
£ n 1 3 3 tJ
„ PR0LETARi DIN toate țările, uniți-văi Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

împreună cu 
va efectua o

Am
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

tovarășa Elena Ceaușescu, 
vizită oficială de prietenie
Republica Kenya
Ceaușescu, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Ke
nya, la invitația președintelui Repu

blicii Kenya, Daniel Toroitich arap 
Moi, în prima decadă a lunii sep
tembrie 1988.
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 
- PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ 

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare presupu

ne implicarea activă, cu întreaga răspundere a fiecărei organizații, 
a organelor de partid, a fiecărui membru al partidului în înfăp
tuirea politicii partidului, în desfășurarea în cele mai bune condi
ții a activității din toate domeniile de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Pe lingă bogatul conținut de idei, 

de orientări și indicații clare. Tezele 
din aprilie și expunerea prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru cu activul și 
cadrele de bază din domeniile acti
vității organizatorice, ideologice și 
politico-educative din 22—23 iunie 
1988 reprezintă, totodată, un model 
de cum trebuie concepută activitatea 
de ansamblu a organelor și organi
zațiilor de partid. Din aprofundarea 
conținutului acestor documente se 
desprind cu limpezime. într-o logică 
înlănțuire, noi cerințe și exigente pe 
care le presupune implicarea orga
nelor și organizațiilor de partid in 
înfăptuirea sarcinilor care le revin. 
O implicare ce solicită din partea 
lor soluționarea cu maximum de 
operativitate a 
problemelor ce 
apar, promova
rea cu îndrăz
neală a noului 
în toate sec
toarele de activi
tate, cunoaște
rea exactă și 
nemijlocită a' 
modului în care 
se derulează pro
ducția industria
lă și agricolă, a 
tendințelor ne
gative, a piedici
lor și lipsurilor 
ce se mai ma
nifestă în diferi
te sectoare, in
tervenția promp
tă pentru lichi
darea grabnică a 
acestora, dezvol
tarea mai pu
ternică a demo
crației de partid, afirmarea spiri
tului critic și autocritic constructiv, 
revoluționar, perfectionarea activită
ții organismelor democrației munci- 
torești-revolutionare, paralel cu creș
terea răspunderii personale. îmbina
rea armonioasă a activității organe
lor de stat cu cea a organismelor de
mocratice, organizarea mult mai ri
guroasă și temeinică a controlului 
îndeplinirii hotărîrilor. întărirea con
tinuă a legăturilor cu masele largi 
de oameni ai muncii.

Pentru înfăptuirea obiectivelor 
strategice de dezvoltare economico- 
socială. a sarcinilor care decurg din 
ele. organele și organizațiile ' de 
partid dispun de un ridicat poten
țial uman ilustrat de un puternic 
activ, constituit din zeci de mii de 
cadre de partid și de stat și. mai 
presus de toate, de considerabila 
forță a celor aproape 3 700 000 de 
comuniști. In cele două magistra
le documente. Tezele din aprilie și 
expunerea prezentată la Consfă
tuirea de lucru cu activul și 
cadrele de bază din domeniile 
activității organizatorice, ideologi
ce și politico-educative, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu formulează, ex
plicit și implicit, aprecieri de deo
sebită însemnătate în privința selec
ționării, pregătirii, repartizării și fo
losirii forțelor pe temeiul adevăru
lui axiomatic potrivit căruia „în 
realizarea bunei conduceri științifi
ce, un rol important ii au cadrele, 
oamenii, care hotărăsc, pînă Ia 
urmă, succesul activității intr-un 
domeniu sau altul".

Reflectare a politicii profund umaniste a partidului de creștere a bunăstării paponiluP
Începînd de mîine, 1 septembrie:

NOI CATEGORII DE OAMENI Al MUNCII BENEFICIAZĂ 
DE MAIORAREA RETRIBUȚIILOR

După cum se știe. în conformi
tate cu prevederile Decretului Con
siliului de Stat, continuă aplicarea 
măsurilor din prima etapă, de ma
jorare a retribuțiilor. Incepind de 
la 1 septembrie, de sporirea ve
niturilor se vor bucura o anumită 
parte a celor ce muncesc, și anume 
cei cu ciștiguri sub 2 000 de lei din 
unitățile industriei alimentare, agri
cultură si silvicultură, construcții- 
mcntaj, economia apelor, transpor
turi și telecomunicații și altele. 
Peste 600 000 de persoane vor in
tra în acest nou eșalon de bene
ficiari ai retribuțiilor majorate, 
după cei 900 000 care au și primit 
retribuții majorate începînd cu 
data de 1 august, urmînd ca la 1 
octombrie să se încheie prima e- 
tapă în care se vor încadra cei cu 
venituri mici din celelalte domenii 
de activitate, adică alte circa un 
milion de persoane.

Se cuvine subliniată, și de aceas
tă dată. adinca semnificație a 
măsurilor înalt umaniste, initiate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
elaborate în conformitate cu hotă- 
ririle Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui. aprobate de plenara Comite
tului Central din 29 iunie a.c. Sint

Devenită o condiție sine qua non 
a muncii de partid, folosirea activu
lui este rezultatul unei cerințe 
obiective, deoarece este greu de ima
ginat cum ar putea face față orga
nele de partid cerințelor actuale, 
cum ar putea cuprinde toate sec
toarele vieții economico-sociale fără 
a se baza. în întreaga lor activitate, 
pe această forță inepuizabilă de gîn- 
dire și creativitate pe care o repre
zintă activul de partid. Am putea 
imagina activul de partid ca un ta
blou de comandă cu numeroase bu
toane de declanșare a energiilor din- 
tr-un sector sau altul, pe care orga
nele de partid le folosesc cu exac
titate în funcție de ce și-au propus 
să înfăptuiască. Ceea ce nu înseam
nă că în stilul de muncă al unor or

Perfecționarea muncii 
activului de partid 

la baza bunelor rezultate 
economice

gane de partid privind alegerea mo
mentului. a direcțiilor de punere în 
mișcare a activului nu apar uneori 
și tendințe de imobilism, clișee de
terminate de o anumită comoditate 
în organizarea activității acestuia și 
chiar de o anumită înțelegere defi
citară din partea unora, după păre
rea cărora activul trebuie mai mult 
consultat și mai puțin antrenat în 
participarea directă la rezolvarea 
problemelor aflate în fața organelor 
și organizațiilor de partid. în con
trolarea modului in care sînt în final 
rezolvate.

Un puternic accent se cere pus 
totodată pe ridicarea nivelului de 
cunoștințe al cadrelor de partid și 
de stat, practic al întregului activ 
de partid, în mod deosebit pe 
înțelegerea problemelor economice, 
a problemelor conducerii, care sînt 
esențiale pentru ca activiștii de 
partid și de stat să-și poată îndeplini 
în bune condiții răspunderile ce li 
se încredințează.

Pentru o mai bună folosire a for
țelor. pentru o repartizare judicioasă 
a lor. secretarul general al partidu
lui a insistat asupra necesității unei 
mai exacte delimitări și precizări a 
răspunderilor organelor de partid și 
de stat, ele constituind o parte în
semnată a perfecționării conducerii. 
In acest sens, organelor de partid le 
revine datoria să evite cu grijă su
prapunerile și paralelismele in acti
vitatea unor organisme, a unor cadre 
de partid și de stat, să combată cu 
vigoare tendințele de tutelare mă
runtă și dădăceală, să acționeze pen
tru dezvoltarea spiritului de inițiati

măsuri ce reflectă, cum nu se poa
te mai limpede, umanismul parti
dului nostru, adevărul afirmației 
că scopul suprem al politicii sale 
este bunăstarea și fericirea oame
nilor. Tot ce s-a făurit și se fău
rește în România socialistă este

Alți peste 600 000 de oameni ai muncii beneficiază 
de retribuții sporite

destinat a crea condiții de muncă și 
de viață tot mai bune pentru toți 
cetățenii săi. Crearea unei indus
trii moderne, competitive înseam
nă nu numai producția necesară 
progresului societății, dar și mili
oane de noi locuri de muncă, multe 
aflate în unități din localități și 
județe care au fost trezite, astfel, 
la o viață nouă, racordate la rit
murile unei dezvoltări accelerate.

Pe temelia solidă a unei eco
nomii puternice, in plină ascen
siune. s-au dezvoltat și celelalte ra
muri de activitate, localitățile tării 
au cunoscut o dezvoltare fără pre
cedent. Cea mai mare parte a popu
lației tării locuiește in case noi, 
se bucură de confort modern, de 

vă, pentru stimularea gîndirii crea
toare și, în mod deosebit, pentru 
creșterea răspunderii cadrelor de 
partid și de stat în exercitarea atri
buțiilor încredințate.

