga activitate, in solu
ționarea, in bune condiții, a problemelor com
plexe care stau in fața societății noastre.

Insușindu-ți pe deplin orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul tot mai 
important pe care îl are Comitetul Central al 
partidului, plenara subliniază sarcinile deosebite 
ce revin fiecărui membru al acestui organ 
suprem al partidului între congrese, care trebuie 
să manifeste, în toate împrejurările, acolo unde 
este nevoie de el, spirit revoluționar, devota
ment, abnegație, hotărîre fermă în muncă, să 
fie exemplu în felul in care își îndeplinește 
sarcinile și atribuțiile. Așa cum arăta secretarul 
general al partidului, problemele noi, complexe 
care se pun în fața noastră cer un spirit nou 
de muncă, un spirit de disciplină și de ordine, 
o mare răspundere revoluționară pentru a putea 
să asigurăm mersul ferm înainte spre comunism, 
întărirea continuă a patriei, a independenței și 
suveranității sale.

Comitetul Central al partidului adresează 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră chemarea vibrantă de a acționa cu 
abnegație și dăruire patriotică, cu înalt spirit 
comunist, revoluționar pentru ca alegerile de 
deputați în consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, orășenești ți 
comunale și Conferința Națională a partidului 
să se desfășoare în strînsă legătură cu îndepli
nirea în cele mai bune condiții a planurilor și 
programelor de dezvoltare economico-socială a 
patriei. Răspunzind prin fapte concrete de 
muncă, prin realizări de seamă chemărilor 
mobilizatoare adresate de secretarul general al 
partidului, să facem astfel încît adunările și 
conferințele județene de partid să constituie o 
puternică manifestare a forței partidului, a uni
tății Iui, a rolului său conducător, a creșterii 
combativității și spiritului revoluționar, a nive
lului politic și ideologic al comuniștilor, al 
întregului nostru popor.

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de 'Miniștri

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a întemeierii 

Republicii Democrate Germane, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, al po
porului român și al nostru personal, vă adresăm dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri și poporului Republicii Democrate Germane un 
cald salut prietenesc și cele mai cordiale felicitări.

Oamenii muncii din Republica Democrată Germană au 
înfăptuit, în perioada care s-a scurs de la acest eveniment 
memorabil, sub conducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, profunde transformări înnoitoare în toate 
domeniile vieții politice și social-economice. Animat de 
adinei sentimente de prietenie, poporul român urmărește 
cu interes și se bucură sincer de realizările remarcabile 
obținute în construcția socialistă, în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, în ridicarea bunăstării materiale 
?i spirituale.

al Republicii Democrate Germane
BERLIN

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția deosebită 
pentru dezvoltarea raporturilor trainice de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre partidele, țările și po
poarele noastre și sintem ferm convinși că, acționind in 
spiritul hotărîrilor și înțelegerilor la nivel înalt, aceste 
relații se vor dezvolta tot mai puternic și în viitor, în 
interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei 
păcii și socialismului. Dăm, de asemenea, o înaltă apre
ciere conlucrării rodnice dintre țările noastre în lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a celei 
nucleare, pentru promovarea unei politici de destindere, 
pace și largă cooperare în Europa și in întreaga lume.

De ziua sărbătorii naționale, vă dorim dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica 
Democrată Germană noi succese în edificarea societății 
socialiste dezvoltate, în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania.

Vă adresăm, de asemenea, cele mai bune urări de 
sănătate și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DÂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu prilejul împlinirii a 38 de ani 

de la întemeierea Republicii Demo
crate Germane, președintele Marii 
Adunări Naționale și ministrul afa
cerilor externe au trimis telegrame 
de felicitare președintelui Camerei 
Populare a R.D.G. și ministrului afa
cerilor externe al acestei țări. Insti
tuțiilor și organizațiilor similare din 
R.D. Germană le-au adresat, de 
asemenea, telegrame de felicitare 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, alte 
instituții centrale și organizații de 
masă din țara noastră.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, s-a des
chis, marți, expoziția „Lupta clasei 
muncitoare germane sub conducerea 
Iui Ernst. Thălmann", organizată cu 
prilejul Zilei naționale a R.D. Ger
mane.

Expoziția cuprinde imagini ilus- 
trînd lupta clasei muncitoare ger
mane în perioada interbelică pentru 
drepturi politice și sociale, împotriva 
fascismului și a politicii sale agresi
ve, a războiului, pentru pace in 
Europa.

Un loc distinct în expoziție îl ocu
pă aspecte ale relațiilor de solidari
tate, prietenie și colaborare statorai-

cite între R.D. Germană și România, 
care au cunoscut o continuă dezvol
tare în spiritul înțelegerilor conveni
te cu prilejul întilnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker.

La vernisaj au participat adjuncțl 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., un numeros public.

Au. fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați In țara noastră.

(Agerpres)

în spiritul sarcinilor și indicațiilor cuprinse în cu
vântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să facem totul, 
să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe trimestrul IV și pe întregul an, 
punînd astfel o bază trainică realizării producției anu
lui viitor, a tuturor obiectivelor actualului cincinal, care 
va asigura trecerea țării noastre într-o etapă nouă, su
perioară de dezvoltare economico-socială, realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții întregului popor!

Plenara își exprimă convingerea că organele și 
organizațiile de partid, oamenii muncii, întreaga națiu
ne vor face totul pentru a întîmpina Conferința Naționa
lă a partidului și a 40-a aniversare a proclamării Repu
blicii cu succese deosebite în întreaga activitate, în 
realizarea planului pe acest an, în înfăptuirea progra
mului de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Poporul prieten al Republicii 
Democrate Germane sărbătorește 
astăzi împlinirea a 38 de ani de 
la întemeierea primului stat al 
oamenilor muncii pe pămint ger
man. Trecerea timpului a învederat 
cu tot mai multă vigoare însem
nătatea istorică a memorabilului 
eveniment de la 7 octombrie 1949, 
crearea R.D.G. deschizind calea 
unei profunde democratizări a 
vieții politice și sociale, calea tre
cerii la transpunerea in viată in 
această țară a mărețelor idei ale 
socialismului științific și constitu
ind, in același timp, o grăitoare 
mărturie a transformărilor revolu
ționare petrecute in Europa in anii 
postbelici.

Paralel cu eforturile intense pen
tru înlăturarea urmărilor grele ale 
războiului. oamenii muncii din 
R. D. Germană au înfăptuit, sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, profunde trans
formări revoluționare in toate do
meniile de activitate. La aniversa
rea de astăzi, R. D. Germană se 
prezintă ca un stat socialist pu
ternic, înfloritor, care se bucură 
de un binemeritat prestigiu pe are
na internațională pentru contribu
ția de seamă pe care o aduce la 
lupta in vederea asigurării păcii și 
extinderii colaborării dintre po
poare.

Societatea socialistă dezvoltată 
făurită in R. D. Germană capătă 
mereu noi valențe prin traducerea 
In viată a hotăririlor Congresului

al XI-lea, de anul trecut, al 
P.S.V.G., care a stabilit ca orienta
re fundamentală pentru actuala pe
rioadă și în perspectivă legarea și 
mai strînsă a avantajelor noii orin- 
duiri cu cuceririle revoluției tehni- 
co-științifice, in scopul creșterii și 
mai accentuate a producției și pro
ductivității muncii șl al realizării de 
bunuri la nivel calitativ mondial — 
ca principală pîrghie de sporire a 
avuției naționale.

Aniversarea de astăzi constituie 
un nou prilej de a evidenția rela
țiile trainice de prietenie și cola
borare dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre România și R. D. Germană, 
dintre cele două popoare. Dezvol- 
tindu-se in spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, al declarațiilor comune 
elaborate la nivel inalt. al altor do
cumente bilaterale, aceste raporturi 
au ca temelie sigură principiile 
egalității in drepturi. ' respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc.