în îndeplinirea hotărîrilor parti
dului și a legilor țării, a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială. o importanță covîrșitoare 
o are. așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, crearea a- 
celor condiții pentru ca fiecare mem
bru al partidului „să acționeze eu 
întreaga energie pentru aplicarea in 
viață a măsurilor adoptate, conform 
principiilor prevăzute in Statut", ast
fel incit titlul de membru al parti
dului „să reprezinte Întotdeauna o 
mindrie, un simbol al dreptății, al 
luptei pentru progres, pentru socia

lism, pentru in
teresele întregii 
națiuni". Munca 
concretă de partid, 
experiența de zi 
cu zi au contu
rat trăsături și 
exigențe precise 
în vederea cu
prinderii tuturor 
comuniștilor în 
sistemul de sar
cini al organelor 
și organizațiilor 
de partid. Prin
tre altele, s-a 
dovedit cit de 
necesare sint for
mularea clară și 
la obiect a sarci
nilor de partid, 
nominalizarea răs
punderilor. pre
cizarea termene
lor de îndeplini
re, sprijinirea și 

controlul îndeplinirii sarcinilor în
credințate. Relevăm acest lucru 
deoarece în planurile de muncă și 
în planurile de măsuri ale unor or
gane de partid continuă să mai a- 
bunde formulări generale, termene 
„permanente", răspunderi colective 
care se vădesc cu totul inoperante 
in cuprinderea efectivă a tuturor 
comuniștilor in sistemul de sarcini 
și răspunderi. De asemenea, iri re
partizarea cu discernămint a sarci
nilor, e necesar ca organele de partid 
să țină seamă de gradul de pregătire 
politică și profesională a comuniș
tilor, de experiența și înclinațiile lor, 
pentru a avea de la bun început ga
ranția îndeplinirii răspunderilor în
credințate. în această ordine de idei 
este necesar să fie preîntîmpinată 
supraîncărcarea cu sarcini a unora, 
iar alții să fie trecuți cu vederea, 
situații care dovedesc o slabă preo
cupare pentru cunoașterea oameni
lor. a posibilităților lor.

Toate aceste cerințe și exigențe 
trebuie să-și găsească o puternică 
afirmare chiar in această perioadă, 
premergătoare pregătirii plenarei 
C.C. al P.C.R., prin concentrarea 
eforturilor și energiilor creatoare 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii pentru îndeplini
rea ritmică și integrală a planului 
pe anul 1988. asigurîndu-se astfel 
înfăptuirea neabătută a mărețelor 
obiective stabilite de cel de-al XIII- 
lea Congres și Conferința Națională 
ale partidului, mersul ferm înainte 
al patriei noastre pe calea progresu
lui și civilizației socialiste.

Constantin VARVARA

serviciile unor unități sanitare, 
școlare, comerciale, prestatoare la 
nivelul cerințelor actuale.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din aprilie a.c., succesele 

obținute de oamenii muncii în înde
plinirea sarcinilor actualului plan 
cincinal au creat condițiile mate
riale ale majorării! retribuțiilor 
tuturor oamenilor muncii. începînd 
cu cele mici, ceea ce reflectă 
preocuparea pentru aplicarea 
neabătută a principiilor eticii și 
echității socialiste. Aplicarea unor 
măsuri de o asemenea amploare, de 
care se vor bucura 7,9 milioane de 
oameni ai muncii, practic fiecare 
familie, dacă luăm in considerație 
și sporirea pensiilor de toate ca
tegoriile. în contextul mondial 
actual, demonstrează. cu pu
terea faptelor, vigoarea econo
miei românești, justețea politicii 
economice a partidului. In timp ce

Cantități importante 
de materii prime 

peste pian
Acționînd cu răspundere pen

tru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, in vederea asi
gurării economiei naționale cu 
materiile prime necesare, nu
meroase colective muncitorești 
din industria extractivă au ob
ținut, în perioada care a trecut 
din acest an, importante canti
tăți suplimentare de minereuri 
utile, ca și alte materiale. Ast
fel, în unitățile din subordi- 
nea Centralei minereurilor din 
Deva s-au realizat peste preve
deri 570 tone concentrate de 
plumb și 145 tone concentrate 
de zinc, iar in unitățile din ca
drul Centralei sării și nemeta
liferelor au fost obținute și li
vrate beneficiarilor, peste sarci
nile de plan la zi. 170 tone con
centrate de plumb. De aseme
nea, oamenii muncii din indus
tria extractivă au realizat su
plimentar prevederilor perioa
dei care a trecut din acest an 
1 200 tone bauxită spălată, circa 
185 000 tone calcar, precum și 
alte minereuri și materiale utile 
economiei naționale.

Pe baza aplicării 
programelor 

de modernizare
In unitățile de prelucrarea 

lemnului din județul Suceava 
se întreprind ample acțiuni de 
perfecționare și modernizare ale 
fluxurilor tehnologice în vede
rea creșterii gradului de valori
ficare superioară a materiei 
prime. Astfel, la fabrica de 
profil din Cacica, in urma re
organizării proceselor de pro
ducție și eliminării unor faze 
intermediare, s-a înregistrat o 
producție fizică suplimentară de 
aproape 400 metri cubi cheres
tea și 180 metri cubi piese și 
prefabricate. Aceste sporuri au 
permis colectivului de aici să 
livreze suplimentar pe piața ex
ternă 830 metri cubi cherestea, 
onorindu-și astfel in devans 
contractele la zi.

Producție suplimentară 
la export

Colectivul Combinatului de 
produse sodice, din Ocna Mu
reș, județul Alba, a realizat 
peste sarcinile de plan la zi im* 
portante cantități de produse 
fizice, între care 1 300 tone sodă 
caustică. 2 200 tone sodă calci
nată. 10 775 tone var. 120 tone 
articole prelucrate din polietile
nă. Acest succes — datorat 
creșterii productivității muncii 
cu mai bine de 13 000 lei pe 
fiecare lucrător — a permis chi- 
miștilor să livreze în plus par
tenerilor de peste hotare pro
duse in valoare de 22 milioane 
lei, realizările la acest indicator 
înregistrînd un spor de 10 la 
sută comparativ cu perioada co
respunzătoare a anului trecut.

(Agerpres)

Experiențe, rezultate 

care demonstrează

Marile rezerve de 
creștere a producției 

agricole in toate 
unitățile, in toate 

sectoarele 
în pagina a II-a

fenomenul șomajului se 
afectînd milioane și mili- 
oameni, de cele mai dife-

în lume 
extinde, 
oane de 
rite’ profesii, din țări capitaliste, * 
chiar unele dintre cele mai dezvol
tate. iar efectele crizei se repercu
tează in diminuarea fondurilor so
ciale. partidul și statul nostru asi
gură, pe lingă garantarea unui loc 
de muncă, sporirea substanțială a 
veniturilor, desigur în raport direct 
cu cantitatea și calitatea muncii de
puse. în același timp este asigurată 
stabilitatea preturilor, sînt menți
nute drepturile la alocație de stat 
pentru copii, la burse pentru elevi 
și studenti. rămîn nemodificate chi
riile. alte indemnizații.

Cu sentimente de caldă recu
noștință. de fierbinte gratitudine 
fată de secretarul general al parti
dului. inițiatorul acestor noi mă
suri de majorare a retribuțiilor și 
pensiilor, oamenii muncii din tara 
noastră își exprimă neclintita ho- 
tărire de a contribui, zi de zi, 
Ia înfăptuirea neabătută a hotăiîri- 
lor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
prin îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, la ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de civi
lizație și progres.

Construcții noi, moderne în municipiul Galați

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la adunarea solemnă consacrată aniversării 
a 40 de ani de la crearea organelor securității statului

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ:

• Strîngerea și depozitarea întregii recolte
• Pregătirea exemplară a însămințărilor

Mult iubite și stimate tovarășe comandant 
suprem,

Aniversind împlinirea a patru decenii de la crearea 
de către Partidul Comunist Român a organelor secu
rității statului, eu adine respect vă rugăm să ne 
permiteți să vă aducem un înalt și fierbinte omagiu 
ostășesc, dedicat eroicei dumneavoastră activități re
voluționare puse in slujba împlinirii aspirațiilor su
preme de progres, dreptate socială, libertate, indepen
dență și suveranitate națională ale poporului român.

Cu inimile pline de bucuria și satisfacția mgrilor 
ctitorii revoluționare infăptuite în cei peste 23 de ani 
de cind conduceți cu inegalabilă înțelepciune, cu
tezanță și clarviziune destinele patriei și ale parti
dului, activul de comandă și de partid, întregul efectiv 
al Departamentului securității statului vă reafirmă 
sentimentele profunde de dragoste nemărginită, 
nețărmuritul devotament și suprema recunoștință pen
tru prodigioasa și titanica dumneavoastră activitate 
desfășurată spre binele și fericirea națiunii române, 
pentru triumful ideilor păcii, destinderii, colaborării 
și bunei înțelegeri între toate popoarele lumii.

în adunarea solemnă consacrată celei de-a 40-a ani
versări a creării de către partid a organelor secu
rității statului a fost amplu evocat rolul dumneavoas
tră determinant Ia elaborarea doctrinei militare na
ționale, la fundamentarea concepției originale pri
vind înfăptuirea securității statului ca operă și cauză 
a întregului popor. Totodată, s-a subliniat, cu alese 
sentimente de gratitudine, că sub îndrumarea și con
ducerea nemijlocită de către partid, acționind neabătut 
pe baza prețioaselor dumneavoastră ordine, orientări 
și indicații, aparatul de securitate și-a sporit continuu 
capacitatea de luptă, fiind permanent la datorie, 
animat de hotărirea nestrămutată de a apăra cu fer
mitate cuceririle revoluționare ale poporului, cauza 
partidului, a socialismului și comunismului in Româ
nia.

Raportăm că pentru executarea ireproșabilă a or
dinelor și orientărilor dumneavoastră privind ridicarea 
necontenită a activității organelor de securitate la 
nivelul marilor cerințe de calitate ce Ie implică noua 
etapă a revoluției și construcției socialiste trebuie să 
acționăm și mai susținut pentru dezvoltarea și afir
marea la toate cadrele a unui puternic spirit de vi
gilență și combativitate revoluționară, asigurind per
fecționarea continuă a pregătirii politico-ideologice și 
profesionale și creșterea permanentă a competenței, 
răspunderii și angajării în îndeplinirea importantelor 
misiuni încredințate de partid și popor.

Puternic însuflețiți de tezele de o inestimabilă va
loare teoretică și practică formulate de dumneavoas
tră în magistrala expunere la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c., de 
ideile de o covîrșitoare forță mobilizatoare ale aces
tui strălucit program revoluționar de muncă al parti

Intrăm într-o perioadă de vîrf a 
muncilor agricole, cind fiecare zi, 
fiecare oră sînt deosebit de prețioa
se, cind toațe mijloacele și forțele 
de la sate trebuie să participe din 
plin la executarea lucrărilor în 
cimp, în grădini și livezi, la strîn
gerea recoltei de floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, porumb, legume, 
cartofi, de fructe și struguri, precum 
și la asigurarea tuturor condițiilor 
pentru buna iernare a animalelor. 
Intr-un timp scurt toate roadele 
acestei toamne vor trebui adunate 
și puse la adăpost pentru a se asi
gura astfel buna aprovizionare a 
populației, precum și materiile pri
me necesare industriei prelucră
toare. Și tot în această perioadă se 
pregătește viitoarea recoltă de orz, 
griu și furaje.

Este vorba, deci, de un volum de 
lucrări foarte mare și complex, pen
tru realizarea căruia se cere o or
ganizare temeinică a muncii, ordine 
și disciplină în îndeplinirea de către 
fiecare colectiv, de către fiecare for
mație de muncă a sarcinilor zilnice 
ce Ie revin. înfăptuirea acestor im
perative nu admite nici un fel de 
defecțiuni, oricit de mici ar fi, mai 
ales acum, cind recolta de pe sute 
și sute de mii de hectare a ajuns sau 
se apropie de maturitate. Iată de ce 
este necesar ca, de la nivelul co
mandamentelor județene pînă la ul
timul lucrător din agricultură, pe

dului și poporului, sintem hotăriți să acționăm cu 
răspundere sporită pentru perfecționarea intregii noas
tre activități, punindu-ne toată capacitatea și puterea 
de muncă in slujba înfăptuirii exemplare a politicii 
partidului și statului, care este rodul gindirii nova
toare și al acțiunii dumneavoastră cutezătoare exem
plar dedicate fericirii și prosperității poporului ro
mân, păcii și înțelegerii în lume.

Desfășurindu-ne întreaga activitate sub conducerea 
partidului, cu sprijinul permanent al oamenilor mun
cii și pe temelia trainică a legalității socialiste, vă 
raportăm, mult stimate și iubite tovarășe comandant 
suprem, că vom acționa in modul cel mai hotărit — 
așa cum cer ordinele dumneavoastră și interesele po
porului — pentru prevenirea și zădărnicirea in fașă 
a oricăror încercări de a se atenta la cuceririle re
voluționare ale oamenilor muncii, la securitatea sta
tului.

La împlinirea a patru decenii de la crearea de că
tre partid a organelor securității statului, exprimăm, 
de asemenea, cele mai calde sentimente de aleasă 
stimă și inaltă prețuire tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, omul politic și savantul de 
largă recunoaștere internațională, care, alături de dum
neavoastră, aduce permanent importante contribuții la 
elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statu
lui, la continua înflorire și afirmare a științei, învă- 
țămintului și culturii românești, a prestigiului Româ
niei socialiste în lume.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe co
mandant suprem, că, într-o unitate de nezdruncinat 
cu întregul popor in jurul partidului, al secretarului 
său general, organele de securitate, în strinsă con
lucrare cu miliția și cu celelalte formațiuni ale Mi
nisterului de Interne, vor acționa cu toată capacita
tea și hotărirea pentru transpunerea neabătută in 
viață a politicii științifice, revoluționare a partidu
lui, pentru aplicarea și respectarea legilor țării, pen
tru executarea intocmai a ordinelor, orientărilor și 
indicațiilor dumneavoastră.

Ne angajăm solemn, și cu acest prilej, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului și, urmînd perma
nent luminosul dumneavoastră exemplu de servire cu 
eroism a intereselor supreme ale partidului și po
porului, vom fi neclintit la datorie, apărind, dacă va 
fi nevoie, cu prețul vieții, libertatea, independența, 
suveranitatea și integritatea Republicii Socialiste 
România.

Să trăiți, tovarășe comandant suprem !

ACTIVUL DE COMANDĂ Șl DE PARTID 
AL DEPARTAMENTULUI SECURITĂȚII 

STATULUI

primul plan să fie pusă organizarea 
bună a treburilor potrivit recoman
dărilor clare și precise ale specia
liștilor. în acest context, coordonarea 
directă, la fața locului, a desfășu
rării lucrărilor agricole de Către fac
torii de conducere din unități, de 
specialiștii de la organele agricole 
județene și centrale, repartizarea 
judicioasă și îndeplinirea strictă a 
sarcinilor pe zile și formații de 
lucru, participarea tuturor locuitori
lor de la sate la munca cîmpului 
sînt necesități de cea mai stringență 
actualitate in agricultură.

Prioritate are în aceste zile RE
COLTAREA FLORII-SOARELUI. lu
crare care trebuie încheiată in citeva 
zile. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pînă la 29 
august această lucrare a fost execu
tată pe 31 la sută din cele 443 500 
hectare cultivate în acest an. Cel 
puțin după rezultatele obținute pină 
acum se cuvine evidențiat modul în 
care este organizată strîngerea aces
tei culturi'în unitățile agricole din 
județele Constanța și Teleorman, 
precum și din Sectorul agricol Ilfov, 
unde, pe baza unor programe ela
borate sub directa îndrumare a co
mandamentelor județene, la strînsul 
florii-soarelui sînt mobilizate nu nu
mai mijloacele mecanice pregătite 
în acest sens, ci și toate formațiile 
de cooperatori care au angajat lu
crarea acestei culturi în acord glo

bal. Deși vremea este acum ideală 
pentru recoltarea acestei culturi, in 
multe unități această lucrare se des
fășoară necorespunzător, intr-un 
ritm mult sub cel planificat’ și posi
bil de realizat. Este cazul unor uni
tăți agricole din județele Tulcea, 
Mehedinți, Călărași, unde floarea- 
soarelui a fost strinsă numai în pro
porție de 5—31 la sută din suprafața 
cultivată.

In aceste zile trebuie să se treacă 
cu forțe sporite la RECOLTAREA 
PORUMBULUI de pe suprafețele 
cultivate cu hibrizi timpurii, potrivit 
graficelor stabilite pentru fiecare ju
deț și unitate agricolă în parte. Este 
vorba de o sarcină cu totul deose
bită. cu implicații mari asupra bu
nei furajări a animalelor, a porcilor 
și păsărilor în special. Cerința de a 
identifica orice solă aptă pentru re
coltare și de a grăbi la maximum 
culesul trebuie să-și găsească .con
cretizare practică in cantități cît mai 
mari de porumb, culese și transpor
tate zilnic la fabricile de nutrețuri 
combinate și în depozite. Facem 
această subliniere pornind mai ales 
de la realizările cu totul nesemnifi
cative ce se înregistrează pînă la 
această dată în îndeplinirea acestei 
obligații primordiale.