Un rol hotărîtor în evoluția as
cendentă a relațiilor noastre au 
avut și au intilnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker. înțe
legerile și hotăririle convenite cu 
aceste prilejuri deschizind largi 
perspective conlucrării în toate do
meniile.

Traducerea in viață a acestor 
hotărlri iși găsește o expresivă în
truchipare in dezvoltarea cola boră-

rii economice, R. D. Germană situ- 
indu-se constant pe unul din pri
mele locuri in ansamblul raportu
rilor economice externe ale țării 
noastre. Lărgirea și diversificarea 
schimburilor de bunuri materiale 
sint însoțite de acțiuni menite să 
ducă la adincirea colaborării și co
operării in domenii hotăritoare ale 
progresului tehnic, cum sint con
strucțiile de mașini, industria chi
mică, mecanica fină și optica, elec
tronica și electrotehnica ș.a. O par
te integrantă a colaborării o con
stituie schimburile de experiență 
pe linie de partid și de stat, dintre 
organizațiile de masă si obștești, 
legăturile pe tărîmul culturii și 
artei.

România șl R. D. Germană cola
borează, .de asemenea-, pe plan in
ternațional, acționind. împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu alte sta
te, cu forțele sociaf-politice înain
tate de pretutindeni, in vederea în
făptuirii dezarmării. în primul rind 
a dezarmării nucleare, promovării 
unei politici de destindere, pace și 
largă colaborare în Europa și în 
întreaga lume.

Cu prilejul celei de-a 38-a ani
versări a întemeierii R. D. Germa
ne. poporul român adresează po
porului prieten al acestei țări cele 
mai calde felicitări și urarea din 
inimă de a dobîndi noi succese de 
seamă în înflorirea multilaterală a 
patriei sale socialiste și făurirea 
unei vieți fericite. în înfăptuirea 
aspirațiilor sale de pace.

Pulsul trepidant al metropolei 
de pe Spree

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei armatei popu

lare cehoslovace, atașatul militar și 
aero al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, col. Eugen Altschul, a oferit, 
marți, un cocteil.

Au participat membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului A- 
părării Naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge- 
w ^ali și ofițeri, alte persoane ofi- 
c» re.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și atașați militari. ★

L* Galeria de artă fotografică din 
Capitală s-a deschis, marți, expoziția 
„Foto-confesiuni“ a artistului foto
graf Gink Karoly, din Republica 
Populară Ungară, organizată în ca
drul schimburilor culturale dintre 
România și Ungaria.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, asociației artiș
tilor fotografi, un numeros public.

Au fost de față membri ai amba
sadei R. P. Ungare la București.★

Cu prilejul împlinirii a 230 de ani 
de la nașterea scriitorului-patriot 
grec Rigas Fereos Velestlnlis — 
luptător pentru eliberarea poporului 
elen de sub jugul otoman, care a 
trăit o lungă perioadă de timp in 
țara noastră —, la Universitatea 
cultural-științifică din Capitală a 
avut loc, marți, o manifestare cultu
rală. In acest cadru au fost prezen
tate aspecte din viața șl activitatea 
scriitorului-patriot, iar un grup de 
artiști din Grecia au susținut un con
cert.

Au participat reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

A fost prezent Giorgios Linardos, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

(Agerpres)

Un mobilizator program de muncă 
pentru dezvoltarea economică a patriei

(Urmare din pag. I)

în construcția de mașini asigură în
deplinirea ritmică, integrală, la toa
te sortimentele a prevederilor de 
plan. Problemele din domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale sint 
determinate însă de nerealizarea in 
diferite sectoare a producției in in
dustria orizontală, care aveau dato
ria să asigure produsele necesare 
pentru celelalte sectoare, precum și 
de folosirea necorespunzătoare a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
din dotare. In energetică, de pildă, 
instalațiile nu au fost reparate la 
timp și exploatate în mod cores
punzător. De asemenea, există 250 
de întreprinderi care nu au atins 
parametrii proiectați, deci nu au 
realizat producțiile prevăzute. Tot
odată. unele capacități de pro
ducție noi nu au fost puse în func
țiune la termenele prevăzute.

Restanțele înregistrate în perioada 
care a trecut din acest an sint de
terminate prin urmare de modul 
necorespunzător în care s-a acționat 
în unele sectoare de activitate pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Desigur, problemele realizării efecti
ve a producției se decid in ultimă 
instanță la nivelul locurilor de 
muncă, în secțiile de fabricație. Re
zultatele obținute depind insă, deo
potrivă, ele asigurarea bazei materia
le, de buna desfășurare a cooperării 
întreprinderilor, de respectarea con
tractelor încheiate și a corelațiilor 
prevăzute între nivelurile producții
lor din diferite ramuri ale economiei. 
Prin urmare, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan este 
absolut necesar să se întreprindă ac
țiuni unitare, riguros coordonate din

partea tuturor factorilor cu munci 
de răspundere, Ia toate eșaloanele 
organizării producției pentru asigu
rarea condițiilor necesare desfășură
rii în cele mai bune condiții a între
gii activități productive. De la 
maistru, care este principalul orga
nizator al locului de muncă, la șeful 
de atelier, de secție și pină la direc
torul întreprinderii, iar de aici pină 
la conducerile centralelor industriale 
și ministerelor.

Așa cum s-a subliniat în cadrul 
plenarei, este absolut necesar să se 
perfecționeze la toate eșaloanele sti
lul de muncă al organelor de condu
cere colectivă, deoarece și problemele 
care trebuie soluționate in actuala 
etapă de dezvoltare a economiei na
ționale sint deosebit de complexe. 
Este cu totul nefiresc, de pildă, ca. 
în condițiile în care pe ansamblul 
economiei există stocuri de mate
riale de peste 250 miliarde lei. din 
care stocuri supranormative de a- 
proape 70 miliarde lei, ministerele 
să reclame că nu pot realiza preve
derile de plan din cauza lipsurilor 
în aprovizionare. Și aceasta în con
dițiile în care producția industrială 
lunară este de circa 120 miliarde lei. 
Explicații sigur că se pot da multe. 
Ele nu vor putea fi insă de nici un 
ajutor atit timp cit se tergiversea
ză aplicarea unor măsuri ferme pen
tru lichidarea stocurilor supranorma
tive, care, după cum se știe, blochea
ză pentru diferite perioadă de timp, 
în unele cazuri de ani de zile, impor
tante resurse materiale. Prin plan 
nu se pot prevedea noi și noi resur
se materiale pentru completarea „go
lurilor" în aproyizionare, determi
nate de stocurile supranormative din

unele unități sau de depășirea con
sumurilor planificate.

Economia națională este un tot 
unitar, un mecanism complex și 
deosebit de fin, in care fiecare parte 
componentă trebuie să funcționeze 
ireproșabil. Există, desigur, o serie 
de programe prioritare, cum sint cele 
privind dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime și resurse energetice, 
promovarea progresului tehnic, creș
terea productivității muncii, moder
nizarea producției și altele? cărora 
trebuie să li se acorde o atenție spe
cială din punct de vedere al tacticii 
șl strategiei stabilite pentru înfăp
tuirea lor. Nu există insă probleme 
de producție care trebuie să fie so
luționate și altele care pot fi lăsate 
la o parte. Planul nu poate fi consi
derat îndeplinit decit atunci cînd 
producția s-a realizat la nivelul can
titativ și calitativ stabilit la absolut 
toate sortimentele contractate și de 
care economia națională are nevoie.