Buna aprovizionare a populației și 
asigurarea stocurilor pentru iarnă

(Continuare în pag. a II-a)
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Experiențe, rezultate care demonstrează

MARILE REZERVE DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE
IN TOATE UNITĂȚILE, IN TOATE SECTOARELE

Constant, la nivel foarte lan
C.A.P. Tudor Vladimirescu, județul Brăila

Numeroase sînt experiențele prac
tice din agricultura noastră care de
monstrează că este posibil să se 
obțină producții medii de peste 8 000 
kg de orz și grîu la hectar. Atingerea 
acestui nivel înalt de producție pre
supune aplicarea corectă a tehnolo
giilor de cultură, ridicarea gradului 
de calificare al oamenilor pentru a 
lucra pămintul după cele mai stricte 
reguli științifice. Un argument con
vingător il oferă cooperativa agricolă 
de producție Tudor Vladimirescu, 
județul Brăila, care a obținut anul 
acesta, in medie. 8 650 kg griu la hec
tar de pe aproape 500 hectare, pre
cum și 7 600 kg orz la hectar pe în
treaga suprafață cultivată. Ca urma
re. unitatea a livrat la fondul de 
stat, peste plan, aproape 1 500 tone 
de griu și orz.

„Obținerea unor producții mari, an 
de an. este rezultatul firesc al apli
cării corecte a tehnologiilor de cul
tură. elementul determinant în acest 
sens constituindu-1 priceperea și hăr
nicia oamenilor-1 — ne precizează 
Viorel Popescu, inginerul-șef al coo
perativei agricole de producție Tudor 
Vladimirescu. Iată, pe scurt, modul 
în care au fost executate principalele 
lucrări de cultivare a griului în anul 
1987 ; griul a fost amplasat după 
cele mai bune plante premergătoare, 
între care leguminoasele au repre
zentat 50 la sută ; eliberarea din 
vreme a terenurilor a permis ca ară
turile adînci pentru însămințare să 
fie incheiate cu cel puțin două săp- 
tămini înainte de începerea semăna
tului ; la arătura de bază s-au 
administrat 70—80 kg îngrășăminte 
fosfatice substanță activă la hectar, 
iar în timpul vegetației 110—140 kg 
îngrășăminte cu azot la hectar. în 
funcție de planta premergătoare și

Competenta si hărnicia - „semințele" 
producțiilor mari

C.A.P. Greaca, județul Giurgiu
Cooperatorii din comuna Greaca au 

motive de satisfacție pentru roadele 
muncii lor din acest an. Au realizat 
la culturile păioase producții care ii 
situează printre cei mai buni. Pen
tru prima oară s-a obținut la 
C.A.P. Greaca o producție-record 
de peste 8 600 kg orz la hec
tar și peste 8 500 kg grîu la 
hectar. Rezultate cu atit mai meri
torii cu cit și în alți ani au obținut 
recolte mari. In anul trecut, de 
exemplu, la orz au obținut 8 150 kg 
la hectar și 6 152 kg grîu la hectar pe 
o suprafață de 540 hectare. De ase
menea, au realizat 3 750 kg de floarea- 
soarelui la hectar, iar porumbul, de 
pe o suprafață de 430 hectare, a dat 
o producție de 20110 kg la hectar. 
Așadar, producțiile la culturile pă
ioase din acest an au la bază o ex
periență bună a specialiștilor, a me
canizatorilor, a tuturor celor care au 
participat la campaniile decisive din 
toamnă, la semănat, și din vară, la 
recoltat.

Ce au făcut in mod deosebit co
operatorii de la Greaca pentru obți
nerea unor producții neobișnuite pe 
aceste meleaguri ? Inginerul-șef al 
cooperativei, Vasile Pană, explică 
modul în care s-a lucrat de la se
mănat pînă la recoltat : „Am învă
țat din experiența altor unități tot 
ce ni s-a părut că ne este de folos. 
De exemplu, cu ani în urmă, griul 
sau orzul îl semănăm așa cum îl 
luam din unitățile producătoare, fără 
a ne mai preocupa operațiile pregă
titoare. Și, firește, recoltam ce se
mănăm. adică un grîu sau un orz cu 
producții mici. De cîțiva ani, ne 
producem singuri sămința, firește cu 
un generos sprijin al Institutului de 
la Fundulea, și semănăm numai so
iuri de elită și superelită, care s-au 
dovedit în zona noastră deosebit de

• Strîngerea și depozitarea întregii recolte
• Pregătirea exemplară a însâmînțârilor
(Urmare din pag. I)
impun intensificarea muncii pentru 
RECOLTAREA LEGUMELOR ȘI 
FRUCTELOR din grădini și livezi. 
Prioritate trebuie acordată stringerii 
tomatelor — legume perisabile care 
s-au copt pe mari suprafețe — li
vrării acestora fără întirziere. ca de 
fapt și a celorlalte sortimente, la 
piață și fabricilor de conserve. Or, 
trebuie arătat că, deși culesul și li
vrarea legumelor au fost intensifi
cate în ultima vreme, în unele ju
dețe nu se realizează graficele zil
nice. De asemenea, se cere intensifi
cat ritmul recoltării fasolei, mai cu 
seamă în unitățile agricole din ju
dețele Argeș, Neamț, Vîlcea, Cluj 
și Alba.

ÎNSAMÎNȚAREA CEREALELOR 
DE TOAMNA reprezintă un impor
tant volum în ansamblul lucrărilor 
agricole care trebuie executate în 
perioada imediat următoare. în a- 
ceastă ordine de idei, o atenție deo
sebită trebuie acordată încheierii 
grabnice a arăturilor de vară și pre
gătirii exemplare a solului, ploile 
din ultima perioadă care au cuprins 
o bună parte din teritoriul țării per- 
mițînd asigurarea unui bun pat ger
minativ pentru semințe. Realizarea 
unei densități optime de plante la 
hectar — condiție esențială pentru 

stadiul de dezvoltare al culturii, în 
acest fel fiind asigurat un raport 
echilibrat între fosfor și azot ; pre
gătirea patului germinativ s-a efec
tuat imediat după executarea arătu
rilor. utilizîndu-se, acolo unde a fost 
cazul, și tăvălugul ; sămînța folo
sită a fost din categorii biologice su
perioare — superelită, elită și numai 
25 la sută înmulțirea întîi ; la se
mănat au fost asigurate 550—600 
boabe germinabile la metru pătrat, 
din care au rezultat 700—750 plante 
recoltabile pe metru pătrat ; s-au 
cultivat două soiuri de grîu : Fun- 
dulea 29. pe 25 la sută din supra
față, și Lovrin 32, pe 75 Ia sută, toate 
cu un mare potențial de producție ; 
o lucrare deosebit de importantă : 
imediat după însămințare, terenul a 
fost tăvălugit, apoi s-a aplicat o 
udare de răsărire, iar în timpul ve
getației, pe unele sole s-a completat 
deficitul de umiditate ; recoltarea 
s-a efectuat în condiții de calitate, 
fără pierderi.

Din cele trei ferme vegetale, ferma 
nr. 1. condusă de Ion Mihai, a reali
zat. pe 240 hectare, circa 8 800 kg grîu 
la hectar, celelalte două, ale șefilor 
de fermă Gheorghe Bogdan și Maria 
Bubariu. fiind la diferențe nesemni
ficative. Experiența de la C.A.P. 
Tudor Vladimirescu, județul Brăila, 
constituie un argument convingător 
și. totodată, o certitudine pentru rea
lizarea unei producții mări de cerea
le păioase și în anul viitor. Măsurile 
întreprinse pină acum și cele în curs 
de aplicare vor permite să se obțină 
și în anul viitor producții la nivelul 
cerințelor noii revoluții agrare.