Iată de ce, încă de acum, din a- 
ceste zile. în spiritul sarcinilor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia plenara C.C. al P.C.R., trebuie să 
se treacă la perfecționarea activită
ții productive, la soluționarea opera
tivă a tuturor problemelor care con
diționează îndeplinirea în cit mai 
bune condiții a sarcinilor de plan 
pe luna octombrie, pe trimestrul IV 
și pe întregul an. Răspunzînd însufle- 
țitoarelor îndemnuri ale secreta
rului general al partidului, oamenii 
muncii din toate domeniile de acti
vitate sînt chemați să întimpine Con
ferința Națională a partidului cu noi 
succese în producție, să contribuie 
din plin la progresul multilateral al 
patriei socialiste — baza sigură pen
tru prosperitatea întregului popor.

...Dimineața, in faptul zilei, e 
momentul poate cel mai prielnic 
de a înregistra viața tumultuoasă, 
pulsul alert al capitalei R. D. Ger
mane. Sute de mii de cetățeni ai 
metropolei de pe Spree se îndreap
tă spre locurile lor de muncă; 
zeci de mii vin din raioanele apro
piate, sint așa-zișii „pendler" (na- 
vetlși). tn zorii zilei intilnești in 
Berlin și „oaspeți de durată" — cei 
25 000 de tineri constructori șl 
specialiști, transferați din toate re
giunile țării pentru a ajuta la edi
ficarea și înfrumusețarea capitalei 
socialiste. La o populație de 
1 200 000 locuitori, activitatea econo
mică a capitalei R.D.G. este sus
ținută de 670 000 oameni ai mun
cii, ceea ce înseamnă că fiecare 
berlinez capabil de muncă este an
gajat in procesul de producție. 
Chiar și o parte a celor ce au ajuns 
la virsta pensionării (14,3 la sută 

'■'din populație) iși exercită în conti
nuare profesiunea.

Animația străzilor este amplifi
cată de prezența copiilor (18,2 la 
sută din populația Berlinului) — 
elevi sau „pensionari" ai creșelor și 
grădinițelor — cei mici însoțiți, evi
dent, de părinți sau bunici. Penttu 
ei, în ultimii 15 ani, s-au con
struit 250 noi școli. Șl fiindcă ne 
aflăm la Berlin intr-un moment 
jubiliar, marcat de împlinirea a 
750 de ani de la prima menționare 
documentară a orașului — ne de
clară arhitectul-șef, dr. Roland 
Korn — nu este lipsită de interes 
o scurtă incursiune in istoria mai 
recentă a metropolei : intr-o peri
oadă de 75 de ani — din 1870 pină 
în 1945 — in Berlin au fost con
struite 127 de școli.

Cu asemenea comparații își mă
soară azi pașii devenirii sale ca
pitala R.D.G., pași de neimaginat 
fără strădania și abnegația celor 
670 000 oameni al muncii ce animă, 
in revărsatul zorilor, străzile ber- 
lineze. Producția industrială, reali
zată in cele 156 de întreprinderi 
berlineze in 1986, a depășit valoa
rea de 20 miliarde mărci.

tn anii socialismului. Berlinul 
s-a transformat in cel mai mare 
oraș industrial al R.D.G. Dacă sub 
aspect arhitectonic capitala a do- 
bindit valențe noi de frumusețe și 
prospețime, caracteristica unei 
metropole care freamătă de tine
rețe, sub aspect economic, dar mai 
ales industrial, ea a căpătat, de la 
o etapă la alta, mai multă vigoare, 
capacitatea de a-și depăși pro

priile realizări și performanțe. 
Producția industrială din perioada 
1971—1986 este aproape dublă în 
comparație cu cea obținută in 21 
de ani premergători, adică din 
1949, anul creării R.D.G. Berlinul 
își onorează și în acest fel privi
legiul de a fi centrul politic, eco
nomic, științific și cultural al țării. 
Spre el converg privirile și inte
resul tuturor colectivelor de muncă 
din țară, cu rezultatele capitalei 
iși compară propriile realizări și 
performanțe. E un circuit viu, rod
nic, care funcționează, evident, in 
ambele sensuri.

Și fiindcă jubileul de 750 de ani 
oferă o paletă extrem de bogată 
de manifestări, gazdele ne invită să 
vizităm expoziția „Științele și pro
ducția R.D.G. in slujba poporului", 
organizată in Werner — Seelen- 
binder — Halle. Sint prezentate 
aproape 1 300 de exponate, produse 
reprezentative, in special realizări 
de vîrf ale microelectronicii și 
automatizării flexibile, expresie a 
transpunerii în viață a hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.S.U.G. 
La intrarea in expoziție, un panou 
consemnează angajamentul solemn 
al oamenilor muncii din R.D.G. . 
„Realizăm ceea ce a hotărit Con
gresul al XI-lea a P.S.U.G.". Con
cret, este vorba de a folosi pe 
scară largă factorii calitativi ai 
creșterii economice, de a asocia 
cit mai eficace și in beneficiul în
tregului popor avantajele soclalis- 
mului cu descoperirile și cuceririle 
științei și tehnicii. Expoziția de
monstrează modul cum sint apli
cate in domenii hotăritoare ale 
economiei naționale tehnologii de 
vîrf în scopul creșterii eficienței 
și intensificării proceselor de pro
ducție. Vizitatorii dobindesc infor
mații și explicații cuprinzătoare 
despre metodele moderne de pro
iectare, pregătire și realizare teh
nică a producției, așa-numitul 
sistem CADICAM.

„Rezultatele unui mare număr 
de teme de cercetare, 'înscrise in 
planul de stat referitor la dezvol
tarea științelor și tehnicilor, ca și 
cele cuprinse in planurile similare 
ale combinatelor au trecut, in pri
mul semestru al anului acesta, in 
stadiul de producție — ne explică 
Ute_Strauss, conducătoarea unui 
tinăr colectiv de cercetare de la 
„Stromrichter-LOK" din Berlin. 
S-a putut realiza pe această cale 
o producție în valoare de 22 mi
liarde mărci, cu un nivel tehnic

mai ridicat și cu o eficiență spo
rită".

Exponatele prezentate reliefează 
preocuparea pentru introducerea 
unor procedee și tehnologii menite 
a reduce consumurile de energie 
și materiale, sau — cum se preci
zează pe un panou — ameliorarea 
raportului dintre masă și randa
mentul produselor. Bilanțul pe pri
mul semestru este edificator în 
ceea ce privește contribuția cerce
tării : economisirea a 230 000 tone 
laminate de oțel, 25 000 tone de 
produse din fontă, 6 500 tone de 
metale neferoase, precum și 160 000 
tone ciment. Concomitent, consu
mul specific de energie a fost re
dus cu echivalentul a 6 milioane 
tone lignit brut.

„O strînsă colaborare cu indus
tria — ne declară dr. Wolfgang 
Pelas, șeful secției principale de 
cercetare a Academiei de Științe 
a R.D.G. — trebuie să ne dea ga
ranția că munca științifică, por
nind de la problemele relevante 
ale cercetării fundamentale pină 
la cercetarea aplicată, nu se în
cheie la porțile academiei, ci are 
menirea să se concretizeze in re
zultate rodnice, efective in produc
ție. Deoarece in capitală sint con
centrate mari forțe angajate in 
cercetare — Academia de Științe, 
Universitatea Humboldt, 7 institute 
de învățămint superior și 17 de 
specialitate — nouă ne revine și 
sarcina de a oferi un model exem
plar de colaborare cu inaltă efi
ciență între industrie și știință. In 
Berlin se află o cincime din po
tențialul de cercetare și dezvoltare 
al R.D.G."

In trecere de la un stand la 
altul al expoziției „Științele și 
producția R.D.G. în slujba po
porului", mi-am amintit de biogra
fia unui specialist renumit în fizi
ca temperaturilor joase, intilnit la 
Dresda. Plecase in viață in 1948, 
cu meseria de tractorist, profesată 
după posibilitățile acelei perioade 
pe o mașină veche. Prin muncă și 
studiu asiduu, Rudolf Knoner a 
parcurs treptele unei înalte califi
cări și a fost ales rector al Uni
versității tehnice din Dresda. O 
biografie intr-adevăr interesantă, 
dar nu unică, pentru că socialis
mul a creat in scurt timp nu nu
mai însemnate valori materiale, 
ci a descătușat mai ales talentele 
și energiile oamenilor, oferindu-le 
posibilități nelimitate de afirmare.

Petre STANCESCU
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Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Realegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii 
Arabe Egipt, ca rezultat al voinței exprimate de poporul eg.ptean, îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu perso
nal, calde felicitări, impreunâ cu cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de succes deplin in activitatea dumneavoastră de mare răs
pundere dedicată progresului și bunăstării națiunii egiptene. ,

Folosesc acest fericit prilej pentru a-mi exprima convingerea că. în spi
ritul înțelegerilor la care am ajuns împreună, raporturile de strînsă prie
tenie și rodnică colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai 
mult în viitor, atit pe plan bilateral, cit și in domeniul vieții internaționale, 
in interesul popoarelor român și egiptean, al cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii in intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

AGENȚIILE

TRANSMIT
în le- 
sovie-

Mubarak iși va 
de șase ani la

DE PRESĂ

Rezultatele referendumului din R.A. Egipt
Hosni Mubarak a fost reales în funcția de șef al statului
CAIRO 6 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
fost reales în funcția, supremă în 
stat in urma referendumului desfă
șurat luni — a anunțat ministrul de 
interne al acestei țări, Zaki Badr, 
citat de agenția M.E.N. Potrivit re
zultatelor finale date publicității,

97,12 la sută din cele peste 12 mi
lioane voturi exprimate au fost in 
favoarea președintelui Mubarak. La 
urne s-au prezentat 88,4 la sută din 
totalul cetățenilor cu drept de vot.

Președintele Hosni 
prelua noul mandat 
13 octombrie.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez profunde mulțumiri pentru salutul tovărășesc, felicitările 

sincere transmise, precum și pentru sentimentele de solidaritate cu cauza 
poporului nostru pentru construcția socialistă a țării și reunificarea pașnică 
și independentă a patriei, pe care mi le-ați adresat, in numele Comitetului 
Central al Partidului. Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră personal, cu 
ocazia celei de-a XXXIX-a aniversări a creării Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Cu acest prilej, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare dintre cele două țări ale noastre se vor intări și dezvolta continuu.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U■

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere telegrama dumneavoastră cu ocazia aniver
sării Zilei independenței Ciprului. La 
diale de sănătate'și fericire personală, 
pentru poporul dumneavoastră.

Sint animat de dorința consolidării 
tenie și cooperare dintre țările noastre.

rindul meu. vă transmit urări cor- 
precum și de progres și prosperitate

continue a relațiilor strînse de prie-

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Gh. Cercelescu transmite : în ple
nul Adunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile pe marginea 
problemelor maiore aflate pe agenda 
celei de-a 42-a sesiuni.

Ministrul de externe al Emiratelor 
Arabe Unite, Rashid Bin Abdullah 
Al-Nuaimi. a arătat că tara sa este 
profurid preocupată de escaladarea 
conflictului dintre Iran și Irak, de 
creșterea continuă a tensiunii in în- 
treaga'zonâ a Golfului, precum si de 
tendința acestui focar de criză de 
a depăși cadrul regional. El s-a pro
nunțat pentru solutionarea diferen
dului dintre cele două țări prin ne
gocieri. asa cum prevede si rezolu
ția 598 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U.. care, după părerea sa. este 
un text echilibrat, ce ține seama de 
interesele legitime ale ambelor părți.

Referindu-se la situația din Ame
rica Centrală, ministrul de externe al 
statului Belize, Dean Oliver Barrow, 
a declarat că planul de pace elabo
rat și adoptat recent de cele cinci

țări din regiune oferă bazele unei 
reglementări juste a diferendelor și 
a permis deja atingerea unor obiec
tive. .

Exprimîndu-și îngrijorarea fată de 
faptul că. din cauza eșecului tuturor 
încercărilor de pînă acum de a se 
reglementa problemele Orientului 
Mijlociu, situația din regiune se de
teriorează continuu, ministrul de ex
terne al Bahreinului, Mohamed Bin 
Mubarak AI-Khalifa. a cerut convo
carea, cit mai curind posibil, a unei 
conferințe de pace în cadrul O.N.U., 
la care să participe toate părțile in
teresate. inclusiv O.E.P.. singurul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian.

Ministrul de externe al R.P.D. 
Yemen, Abdel Aziz El Dali, a expri
mat satisfacția tării sale fată de 
evoluția relațiilor dintre cele două 
state yemenite. arătind că întîlnirea 
la nivel înalt de la Sanaa, din iulie 
1987, a dat un nou elan acțiunii co
mune ce vizează reunificarea națiu
nii yemenite pe cale pașnică.

si colaborării!1
HELSINKI 6 (Agerpres). — 

gătură cu recentele propuneri 
tice, președintele Finlandei, Mauno 
Koivisto, a subliniat că acestea se 
referă la un spectru larg de proble
me, de la cele 
nomice și de 
Ele — a spus 
noi perspective 
intens decit in 
regiunea nordică.

Pe de altă parte, Mauno Koivisto 
a exprimat satisfacția pentru spriji- 
riul pe care U.R.S.S. îi acordă pro
punerii guvernului țării șale cu pri
vire la crearea unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei și La mă
suri de sporire a încrederii în regiu
nea mărilor nordice.★

OSLO 6 (Agerpres). — Primul-mi- 
nistru al Norvegiei, Gro Harlem 
Brundtland. a subliniat, într-o decla
rație făcută televiziunii norvegiene, 
că vor fi studiate cu atenție recen
tele propuneri sovietice privind nor
dul planetei. Aceste propuneri — a

militare la cele eco- 
colaborare științifică, 
președintele — oferă 
pentru un dialog mai 
trecut în legătură cu

menționat premierul norvegian 
cuprind o sferă mai largă decit pro
blemele securității. Fără îndoială, re
zolvarea lor ar avea. în general, o 
influență pozitivă în ceea ce privește 
instaurarea unui climat de încredere 
și a unor relații de colaborare — 
a menționat șeful guvernului norve
gian. ♦

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — în
tr-o declarație dată publicității la 
Stockholm, ministrul de externe al 
Suediei, Sten Andersson, a apreciat 
pozitiv noile propuneri privind li
mitarea și .reducerea amplorii acti
vităților militare in nordul Euronei. 
Suedia — se arată în document — 
salută încheierea unor acorduri pri
vind limitarea armamentelor și mă
suri de încredere în domeniul mari- 
tirn-militar care vizează regiunea 
nordică, precum și propunerile re
feritoare la crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul continentului 
european.

CONVORBIRI SOVIETO-FIN- 
LANDEZE. La Moscova a avut loc 
marți o intilnire intre Mihail Gor- 
baciov, secretar general ql C.C. al 
P.C.U.S., și președintele Finlandei, 
Mauno Koivisto, aflat intr-o vizită 
oficială in U.R.S.S., la invitația 
conducerii sovietice. In aceeași zi, 
informează agenția T.A.S.S.. pre
ședintele Finlandei a conferit la 
Kremlin cu președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, Nikolai Rijkov.

SPYROS KYPRIANU
Președintele Republicii Cipru Un raport al secretarului general al O.N.U.

privind procesul de reglementare a situației în Afganistan

PLOIEȘTI : Noi amenajări edilitare
în municipiul Ploiești a fost dată 

in folosință prima linie de transport 
în comun cu tramvaiul, care, pe o 
lungime de 9 km, traversează acest 
important centru industrial.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Prahova al 
popular județean, 
rîrea locuitorilor 
vetre istorice de

P.C.R. și Consiliul 
se exprimă hotă- 
acestei străvechi 
a-i da o nouă și

înfloritoare înfățișare pe măsura 
mărețelor realizări ale epocii pe 
care o trăim.