Candlano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii"

productive. Avind sămința de cali
tate, pe care o sortăm manual, în- 
depărtînd prin aceasta toate corpu
rile străine, boabele șiștăvite, după 
care o supunem unei selecții meca
nice, reținînd in final numai se
mințe cu bobul mare și uniform. 
Procedînd astfel, am constatat că 
numai această operație singură ne 
poate aduce un spor de recoltă de 
peste opt la sută, adică de circa 700 
kg grîu sau orz, datorită condițio
nării materialului semincer. Pe te
renul pe care vom semăna orz și 
grîu, dacă nu a fost ocupat cu le
guminoase, cultivăm ca premergă
toare porumb din soiurile timpurii, 
care să ne permită recoltarea și pre
gătirea solelor din vreme. Acolo 
unde timpul permite, scarificăm te
renul pe suprafețe cît mai mari. 
Anul trecut, de exemplu, am sca- 
rificat 30 la sută din suprafața cul
tivată cu grîu și am administrat 
cite 40 de tone de îngrășăminte na
turale la hectar. De pe aceste sole 
am obținut cel puțin 1 000 kg de grîu 
in plus. Tn funcție de teren, patul 
germinativ, înainte de semănat, se 
nivelează și se lucrează cu discul, 
prin una sau două treceri, sau cu 
combinatorul, ceea ce permite obți
nerea unui strat nutritiv uniform pe 
toată suprafața, bine mărunții și ni
velat. Am dat o mare atenție aces
tor lucrări pe care le-am făcut cu 
cițiva mecanizatori cu o mare expe
riență, oameni foarte conștiincioși 
în tot ceea ce fac, și aș putea să le 
menționez numele pentru că pe ei îi 
solicităm de fiecare dată în opera
țiile de pregătit și de semănat : Ion 
Zeldea, Ion Drăghiceanu, Ștefan Mi- 
halcea, Nicolae Oprea. De fiecare 
dată am făcut fertilizarea in funcție 
de cartarea chimică a solului. Am 
introdus în sol, o dată cu arăturile, 

obținerea recoltelor mari prevăzute 
în 1989 — impune ca la semănat să 
fie folosite semințe de inaltă valoare 
biologică, condiționate și tratate co
respunzător. îndeosebi acolo unde 
semințele nu corespund în totalitate 
exigențelor actuale este nevoie de 
un efort deosebit peptru înlocuirea 
lor rapidă cu altele de cea mai bună 
calitate, chiar dacă pentru aceasta 
trebuie să se apeleze la mutații su
plimentare de semințe din alte ju
dețe. Organele agricole au datoria 
de a rezolva neîntîrziat și cu cea 
mai mare răspundere problema asi
gurării semințelor, de a acționa 
energic pentru pregătirea în cele 
mai bune condiții a tuturor utilaje
lor. astfel încît din prima zi de la 
declanșarea însămînțărilor să se 
poată lucra cel puțin cu viteza sta
bilită prin programul de desfășurare 
a campaniei agricole de toamnă. 
Este o corelație directă între rezul
tatele obținute de unitățile fruntașe 
și climatul de ordine și disciplină in 
care se desfășoară activitatea la fie
care loc de muncă. Și faptul este 
cu atit mai îmbucurător cu cît. în 
zilele ce urmează, va fi nevoie de 
un efort incomparabil mai mare 
pentru executarea exemplară a vo
lumului uriaș de lucrări ce trebuie 
executat în această campanie.

Incetățenirea unui climat de stric
tă disciplină și răspundere consti

80 kg substanță activă azot la hectar, 
iar potasiu numai pe terenurile care 
au avut ca plantă premergătoare 
floarea-soarelui. Erbicidarea am 
practicat-o total pe întreaga supra
față, respectînd dozele și momentul 
optim de aplicare. In sfîrșit, am 
acordat o grijă deosebită, la semă
nat, numărului de plante la unitatea 
de suprafață. Am semănat circa 250 
kg la hectar, aproximativ 750—800 
boabe germinabile la mp, respectînd 
o distanță între rinduri de 6—10 cm. 
După răsărirea plantelor am contro
lat culturile, completînd golurile. Am 
terminat semănatul în jurul datei de 
10 octombrie. Răsărirea a fost uni
formă, totală, asigurînd 700—850 spi
ce la mp la recoltare. Avînd asigu
rate toate condițiile de mediu fa
vorabile, culturile au intrat viguroa
se in iarnă, înfrățite bine și deci 
pregătite să înfrunte rigorile iernii. 
Pe scurt, am respectat cu strictețe 
întreaga tehnologie.

Fără îndoială că sînt numeroși 
factorii care condiționează direct 
realizarea unor recolte mari de grîu 
și orz, dar in primul rind omul, spe
cialistul, mecanizatorul, ale cărui 
conștiinciozitate și răspundere în a- 
plicarea tehnologiilor sînt determi
nante. Și la C.A.P. Greaca, oamenii 
au dovedit prin ceea ce au făcut și 
fac, prin recoltele mari de orz și grîu, 
ca și prin producțiile mari evaluate 
la floarea-soarelui și porumb că sînt 
preocupați pentru realizarea obiec

Tehnologii de virf, recolte de virf
C.A.P. Furculești, județul Teleorman

Este bine știut faptul că județul 
Teleorman reprezintă unul din ma
rile bazine cerealiere ale țării. Ca 
urmare a aplicării celor mai avan
sate tehnologii, a folosirii semințe
lor cu înaltă valoare biologică și a 
acțiunilor întreprinse de comitetul 
județean de partid pentru generali
zarea largă a ' experienței pozitive, 
în acest an s-au obținut la grîu și 
orz cele mai mari producții de pînă 
acum. Este de remarcat saltul va
loric realizat de tot mai multe din 
unitățile agricole (Îndeosebi din nor
dul județului, situate in afara pe- 
rimetrelor sistemelor de irigații), spre 
virfurile înalte de producție, plu
tonul fruntașilor fiind ajuns din 
urmă de numeroase cooperative a- 
gricole și întreprinderi agricole de 
stat. Faptul că Ia orz un număr de 
33 de unități au obținut peste 6 500 
kg la hectar — două dintre ele, 
C.A.P. Purani și C.A.P. Baciu, cu 
peste 8 000 kg ia hectar — este e- 
dificator în acest sens. La griu, a- 
proape jumătate din numărul uni
tăților agricole au realizat peste 5 000 
kg la hectar. Posibilitatea practică 
de a obține producții mereu mai mari 
— în mod constant și pe suprafețe 
cît mai întinse — este pe deplin pro
bată și de experiența cooperative
lor agricole de producție Furculești, 
„Unirea" Islaz, Lița, Purani, Traian, 
Dracea, Siliștea, Stațiunea de cerce
tări agricole Drăgănești Vlașca, 
unde, prin aplicarea corectă a fie
cărei verigi din tehnologia griului, 
recoltele s-au situat la un nivel mai 
bun decît în alți ani, depășindu-se 
prevederile de plan. Pentru coope
ratorii din Furculești producția de 
peste 8 100 kg realizată în medie pe 
fiecare din cele 650 hectare cultiva
te cu griu reprezintă rezultatul mun
cii spornice, al priceperii și răspun
derii de care au dat dovadă in a- 
plicarea tehnologiilor de producție. 
Este și motivul pentru care vom în
fățișa citeva aspecte privind expe
riența oamenilor de aici.

Care sînt, practic, principalele ve
rigi hotărîtoare pentru obținerea pro
ducției de griu amintite ? Am reți
nut mai intîi că s-a căutat să se 
facă amplasarea culturii după cele 
mai bune plante premergătoare. O 
atenție deosebită s-a acordat lucră
rilor de pregătire a patului germi
nativ în condițiile unei toamne lip
site de precipitații. Pe solele unde 
premergătoare a fost floarea-soare
lui, de exemplu, s-a acționat nu
mai cu discurile grele, renunțîn- 
du-se la arat. De asemenea, pe baza 
observațiilor din lotul experimentat 

tuie o obligație esențială a tuturor 
conducerilor din unitățile agricole, a 
comandamentelor comunale și jude
țene, datoare să acționeze cu maxi
mă fermitate pentru respectarea cu 
strictețe a programului de muncă 
din agricultură, pentru îndeplinirea 
sarcinilor zilnice stabilite. Faptul c ă, 
în unele unități agricole, mai au Ioc 
abateri de la normele legale care 
stau la baza organizării producției 
și a muncii în agricultură face do
vada că in acele unități munca po
li tico-educa ti vă este slabă. Cum alt
fel pot fi interpretate neajunsurile 
care se manifestă acum în plină 
campanie de recoltare a florii-soa- 
relui într-un șir de unități agricole 
din județul Brăila, dacă nu printr-o 
slabă activitate organizatorică a fac
torilor cu răspunderi în , domeniul 
agriculturii ? Se pot oare justifica în
tr-un fel sau altul rămin.erile în urmă 
foarte mari pe care Ie înregistrează 
la executarea arăturilor unele uni
tăți agricole din județele Galați, Ia
lomița, Olt, Arad, Botoșani, Covas- 
na. Mureș, Alba, Brașov, Harghita și 
Maramureș ?

Asemenea stări de lucruri obligă 
la acțiuni ferme pentru eliminarea 
oricăror forme de încălcare a disci
plinei muncii, a normelor care sta
bilesc sarcinile și răspunderile con
siliilor de conducere și specialiștilor 

tivelor noii revoluții agrare, schim- 
bind structural modul de a munci.