Este pentru noi — se spune în te
legramă — un minunat prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a vă adresa, 
din adîncul inimilor, un respectuos 
și fierbinte omagiu, cele mai alese 
sentimente de stimă, de dragoste și 
recunoștință, pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți în scopul ridicării 
bunăstării și prosperității întregului 
popor. înfloririi continue a tuturor 
localităților patriei noastre socialiste.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— într-un raport adresat Adunării 
Generale. secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, 
arată că „o reglementare pe calea 
tratativelor reprezintă singura cale 
posibilă de realizare a păcii în Afga
nistan" — informează Oficiul pentru 
presă al O.N.U. și agenția T.A.S.S. 
în document se menționează că „pro
cesul de negocieri îndreptat spre o 
reglementare cuprinzătoare se află 
într-un stadiu avansat. în anul care

a trecut s-au obținut progrese sub
stanțiale. deși nu suficient de stabi
le. in cadrul eforturilor pentru în
cheierea unor instrumente interna
ționale care să incorporeze această 
reglementare".

Secretarul general al O.N.U. rele
vă in raportul său că în timnul vizi
tei la Moscova, din iunie 1987. con
ducătorii sovietici J-au asigurat do 
sorijinul lor deplin fată de procesul 
de negocieri diplomatice desfășurat 
sub auspiciile O.N.U.

Propuneri ale guvernului de coaliție al Kampuchiei
INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL: Azi, meciul amical România - Grecia
în cadrul pregătirilor pentru me

ciurile din campionatul european 
iriterțări, astăzi va avea loc partida 
amicală dintre echipele reprezenta
tive ale Românfei și Greciei.

întrecerea se va desfășura pe sta
dionul Steaua din București, cu în
cepere de la ora 15. Echipa Româ
niei: Lung — Rednic (Negirilă), Be- 
lodedici, Andone (Săndoi), Ungu- 
reanu — Mateuț, Stoica, Bdloni, Klein

— Lăcătuș, Hagi. Jucătorii . Iovan, 
Cămătaru, Pițurcă și Bumbescu sint 
indisponibili.

★
Ieri, la Pitești, s-a jucat 

amicală dintre echipele de 
ale României și Greciei, 
cîștigată de formația noastră
(0—0), prin golul înscris de Lupu, 
din penalti, în minutul 55.

partida 
tineret 
partidă 
cu 1—0

HANDBAL : Adversarele echipelor noastre 
în cupele europene

Democrate privind
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— într-o notă către cea de-a 42-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., guvernul de coaliție al 
Kampuchiei Democrate cheamă la 
reconciliere națională, după o primă 
fază de retragere a forțelor vietna
meze, ca o parte a unui acord între 
Vietnam și guvernul de coaliție al 
Kampuchiei Democrate asupra retra
gerii complete a tuturor forțelor 
vietnameze, în cadrul unui calendar 
precis, sub supravegherea Națiunilor 
Unite.

Guvernul de coaliție al Kampu
chiei Democrate arată că guvernul 
de la Pnom Penh va fi inclus în gu-

reconcilierea națională
vernul cvadripartit, constituit în ca
drul reconcilierii naționale, după 
prima fază a retragerii Vietnamului 
din Kampuchia.

în nota transmisă de agenția China 
Nouă se arată, de asemenea, că pro
cesul reconcilierii nu trebuie să fie 
selectiv ori exclusiv, ci deschis 
tuturor.

Nota semnată de prințul Norodom 
Sianuk. președintele Kampuchiei 
Democrate. Son Sann. prim-ministru 
al guvernului de coaliție al Kampu
chiei Democrate, și Khieu Samphan, 
vicepreședinte al Kampuchiei De
mocrate. urmează să fie difuzată ca 
document oficial al O.N.U.

Precizări privind agenda apropiatelor convorbiri 
dintre miniștrii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Partea 
sovietică se pregătește in modul cel 
mai serios pentru schimbul de păreri 
ce va avea loc cu prilejul vizitei la 
Moscova a secretarului de stat al 
S.U.A.. George Shultz, care va începe 
Ia 22 octombrie — a declarat un pur
tător de cuvint al M.A.E. al U.R.S.S.. 
in cadrul unei conferințe de presă. 
Arătind că vor fi examinate și pro
bleme legate de armele strategice 
ofensive, purtătorul de cuvint a rele
vat că. în opinia Uniunii Sovietice, 
prin eforturi comune susținute, chiar 
în prima jumătate a anului viitor 
s-ar putea ajunge la o înțelegere

cu 50 la sută aprivind reducerea 
rachetelor balistice. în condițiile res
pectării stricte a acordului cu pri
vire la limitarea armelor antirachetă. 
Vor fi abordate, totodată, aspecte ale 
situației din Orientul Mijlociu, con
flictul iraniano-irakiari, alte pro
bleme regionale.

Vorbitorul — relatează agenția 
T.A.S.S. — a precizat că. pină Ia 
începerea vizitei, delegațiile U.R.S.S. 
și S.U.A. de la Geneva vor încheia 
elaborarea proiectului de acord pri
vind rachetele nucleare cu rază me
die de acțiune si a celor operativ- 
ta etice.

VIZITĂ. Președintele Uruguayu- 
lui, Julio Maria Sanguinetti. l-a 
primit ne ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.. Eduard Sevard- 
nadze. care intrenrinde o vizită 
oficială la Montevideo — relatează 
agenția T.A.S.S. Convorbirea a pri
lejuit un schimb de păreri în pro
bleme ale relațiilor bilaterale și 
ale actualității internaționale. S-a 
reafirmat punctul de vedere co
mun că situațiile de criză din dife
rite regiuni ale lumii not fi rezol
vate pe ca’ea negocierilor, ne baza 
unor principii echitabile și reciproc 
acceptabile.

Acțiuni în vederea aplicării acordului 
de pace în America Centrală

6 (Agerpres). LaMANAGUA 
lyianagua a fost inițiat oficial dialo
gul de reconciliere națională dintre 
reprezentanții guvernului si forțele 
politice naționale de opoziție. Luted 
cuvîntul, nreședintele Republicii Ni
caragua. Daniel Ortega Saavedra, a 
relevat importarița participării tutu
ror forțelor sociale și politice din 
tară la efortul general de normali
zare a situației interne si de instau
rare a unui climat de pace, securi
tate și cooperare în America Cen
trală, așa cum prevede și Acordul 
de pace în regiune semnat la 7 au
gust, la Ciudad de Guatemala, de 
președinții țărilor centroamericane.

Șeful statului nicaraguan a re
afirmat hotărîrea țării sale de a nune 
în aplicare toate prevederile Acor
dului de pace, solicitînd însă o ati
tudine similară și din partea celor
lalte țări din regiune pentru a se 
asigura întregul ansamblu de con
diții necesare conferirii unui carac
ter ireversibil procesului de pace în 
America Centrală.

MANAGUA 6 (Agerpres). — Un 
număr de 400 de indieni miskitos, 
care — potrivit agenției EFE — 
primiseră arme din Statele Unite.au 
hotărît să beneficieze de amnistia 
acordată de guvernul nicaraguan, s-a 
anunțat oficial la Managua.

Arătind că indienii miskitos au 
ajuns la un acord cu forțele armate 
sandiniste „pentru a se integra pro
cesului de pace"; ministrul de inter
ne. Tomas Borges, a precizat că a- 
cesta este primul comando, operațio
nal, alcătuit din 400 de combatanți, 
care a hotărît să depună armele.

SAN SALVADOR 6 (Agerpres). — 
La San Salvador a luat sfîrșit dialo
gul intre delegațiile guvernului pre
ședintelui Jose Napoleon Duarte și 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională — Frontului De
mocratic Revoluționar (F.M.L.N.— 
F.D.R.), consacrat degajării unei so
luții politice la conflictul intern.

Convorbiri americano-mozambicane

Ieri, s-a efectuat tragerea la sorți 
a meciurilor 
europene.

In „Cupa
— masculin.
rești, campioana României, va întilni 
(primul meci in deplasare) pe cam
pioana Suediei, Redberkslid Goete- 
borg, in timp ce, în „Cupa cupelor". 
Politehnica Timișoara va primi re
plica echipei S.C. Leipzig (manșa 
intii — la Timișoara). In „Cupa 
I.H.F.", H.C. Minaur Baia Mare va 
evolua în compania formației suede
ze H.K. Drott Halmstad. meciul-tur 
urmind să se desfășoare în Suedia.

turului doi din cupele
campionilor europeni" 
formația Steaua Bucu-

Toate partidele tur sint programate 
în perioada 26 octombrie — 1 noiem
brie, iar returul — între 2 și 8 
noiembrie.

în competițiile feminine, sorții au 
decis1 pentru reprezentantele noastre 
următoarele intilniri : „Cupa cam
pionilor europeni" : Spartak Kiev — 
Știința Bacău ; „Cupa cupelor" : 
Mureșul Tg. Mureș — Vașas Buda
pesta ; „Cupa LH.F.“ : 
Brașov — 
în aceste 
programat anul viitor : între 4 și 10 
ianuarie — prima manșă, și intre 11 
și 17 ianuarie — returul.

Rulmentul
E.S. Besancon (Franța), 
întreceri, turul doi este

Pentru o conferință de pace în Orientul Mijlociu
KUWEIT 6 (Agerpres). — Convo

carea unei conferințe de pace în 
Orientul Mijlociu este sprijinită in
tr-o măsură tot mai mare, a afirmat 
vicepremierul și ministrul egipteă’n 
al afacerilor externe, Esmat Abdel 
Meguid. într-o declarație făcută zia
rului „Al Qabas", citată de agenția 
KUNA, el a arătat că autoritățile is- 
raeliene ar trebui să găsească o so
luție la deosebirile de vederi față 
de convocarea unei conferințe de 
pace, in condițiile adeziunii interna
ționale tot mai largi la această idee.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Pre
mierul israelian, Yitzhak Shamir, a 
declarat că este de acord cu organi
zarea unei conferințe internaționale 
de pace in Orientul Mijlociu, cu con
diția ca înaintea acesteia să aibă loc 
convorbiri de pace israeliano-arabe. 
Purtătorul de cuvînt al primului' 
ministru — citat de agenția A.P.A. 
— a arătat că in opinia lui Shamir 
o asemenea conferință nu ar trebui 
decit să aprobe un acord de pace 
încheiat anterior.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — In 
convorbirile purtate la Washington, 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
și președintele Mozambicului, Joa
quim Chissano, au căzut de acord că 
este necesar să fie identificate mo
dalitățile de a se pune capăt politicii 
de apartheid din Africa de Sud. In 
același timp, după cum informează 
agenția Taniug, partea americană a 
reafirmat punctul de vedere potrivit 
căruia nu se impune adoptarea unor 
sancțiuni suplimentare față de regi
mul de la Pretoria, ci trebuie să fie 
menținute cele luate anterior de că
tre țările occidentale. Cu același pri
lej, cei doi președinți au discutat

lamijloacele menite să contribuie 
curmarea activității elementelor con
trarevoluționare mozambicane, spri
jinite de rasiștii sud-africani, în ca
drul politicii lor de destabilizare a 
situației din regiune.

Tradițiile unei rodnice prietenii
pasajele subterane 

centrul Sofiei se pot vedea, 
ruinele unei construcții 

dimensiuni impresionante. în
de deasupra, inima

într-unul din 
din 
în parte, 
de 
treaga piață 
orașului, e așezată pe umerii ve
chii incinte. Dar chiar și trecă
torului grăbit zidul de demult, 
pe care la un moment dat calcă in 
pasaj, ii reține atenția printr-un alt 
fel de detaliu. Pe înălțimea lui. 
nuanțele cărămizilor evocă trei stra
turi de civilizație suprapuse oe acest 
pămint : tracă, romană, slavă. în So
fia vei mai întilni asemenea vesti
gii : urmele unei case romane din 
secolul V e-n.. ale străzii care con
servă monumentul creștin din seco
lul IV. ruinele ..turnului rotund" și 
ale „turnului triunghiular". Sredeț. 
prima denumire slavă a orașului 
(sec. IX), inseamnă „răscruce". Cei 
vechi au ținut să consfințească in 
numele orașului fericita — sau. după 
vremuri, nefericita — lui așezare, la 
jumătatea distantei dintre Marea 
Neagră și Marea Adriatică, dintre 
Dunăre si Marea Egee. dintre Con- 
stantinopol si Belgrad. Răspintie a 
drumurilor comerciale, ascunzind 
semnele unei istorii milenare. Sofia 
are. si din alte puncte de vedere, o 
așezare fericită : muntele Vitoșa. cu 
pitorestile lui morene. cu pădurile 
care, inclusiv în dimineți fierbinți, 
aruncă un abur ușor si tonic deasu
pra orașului, cele 15 izvoare de apă 
minerală.

Sofia este un oraș în care trecutul 
se imbinâ armonios cu prezentul. Un 
oraș bine sistematizat. în centrul lui, 
cel puțin, nu te poți rătăci. Străzi 
perpendiculare, parcuri rectangulare, 
fațade renovate in culori plăcute. Un 
oraș care trăiește și respiră in voie : 
spații largi, piețe generoase cu pavaj 
auriu, trotuare late. Cele citeva 
străzi mai înguste nici nu pot fi 
puse la socoteală. Pe bulevardul-au- 
tostradă pe care te înscrii venind de 
la aeroport e vizibilă dorința de mo
numentalitate. Blocurile noi ale car
tierului ..Drujba-2“. zărit pentru o 
clipă. încearcă să se individualizeze, 
prin linii, volume, culoare, de cele
lalte. Albastrul metalic al hotelului 
campaniei „Balkan" atrage atenția

asupra intențiilor arhitectilor de 
astăzi ai Sofiei. Sticlă, oțel, beton, 
verdeață. Un bulevard intreg, Vitoșa, 
a devenit în ultimii ani o stradă co
mercială modernă prin folosirea cu 
gust a unor elemente simple. Primul 
nivel de la subsolul Palatului național 
al . culturii ..Ludmila Jivkova" e un 
spațiu comercial odihnitor poate toc
mai prin nuanța plină de discreție a 
vitrinelor. TraVersindu-l, ai o im
presie de confort. Al doilea e des
tinat circulației (tramvaie, troleibu
ze), al treilea te va conduce la sta
ția de metrou. Pină la sfirșitul aces
tui cincinal, o primă linie de me
trou va subtraversa bulevardele So-

în funcție de necesități. Același lu
cru se intimplă si cu mai micile săli 
de conferințe, utilate cu pereți mo
bili. Fiecare dintre sălile mici creea
ză o atmosferă specifică destinației 
inițiale prin fresca ce acoperă un 
perete intreg. ca si prin celelalte a- 
menajări. în sala pentru intilniri o- 
ficiale. de exemplu, poți admira 
compoziția alegorică a Svetlanei Ru- 
sev, „Bulgaria", in sala 7, convena
bilă conferințelor, spectacolelor si 
concertelor, te întîmpină ..Flacăra", 
sinteză istoric-culturală realizată de 
pictorul Kristu Stefanov. Deși pre
domină brunurile, foaierele simetri
ce sint luminoase. Ferestre largi