Notăm, în final, opinia tovarășei 
Vasilica Manolescu, primarul comu
nei : „Un fapt, aș putea spune de
cisiv în ultimii ani, în realizarea de 
recolte mari la grîu este respectarea 
cu strictețe a asolamentelor. De 
mulți ani la noi nu se mai cultivă 
grîu după grîu. Acesta este un mod 
nou de a glndi și de a face agri
cultură modernă. In altă ordine de 
idei, îngrășămintele naturale nu se 
administrează direct pentru grîu, ci 
cu un an înainte la culturile pre
mergătoare și astfel, in anul cînd pe 
terenul respectiv se cultivă grîu, 
acesta este foarte puțin infestat de 
buruieni. în acest an, la recoltatul 
celor 540 de hectare cu grîu, com
binele au mers aproape fără reproș. 
Se făceau zilnic cîte trei și patru 
reglaje pentru ca totul să se recol
teze rapid și fără pierderi. Am ter
minat recoltatul în opt zile bune de 
lucru și cred că și modul cum au 
muncit mecanizatorii a condus la 
realizarea producțiilor cunoscute. De 
acum putem spune că stăpinim teh
nologia producțiilor mari de grîu. în 
acest an nu putem lucra mai slab 
decît am făcut-o pînă acum. Grîul, 
ca și porumbul vor fi de acum pen
tru cooperatorii noștri două culturi 
de referință, prin care să facem cu
noscute priceperea și hărnicia oame
nilor noștri".

Petre CRISTEA

au fost alese cele mai bune soiuri : 
Fundulea IV. Flamura 80 și Lovrin 
24, care au permis, totodată, eșalo
narea recoltării. Semănatul griului 
s-a făcut pe întreaga suprafață în 
rînduri dese, ceea ce a asigurat mă
rirea spațiului de nutriție al plan
telor. Cultura a răsărit uniform, în
frățirea din toamnă asigurînd pes
te 800 de spice pe metrul pătrat. 
Fertilizarea s-a efectuat, practic, în 5 
etape : pe fondul celor 80—90 kg de 
fosfor substanță activă la hectar a- 
plicate o dată cu arătura de bază, 
s-au administrat, la semănat, circa 
30—40 kg de azot ; iarna s-au dat 
incă 40—60 kg de azot la hectar, iar 
la desprimăvârare, concomitent cu 
erbicidarea, alte 10—12 kg din a- 
celași ingrășămînt. La formarea pri
mului internod, s-a făcut o ultimă 
fertilizare cu circa 20—30 kg sub
stanță activă la hectar. S-a reali
zat astfel asigurarea unui raport op
tim între principalele elemente fer- 
tilizante pentru punerea în valoare 
a capacității productive a fiecărui 
soi. Un rol important l-au avut tra
tamentele foliare, aplicate corect și 
la timp, ceea ce a permis menți
nerea foliajului frunzei, evitindu-se 
astfel șiștăvirea boabelor. De alt
fel, pe suprafețele unde aceste tra
tamente s-au făcut în cele mai bune 
condiții, sporul de producție este de 
500—600 kg Ia hectar. Ca urmare a 
rezultatelor obținute au fost livrate 
suplimentar la fondul de stat 600 
tone de grîu, beneficiile de la a- 
ceastă cultură ajungînd la aproape 
4 milioane lei.

— Cu toate rezultatele obținute — 
ne spune președintele cooperativei, 
inginerul Petro Boboc — nu putem 
fi mulțumiți pe deplin de nivelul 
recoltelor. La orz, pe 300 hectare, 
producția medie a fost de 5 500 kg, 
ceea ce demonstrează că mai avem 
încă multe rezerve de a spori rodni
cia pămintului. Tocmai de aceea, 
pornind de la experiența cîștigată, 
dar și de la neajunsurile cu care ne 
mai confruntăm, ne-am axat acti
vitatea pe pregătirea temeinică a 
producțiilor viitoare de cereale pă
ioase. urmărind întronarea unui cli
mat de ordine și disciplină, de înal
tă responsabilitate față de îndepli
nirea sarcinilor în fiecare sector a! 
unității noastre, astfel incit toate 
producțiile obținute să se situeze la 
nivelul obiectivelor noii revoluți* 
agrare.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

din agricultură, organelor agricole, 
consiliilor populare. Pentru că toate 
acestea implică spiritul de responsa
bilitate al organizațiilor de partid, 
al cadrelor de conducere, al tuturor 
lucrătorilor, de la membrii forma
țiilor de muncă pînă la specialiști și 
conducerea unităților agricole, și de 
la aceștia pînă la factorii răspunză
tori din cadrul direcțiilor agricole și 
organelor agricole centrale. Iată de 
ce este necesar să se intervină mai 
energic, mai ferm pentru întronarea, 
în cadrul fiecărei formații de lucru, 
a unui climat de ordine, disciplină 
și răspundere în îndeplinirea sarci
nilor încredințate. Grija maximă 
trebuie să o constituie manifestarea 
practică, concretă, nu în vorbe, ci 
în fapte, a spiritului comunist de a 
rezolva operativ și foarte bine fie
care problemă în parte.

Mobilizind puternic forțele mate
riale și umane de la sate, organele 
și organizațiile de partid au datoria 
să acționeze cu răspundere pentru 
realizarea exemplară a tuturor lu
crărilor pe care le presupune actua
la campanie de recoltare a culturi
lor de toamnă, pentru a pune baze 
solide recoltelor sporite de cereale 
păioase ce trebuie obținute în anul 
viitor, an cu o semnificație deosebită 
în realizarea sarcinilor ce revin 
agriculturii în actualul cincinal.

Mai multă fermitate in finalizarea 
noilor instalații de biogaz

Performantele instalațiilor „tip I.C.P.E.A.R." de producere a bioga- 
zului au fost prezentate în „Scinteia" nr. 14 300. Totuși, in ciuda avan
tajelor certe și a fiabilității pe care le prezintă modulele puse pînă 
acum în funcțiune, multe, foarte multe dintre stațiile de biogaz pre
văzute să Se realizeze pînă acum, conform Programului de producere 
și valorificare a biogazului în perioada 1983—1990, sînt restante 
încă din anii precedenți. Mai precis, cea mai mare parte dintre aceste 
obiective de investiții au termenul inițial de punere in funcțiune de
pășit cu 2—3 .ani.

Cum se explică marea încetineală în realizarea noilor instalații pe 
care, în principiu, orice unitate agricolă ar avea interesul să le vadă 
cit mai curînd intrate în funcțiune la întreaga capacitate ?

Din investigații efectuate pe mal 
multe dintre șantierele-problemă 
rezultă că, în general, cauza res
tanțelor este una și aceeași, res
pectiv lipsa de preocupare pentru 
bunul mers al lucrărilor. Simpto- 
mele sale se regăsesc in neasigura- 
rea Ia timp a utilajelor, materiale
lor și a forței de muncă necesare. 
Iar prin absență de interes, in a- 
cest sens, se caracterizează, practic, 
atit constructorul și furnizorul de 
utilaje, cît și — culmea 1 — bene
ficiarul. în cazul primilor doi, „ina- 
petența" se explică deseori prin 
faptul că stațiile de biogaz repre
zintă, ca valoare de investiție, o- 
biective „minore", care „mai pot su
feri amînare". Cit privește benefi
ciarul, în general acesta vede in 
viitoarea stație de biogaz mai cu
rînd o sursă de bătaie de cap su
plimentară decît un însemnat aju
tor în realizarea de economii ener
getice și de îngrășăminte. Totodată, 
de reținut că Departamentul agri
culturii de stat nu a urmărit în mod 
corespunzător execuția instalațiilor. 
In plus, s-a dat cu mare întîrziere co
manda proiectelor. Anul acesta, co
menzile n-au fost înaintate nici chiar 
în luna iulie, deși filele de plan s-au 
definitivat incă din noiembrie anul 
trecut.

Printre obiectivele de investiții a 
căror realizare trenează de mai 
mulți ani, se numără cele de la în
treprinderile de stat pentru crește
rea și ingrășarea porcilor din Ve- 
rești (județul Suceava), Izvoru (ju
dețul Argeș), Halînga (județul Ca- 
raș-Severin), dar și din întreprinde
rile agricole de stat Afumați, Ur- 
ziceni și Popești-Leordeni. Cel mai 
tipic exemplu de investiție în care 
parcă totul a fost, pînă in prezent, 
de natură să întîrzie finalizarea o- 
biectivului este oferit de I.S.C.I.P. 
din comuna Racoviță, județul Sibiu. 
Termenul inițial de dare în folosin
ță : anul 1986. De atunci, termene
le au fost reprogramate de patru 
ori, deși o asemenea lucrare, potri
vit proiectului, este realizabilă în 
decurs de numai nouă luni. De ce 
n-a ajuns „la liman", nici după ati- 
ta timp, instalația de aici ?

Revenind în aceste zile de august, 
după un an, pe șantierul din Ra
coviță, am avut imoresia că timpul 
s-a oprit în loc. Intr-adevăr, sta
diul lucrărilor a rămas căm tdt”'a- 
celași din vara trecută, chiar dacă 
pe 29 iunie a.c. a început așa-nu- 
mita „recepție preliminară" a noii 
stații. Cînd va .începe aceasta să

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ SI EXPORTUL >  »

-REALIZATE RITMIC. INTEGRAL!
Realizarea ritmică, integrală a planului la produc

ția fizică, la fiecare sortiment în parte și în special 
a exportului constituie in această perioadă o sarcină 
prioritară pentru toate colectivele din industrie.

Realitatea demonstrează cu pregnanță că succesele 
obținute la export de numeroase întreprinderi se da
torează in primul rind organizării judicioase a pro
ducției, preocupării pentru crearea tuturor condițiilor 
în vederea onorării exemplare a comenzilor, la ter

menele și în condițiile de calitate cerute de partenerii 
străini.

în articolul de astăzi al „Scinteii" vom prezenta 
experiența dobîndită de un mare colectiv care 
dovedește că printr-un efort permanent de organizare 
a producției, prin întărirea asistenței tehnice, prin in
troducerea unor tehnologii noi, de înaltă productivi
tate. planul la producția fizică și export poate fi în
deplinit ritmic, integral, la un înalt nivel calitativ.

Prin 1980, întreprinderea „Metalo- 
tehnica" din Tîrgu Mureș exporta 
un volum mic de produse. In ultimii 
ani. prin alinierea rapidă a fabrica
ției la cerințele pieței externe, pro
dusele cu marca „Metalotehnica" au 
ajuns să fie tot mai mult solicitate 
de firme din multe țări ale lumii, 
„întregul colectiv — ne spune ing. 
Lăszlo Alexandru, șef compartiment 
export — s-a convins că reușita de
plină in domeniul exportului este 
asigurată numai atunci cînd faci 
totul pentru a realiza produse care 
înglobează cît mai multă inteligență, 
folosind cantități mai mici de mate
rii prime și energie. Rod al acestei 
preocupări, al schimbărilor de fond 
care s-au produs in mentalitatea 
muncitorilor și specialiștilor. între
prinderea exportă în prezent mașini 
de cusut industrial și de cusut — 
surfilat, mașini de ' cusut speciale, 
mașini de cusut cap la cap. mașini 
de tricotat rectilinii si circulare, 
graifere, diverse agregate și altele — 
la realizarea cărora au contribuit 
atit specialiștii filialei „Metaloteh
nica" a Centrului de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică ma
șini și utilaje pentru industria ușoa
ră. cit și inginerii și proiectanții uni
tății. La acestea se adaugă ultimul 
tip de mașină de cusut industrial 
C 4-310, mașina de tricotaj R-12, 
precum și multe altele, produse pe 
care le exportăm în circa 20 de 
țări".

Așadar, un nomenclator larg de 
produse care răspund exigentelor 
partenerilor străini din R.F. Germa
nia. Italia. R.D. Germană. U.R.S.S., 
Irak ș.a. Că aceste exigențe au fost 
materializate cu succes denotă rezul
tatele obținute ^n perioada care a 
trecut din acest an în domeniul ex
portului. Astfel, unitatea a livrat pe 
adresa partenerilor externi, în plus 
față de sarcinile de plan, produse in 
valoare de 7,3 milioane lei.

Care este. în principal, suportul 
acestor bune rezultate în îndeplini
rea planului la export ? Ce acțiuni 
au fost inițiate pentru realizarea rit
mică și de calitate a fiecărui produs 
destinat exportului ?

— Din experiența de pînă acum, 
ne spune inginerul Kiss Adalbert, 
directorul întreprinderii, ne-am con
vins că oricît de ample și de com
plexe ar fi sarcinile de plan la ex

producă ? Greu de precizat întrucît 
atit proiectantul, constructorul, 
furnizorul de utilaje, cit și bene
ficiarul par mai mult preocupați de 
invocarea de scuze pentru tergiver
sări decît de finalizarea lucrării.

Ce trebuie însă întreprins pentru 
ca, la următoarele investiții, să nu 
mai apară păgubitoare tergiversări 
ale lucrărilor ? De reținut că, în pe
rioada 1988—1990. numai în unități

Investiții întîrziate — 
resurse energetice pierdute

din agricultură sînt prevăzute să se 
realizeze capacități de producere a 
biogazului echivalente cu circa 
187 000 tone combustibil convențional 
pe an.

— Trebuie să se acționeze exact 
așa cum au procedat unii beneficiari 
ai noilor instalații de biogaz reali
zate deja, cum este I.S.C.I.P. Ca
racal. care, în prezent, solicită ex
tinderea stației de biogaz cu alte 
două module, afirmă ing. Vasile Cor- 
neciuc, din Departamentul agricultu
rii de stat.

Prin ce se remarcă experiența uni
tății citate ? Mai întii, prin faptul că 
lucrările au fost, de la bun început, 
de calitate. N-a fost deci necesar, ca 
in alte cazuri, să se facă remedieri 
și chiar reparații capitale înainte 
sau imediat după intrarea în func
țiune a instalației. Pe de altă parte, 
beneficiarul s-a preocupat să gă
sească utilizări cît mai eficiente fie
cărui metru cub de biogaz, chiar și 
în perioada de vară, cînd se reduc 
aproape la zero nevoile centralei ter
mice. Astfel, cu forțe proprii, aici 
s-a realizat o instalație pentru ste
rilizarea și prăjirea, cu ajutorul bio
gazului. a cerealelor ce intră în hra
na animalelor. Și secția de granulare 
a lucernei și cea de făinuri proteice 
au fost adaptate să utilizeze biogaz. 
Cu alte cuvinte, în sezonul cald, noul 
combustibil se dovedește la fel de 
util ca și iarna.

Intr-adevăr, nu este suficient să 
se aprobe fondurile necesare unei 
noi investiții pentru ca respectiva 
instalație de biogaz să-și dovedească 
utilitatea. Este așadar pe deplin în
temeiată sugestia formulată de mulți 
factori din agricultură ca, prin in
termediul institutelor de cercetări și 

port acestea pot fi realizate numai 
prin specializarea producției, lansa
rea și urmărirea zilnică în fabricație 
a comenzilor de export. Pentru a 
răspunde exigentelor formulate de 
parteneri, pe lîngâ modernizarea uti
lajelor existente și reproiectarea lor. 
prin introducerea tehnicilor de virf, 
accentul a fost pus pe specializarea 
secțiilor și atelierelor pe tipuri de 
lucrări și de produse, iar în unele 
cazuri chiar și pe tipuri de piese 
componente. Așa. de exemplu, sec
ția mecanică I s-a specializat în rea
lizarea mașinilor de tricotat circu
lare si de cusut speciale, cea de me
canică II — in fabricarea mașinilor

LA ÎNTREPRINDEREA 

„METALOTEHNICA" 
TÎRGU MUREȘ

de tricotat rectilinii și a agregatelor 
de cusut saci, iar secția mecanică III 
— în producerea mașinilor de cusut 
industriale și de cusut-surfilat. Tot
odată. în cadrul secțiilor au fost or
ganizate ateliere specializate pe gru
pe de repere, ca de exemplu atelier 
de axe și bucșe, de unicate, de ac
cesorii și de aparataj electric în 
care lucrează cei mai buni specia
liști. Un alt amănunt. întrucit graife- 
rele — „creierul" mașinii de cusut 
industrial, repere de înaltă tehnici
tate — sint exportate în numeroase 
țări cu o tradiție industrială. în pre
zent „Metalotehnica" este singurul 
producător din țară care dispune de 
un atelier ce poate executa produse 
cu performante tehnice deosebite și 
un grad de valorificare a metalului 
comparabil cu cele mai bune reali
zări obținute pe plan mondial. De 
exemplu, un tip de graifer realizat 
aici, la cererea partenerului extern, 
în 60 de tipodimensiuni. are în com
ponența sa 18 elemente, cu o greu
tate netă totală de numai 72 de 
grame. Urmarea :' dintr-o tonă de 
metal se realizează o producție de 
export în valoare de 1 milion lei, 
iar pentru anumite tipuri de graifere 
se ajunge chiar la o producție de 1,6 
milioane lei. 

proiectări, să se prevadă, împreună 
cu proiectul instalației, și dotările, 
completările necesare pentru utili
zarea cu adevărat eficientă a întregii 
cantități de biogaz și de efluent ce 
rezultă. Este vorba de dotări ne
cesare pentru asigurarea alimentă
rii cu nămol a fermentatorului, 
transformări în centrala termică pen
tru utilizarea biogazului. alte instala
ții (de uscare a furajelor verzi, de 
producere de granule de furaje și de 
făinuri proteice), care să permită 
consumul pe tot parcursul anului al 
întregii cantități de biogaz produse. 
La fel, ar trebui să se prevadă, din 
capul locului, racordul instalației de 
biogaz la centrala termică și eva
cuarea efluentului-îngrășămînt în 
rețeaua de irigare a culturilor, cît și 
stocarea și uscarea acestuia în bazine 
și paturi de deshidratare adecvate.