ÎNSEMNĂRI din r.p. bulgaria

LA O REUNIUNE A MINIȘTRI
LOR DE EXTERNE AI ȚĂRILOR 
NEALINIATE, care participă la 
octua'a ses’.une a Adunării Gene
rale a O.N.U.. secretarul federal 
iugoslav Dentru atace'-*’" externe. 
Rai' Dizdarev.tei. a subliniat nece
sitatei dri a se .ăcO'-d-'‘ întregul 
sorina d!alo'”>’”’ sovieto-american 
•n dire-tia dezarmări' o- a con
stitui*. un obiect''" permanent al 
mise’—=i d" neal’nie-n — transmite 
•>-en*i-' Ta-Iin<’ ministrul
(•’gos'ev i n-l '*-"» .->—pace 
conveni*. te Guatem-*!-' de cele 
cinci "te‘n cen*rnameric.n”e drept 
„u-* eveh'n'e-r1 extra-' h- impor
tant. care am-hirte n^rspecive gă
sirii «riuf durabl’n în aceas
tă probte-"'. ri evitării interven- 
ttei st-nine" te reriune. Vorbitorul 
s-i pronun*a*. în favoarea convo
cării u**ei confertetp internaționale 
dn nare în prob’nmn Orientului 
Mijlociu si a adresat țărilor neali
niate chemarea de o cere Consiliu
lui da Securitate adoptarea unor 
sanction1 cuprinzătoare si obliga
torii împotriva regimului rasist 
sud-african. precum ri stabilirea 
unui terrnen perit-u aplicarea pla
nului Națiunilor Unite privind ac
cesul la independență al Namibiei.

REFUGIAȚI. într-un interviu a- 
cordat agenției T.A.S.S., secretarul 
general al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului, președintele 
Consiliului Revoluționar al R.D. 
Afganistan. Najibullah, a subliniat 
că. în prezent, s-au reîntors in țară 
aproximativ 83 000 de refugiați 
afgani din străinătate. El a arătat 
că în întreaga țară continuă dezba
terea proiectului noii constituții, a 
cărei adoptare va constitui un fac
tor important al normalizării si
tuației din țară, relevă agenția 
T.A.S.S.

fiei, unind cartierul ..Liulin" de cen
tru.

Palatul, a fost inaugurat cu ocazia 
aniversării, la 20 octombrie 1981. a 
treisprezece secole de la întemeierea 
statului bulgar. Construit în timp re
cord (trei ani) ne o suprafață de 
17 000 metri pătrați, are o înălțime 
de 51 de metri, un volum de 587 000 
metri cubi si e situat intr-un parc 
de 22 de hectare. Alte amănunte? 
Grupul de arhitect! condus de Alek
sandr Barov a realizat o construcție 
multifuncțională, cu o linie modernă 
și elegantă. Cele 11 niveluri — 
din care trei sub pămint — ale 
edificiului cu plan octogona! adă
postesc 12 săli cu un total de 8 000 
de locuri, cabinete de proiecții, tele
viziune locală, echipamente audiovi
zuale. un centru de presă cu dotare 
adecvată, scene cane pot fi adaptate 
diferitelor activități artistice, spatii 
care asigură in mod egal condiții 
pentru congrese, conferințe, recepții, 
concerte, spectacole de operă si tea
tru, reviste de modă. Fiecare dintre 
etajele sale e conceput ca o galerie 
de artă. Statuia turnată in bronz de 
Ia parter, operă a sculptorului Di- 
mităr Boikov, se intitulează sugestiv 
„Renaștere". Un cuvint scump po
porului bulgar.

Cele trei săli mari pot fi modifi
cate. ca ambiantă si număr de locuri.

oferă perspectiva orașului sau a 
Vitoșei, fiecare etaj iși impune 
personalitatea prin operele de artă 
expuse. Palatul culturii este sinteza 
vie a eforturilor creatoare — de la 
cercetarea științifică si industrie la 
creația artistică — din Bulgaria con
temporană.

Eforturi care iși găsesc. între al
tele, o elocventă oglindire în dezvol
tarea industriei electronice. Semnele 
industriei electronice se văd pretu
tindeni in Sofia. „Vrem să facem 
din Sofia orașul sistemelor". Fraza 
era accentuată și explicată pe larg în 
documentata și amabila prezentare a 
capitalei țării vecine, făcută de tova
rășa Snejana Slavceva, șefa secției 
economie-planificare de la comitetul 
orășenesc de partid. Deși numără 
măi mult de treisprezece secole, 
Sofia a devenit capitală in 1879, 
după eliberarea Bulgariei. Astăzi 
trăiesc aici 1 200 000 de locuitori, 
ceea ce reprezintă 13 la sută din 
populația țării. Sofia concentrează 
cel mai mare potențial economic, 
științific, cultural al țării. Ramuri 
de bază ale economiei naționale al
cătuiesc profilul industriei sofiote : 
construcții de mașini, electronică, 
siderurgie, industrie chimică, alimen
tară, industrie ușoară (textile, încăl
țăminte, mobilă, confecții, sticlă etc).

Agricultura practicată pe cele 43 000 
de hectare din jurul Sofiei are un 
caracter intensiv. Tendința actuală 
este de a face schimbări in struc
tura suprafeței agricole, micșorind 
cultura de cereale și mărind-o pe 
cea de furaje. Aceasta corespunde 
dezvoltării zootehniei, în conformi
tate cu cerințele locuitorilor capi
talei.

Conținutul profund al perfecțio
nărilor și transformărilor ce se pe
trec acum in Bulgaria constă, arăta 
interlocutoarea noastră, in realizarea 
unei creșteri calitative noi. atît in 
domeniul economic, cit și in ce pri
vește nivelul general al întregii so
cietăți. Ea se bazează pe revoluția 
tehnico-științifică, pe inovarea teh
nologică și restructurarea progresivă 
a producției. Criteriul principal de 
analiză a acesteia din urmă este 
nivelul mondial. „Inovarea tehnolo
gică și restructurarea economică al
cătuiesc un intreg omogen. Dacă le 
despărțim, vom greși și nu mai 
avem timp !“.

Orientarea generală, ni se spune, 
dictată de necesitățile locuitorilor 
Sofiei, este spre crearea de între
prinderi mici, cu tehnologii moder
ne, capabile să-și schimbe din mers 
profilul 
să o 
Această 
dintre 
activității 
Sofiei. Ea se traduce, 
prin utilitate și funcționalitate. Cu
vinte sinonime cu termenul pe care 
ești tentat să-l pronunți în 
multe rinduri la Sofia : modern. Și e 
de ajuns să te oprești Ia unul dintre 
obiectivele edilitare cele mai atrăgă
toare, gara centrală, o construcție 

de funcțională, pe atît 
care lasă o impresie 
O gară care nu pare

electronică și tehnica industrială. 
Pină in 1990 se așteaptă rezultate 
bune in privința obținerii de materii 
prime noi, sarcină ambițioasă a cer
cetării științifice și industriei sofiote. 
La Sofia se va construi un centru 
național de biotehnologie. Folosirea 
laserului, a tehnicilor de 
tronică sint, de asemenea, în etapa 
actuală, preocupări prioritare.

Acestea ar fi, la o sumară enume
rare, citeva din direcțiile mari de 
acțiune ale momentului la Sofia și, 
de altfel, in întreaga Bulgarie. De
talii ? Notăm în grabă. în siderurgie 
se va trece in curind 
continuă a 
lalte ramuri 
fiote sint și 
continuare.
dere a noului, automatizării și 
robotizării. „Orașul sistemelor" în 
producția de mașini mai înseamnă : 
automatizarea liniilor tehnologice. 
Scopul : producerea de mașini cu 
programare numerică de mare preci
zie și competitivitate. Centrul este 
Combinatul științific de producție 
pentru mașini-unelte, care l-a avut 
ca oaspete, într-una 
oficiale de prietenie 
vecină și prietenă, 
Nicolae Ceaușescu.

De altfel, pentru

optoelec-

la turnarea 
metalului. Și cele- 

ale industriei so- 
vor fi supuse. în 

procesului de pătrun- 
noului, automatizării 

. „Orașul sistemelor"

din vizitele 
făcute în țara 
pe tovarășul

de producție 
facă la 
elasticitate a 
preocupările 

economice

și mai ales 
nivel superior.

devenit una 
centrale ale 
și sociale a 

altfel spus.

mai

pe cit 
de elegantă, 
de civilitate. 
aglomerată nici la ore de trafic in
tens.

Cele cinci programe pentru ino
varea tehnologică in industria sofio
tă, de care ni s-a vorbit, justifică 
sintagma „orașul sistemelor". Preo
cuparea fundamentală converge către 
automatizarea proceselor de produc
ție. Tehnicile clasice, tradiționale vor 
fi înlocuite. Programul de electroni- 
zare propune o sinteză între micro-

De altfel, pentru .vizitatorul din 
România este un motiv de satisfacție 
să noteze, în aceste zile, interesul cu 
care în cercurile oele mai diverse ale 
opiniei publice din țara prietenă este 
așteptată vizita oficială de priete
nie a secretarului general al parti
dului. președintele republicii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Colaborarea dintre România și Bul
garia are o îndelungată tradiție, iar 
momentul actual este din cele mai 
prielnice — apreciau 
noștri — dezvoltării și 
bilaterale. Legăturile 
prietenești dintre
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
au ținut să sublinieze pretutindeni 
gazdele noastre, reprezintă garanția 
unei colaborări rodnice in domeniile 
politic, economic, social, cultural. Co
laborare care, fără îndoială, va do- 
bindi cu prilejul noului dialog Ia ni
vel înalt un caracter și mai fructuos, 
se va îmbogăți cu noi valențe, in in
teresul reciproc al celor două po
poare vecine și prietene, al cauzei 
socialismului și păcii.

interlocutorii 
schimburilor 

personale, 
tovarășii

Costin TUCHIIA

CONFLICTUL 
DINTRE IRAN ȘI IRAK

TEHERAN 6 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția I.R.N.A., Iranul 
a lansat, luni, asupra Bagdadului o 
rachetă de tipul „sol-sol", care a 
atins ținta în jurul orei 0.25. Pe de 
altă parte, artileria iraniană a bom
bardat obiective economice și mi
litare in provincia irakiană Basra. 
Agenția I.R.N.A. menționează, de 
asemenea, că în cursul unui raid ae
rian al aviației irakiene, întreprins 
luni asupra unor terminale petrolie
re situate în zona Golfului, a fost 
doborit un avion irakian. Raidul S-a 
soldat cu moartea și rănirea cîtorva 
membri ai personalului de deservire 
și cu avarierea instalațiilor.

BAGDAD 6 (Agerpres). — Artile
ria iraniană a bombardat, în cursul 
zilei de luni, cartiere rezidențiale 
ale orașului Basra, provocind moar
tea cîtorva persoane — anunță a- 
genția irakiană I.N.A. Pe de altă par
te, in cursul unui raid efectuat de 
aviația irakiană asupra terminalului 
petrolier iranian Larak, au fost lo
vite și avariate o serie de nave 
aflate la dane, printre care și petro
lierul „Seawise Giant", cu un de
plasament de 564 739 tone, sub pavi
lion liberian, oel mai mare petro
lier din lume. în același timp, tru
pele irakiene au Întreprins o serie 
de acțiuni in sectorul central al fron
tului, provocind pierderi inamicului.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Cei cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate au avut 
lâ sediul din New York al Națiuni
lor Unite, o nouă rundă de consul
tări în legătură 
Bietului dintre 
cum relatează 
A.P.A., au fost 
tăți de aplicare
20 iulie a.c. a Consiliului de Securita
te privind încetarea conflictului, din 
zona Golfului, care urmează să se 
afle în atenția secretarului general 
al O.N.U.

cu încetarea con- 
Iran și Irak. După 

agenția austriacă 
stabilite , noi modali- 
a rezoluției 598. din

LONDRA 6 (Agerpres). — La 
Blackpool au început lucrările Con
ferinței anuale a Partidului Con
servator (de guvernămint) din Marea 
Britanic. in cadrul căreia vor fi 
examinate situația actuală a parti
dului pe scena politică britanică și 
obiectivele sale pentru perioada 
imediat următoare. în prima zi a 
dezbaterilor au fost analizate. între 
alte probleme, instituirea unui nou 
sistem de impozite, continuarea pro
cesului de privatizare a întreprin
derilor de stat, măsuri de combatere 
a criminalității. 1

INTERVIU. între Thailanda și 
R.D.P. Laos nu sint probleme care 
să nu poată fi soluționate, relații
le dintre cele două țări cunoscînd. 
in ultimul timp, o continuă îmbu
nătățire — a declarat guvernatorul 
provinciei thailandeze Nongkhai, 
care se învecinează cu teritoriul 
laoțian. întreun interviu acordat 
agenției Chiria Nouă. Disputele te
ritoriale. ca și alte probleme — a 
adăugat el — pot fi soluționate pe 
calea negocierilor.

PROCLAMARE. Conducătorul lo
viturii de stat din Fiji, colonelul 
Sitiveni Rabuka. a anunțat procla
marea republicii in această țară. 
După cum transmit agențiile de 
presă, el a precizat într-o alocu
țiune rostită la postul de radio că 
decizia implică modificarea Con
stituției din 1970, cînd Fiji a obți
nut independența. A fost anunțată, 
totodată, decizia formării unui gu
vern de tranziție.

CONSILIUL EXECUTIV AL 
UNESCO, 1 întrunit în sesiune la 
Paris, a început marți votul pen
tru desemnarea candidatului ofi
cial la funcția de director general 
al organizației, deținută in prezent 
de Amadou Mahtar M’Bow (Sene
gal). Pe lista candidaților sint în
scrise opt personalități, 
actualul președinte, 
dus UNESCO timp 
date (12 ani).

inclu'siv 
M’Bow a con- 
de două man-

NOUĂ anunțăagenția china
că forțele aeriene chineze au dobo
ri! un avion militar vietnamez care, 
la 5 octombrie, pătrunsese, in două 
rmduri, pe o adincime de 30 kilo
metri in spațiul aerian al R.P. Chi
neze.

AGENȚIA V.N.A. anunță că. la 5 
octombrie, din cauza condițiilor 
atmosferice nefavorabile, un avion 
al forțelor aeriene ale armatei 
populare vietnameze s-a rătăcit in 
timp ce efectua un zbor de antre
nament in nordul țării.

INVITAȚIE. Președintele Fede
rației sporturilor pe intreaga Chină 
a adresat compatrioților chinezi și 
sportivilor cu reședința in provin
cia Taiwan invitația de a lua parte 
la cea de-a 6-a ediție a Jocurilor 
naționale ale Chinei, care urmează 
să aibă loc. luna viitoare, la 
Guangzhou — informează agenția 
China Nouă.

REVENDICĂRI. Muncitorii din 
sectorul italian al transporturilor 
au început o săntămină de acțiuni 
revendicind îmbunătățirea condi
țiilor lor de viață și de muncă. La 
chemarea sindicatelor pe ramură, 
piloții companiei aviatice ,.ATI“ 
au încetat lucrul pentru citeva ore. 
acțiunea urmind să fie repetată zil
nic pină la sfirșitul săptăminii. Cele 
trei mari 
liene 
mare 
de la 
pitala
crul șoferii de autobuze, conducă
torii de tramvaie și de garnituri de 
metrou.

organizații sindicale ita- 
lansat. totodată, o che- 
grevă pentru personalul 
al aeroporturilor. în ca-

au
Ia
sol
tării urmează a înceta lu

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se, fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București. Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCtNTEII 40 360

Unite.au