Prin urmare, problema instalațiilor 
de biogaz trebuie abordată in mod 
global, iar proiectele să țină seama 
de condițiile specifice fiecărui am
plasament. Merită deci să fie luată 
în considerare propunerea formulată 
de factori de răspundere din Minis
terul Agriculturii ca elaborarea no
tei de comandă ce se prezintă la 
Consiliul de Coordonare a Activității 
de Investiții să se facă pe grupe de 
obiective. Cît privește defalcarea in
dicatorilor tehnico-economici și sta
bilirea amplasamentelor, dar și a do
tărilor anexe, acestea ar urma să se 
efectueze ulterior, de către Ministe
rul Agriculturii, ținînd seama de 
condițiile concrete ale fiecărui am
plasament în parte.

Desigur că, pentru deplina reușită 
a „acțiunii biogaz", ar mai fi de re
zolvat și alte probleme, printre care 
aceea a urgentării punerii la punct 
a unor grupuri energetice cu fiabili
tate ridicată, care să asigure conver
sia în energie electrică a biogazu
lui excedentar. La fel, se așteaptă 
punerea la punct a unor metode de 
purificare a biogazului, care să per
mită îmbutelierea acestuia. De no
tat că, recent, cu sprijinul Co
mitetului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Ministerul Agri
culturii, împreună cu Ministerul 
Construcțiilor Industriale și în
treprinderile de construcții impli
cate au adoptat măsuri ferme de 
urgentare a punerii în funcțiune a 
instalațiilor de biogaz aflate în con
strucție. Sint deci întrunite condi
țiile ca. în curînd, biogazul să re
prezinte, nu numai teoretic, un tot 
mai însemnat înlocuitor ieftin și 
eficient al combustibililor conven
ționali.

„Scinteia" își propune să urmă
rească, în continuare, modul cum se 
va asigura în fapt afirmarea acestor 
instalații, care, pe lingă alte avan
taje, îl prezintă și pe acela de a 
combate eficient poluarea mediului 
ambiant.

Ioana DABU 
Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scinteii"

...Parcurgem cîteva din secțiile cu 
o mare pondere în realizarea pro
ducției de export. La secția meca
nică III se realizează întreaga gamă 
a mașinilor de cusut industrial. 
„Pentru a face fată solicitărilor, ne 
spune Nagy Iănos, maistru principal 
coordonator, am luat din timp o se
rie de măsuri organizatorice. între 
care gruparea unor repere cu confi
gurație geometrică asemănătoare — 
axe. bucșe, piese stanțate etc. Avan
tajul ? Specializarea muncitorilor pe 
tipuri de operații și creșterea sub
stanțială a productivității muncii".

în fața unor produse „gata pentru 
export" stăm de vorbă cu cîtiva lu
crători de înaltă calificare. Aflăm că 
aceste mașini de cusut industrial, 
C 4-310 și C 4-311, sint dotate cu 
dispozitive stop motor, ceea ce asi
gură oprirea acului în orice poziție 
de lucru, ne explică maistrul princi
pal Pavel Iernuțan. Ele vor fi livra
te în aceste zile, nu înainte însă de 
a verifica, incă o dată, cu cea mai 
mare atenție, dimensiunile corpului 
mașinii și ale altor repere, astfel 
incit să se încadreze cu exactitate in 
toleranțele prescrise de documenta
țiile tehnice.

în efortul de a asigura o calitate 
înaltă a produselor și de creștere, pe 
această bază, a exportului, reținem 
faptul că în ultimii ani s-a inten
sificat mult controlul de calitate — 
interfazic, la montaj și controlul fi
nal.

„Pentru a populariza peste hotare 
produsele noastre — ne spunea șeful 
compartimentului export — am ela
borat prospecte și pliante în majo
ritatea limbilor de mare circulație, 
iar pentru utilajele noi sînt în curs 
de realizare dispozitive, videocasete 
și filme documentare".

Sînt doar cîteva din acțiunile în
treprinse de consiliul oamenilor 
muncii, cu participarea întregului co
lectiv, sub conducerea organizației 
de partid, pentru realizarea și de
pășirea planului la export, pentru 
creșterea continuă a producției de 
export. Iar realizările de pină acum 
creează condiții pentru ca planul la 
export pe acest an să fie îndeplinit 
și chiar depășit.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"
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Mesaje de peste hotare cu prilejul marii sărbători naționale a României Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TRINIDAD TOBAGO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, tmi face 
plăcere să vă adresez urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
poporul român.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La sărbătorirea Zilei naționale a României, am marea plăcere ca. în 
numele meu, al Consiliului Suprem, al Guvernului și poporului Republicii 
Sudan, să vă adresez sincerele noastre felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului român 
prieten.

Doresc, totodată, să folosesc acest prilej pentru a vă asigura că vom 
depune toate eforturile pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și coope
rare existente intre țările noastre. în folosul bunăstării și în interesul re
ciproc al celor două popoare.

EL SAYED AHMED EL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan
(șeful statului)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
regina mi se alătură în a vă adresa cele mai calde felicitări și sincere urări 
de sănătate, de pace și prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste 
România.

SULTAN ISKANDAR.
Suveranul Malayeziei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale, vă rog să primiți felicitări din partea 
poporului și guvernului din Costa Rica. precum și din partea mea personal.

Vă reînnoiesc asigurarea celei mai înalte și distinse considerațiuni. îm
preună cu cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru bunăstarea și prosperitatea națiunii române prietene.

OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării României, vă exprim. în numele po
porului, al guvernului bolivian și al meu personal, felicitări cordiale.

Adresez, totodată, urări călduroase pentru prosperitatea crescîndă a no
bilului popor român și pentru fericirea dumneavoastră personală.

VICTOR PAZ ESTENSSORO
' Președintele constituțional 

al Republicii Bolivia

A început sâ producă 
o nouă hidrocentrală

Zi de august, de 
august jubiliar, mo
ment unic in zona 
munților Călimani, 
din județul Bistrița- 
Năsăud. După multe, 
foarte multe zile și 
nopți, cei peste 800 de 
hidrotehnicieni — con
structori de baraje și 
obiective energetice — 
din cadrul Antrepri
zei de construcții hi
droenergetice Criș- 
Someș au adăugat 
splendidului peisaj al 
Bistriței transilvane 
două obiective de an
vergură : lacul de a- 
cumulare, ce va dis
pune de o capacitate 
finală de 90 milioane 
mc de apă, și Centra
la hidroelectrică Coli- 
bița, cu o putere in
stalată de 21,5 MW.

Am asistat aici la 
unul din momentele 
decisive în devenirea 
productivă a oricărei 
hidrocentrale — reali
zarea celui dintîi pa
ralel cu sistemul ener
getic național. Prac
tic, cel dinții zvîcnet 
energetic al uneia din 
stelele care constituie 
salba de lumini a pa
triei. Deși nu este la 
primul său examen in 
lupta pentru îmblînzi- 
rea apelor, inginerul 
Constantin Toma, șe
ful brigăzii complexe 
Colibița, este vădit e- 
moționat.

— Ne bucură pe 
toți finalizarea aces
tui obiectiv. Am lu
crat în această zonă 
în condiții deosebi
te și în destule si
tuații a fost nevoie de 
multă ingeniozitate 
pentru a învinge în
dărătnicia muntelui 
Călimani. Numai pen
tru efectuarea aduc- 
țiunii principale de 
peste 6 300 metri li
niari s-au excavat în 
subteran peste 100 000 
mc rocă, apoi s-au 
turnat mai bine dc 
40 000 mc betoane. La 
suprafață am excavat

alți 100 000 mc și am 
turnat în clădiri și 
platforme 32 500 mc 
betoane.

Acum, zilele și nop
țile de încleștare, de 
muncă asiduă se 
transpun în amintiri 
legate de adevărate 
fapte de eroism. Iată 
formația condusă de 
comunistul Constan
tin Trifescu, în ade
vărata încleștare cu 
infiltrațiile puternice 
din subteran, reali- 
zind cel mai rapid 
ritm de betonare ; ia- 
tă-i și pe cei ce mî- 
nuiau instalația ro
mânească de săpat 
galerii, „INGO-2“, ca
re și-a trecut aici cu 
brio probele de lucru. 
Dar fiecare din parti- 
cipanții la această lu
crare poate evoca zeci 
și zeci de asemenea 
amintiri. Toate aceste 
eforturi sînt acum 
concretizate intr-un-o- 
biectiv de mare im
portanță economică, 
cu o dublă funcționa
litate : pe lingă furni
zarea de energie elec
trică, bazinul com
pensator al centralei 
reglează debitul de 
apă pentru aprovizio
narea constantă a 
municipiului Bistrița 
și, în același timp, 
constituie și priza sta
ției de tratare a apei 
pentru viitorul centru 
agroindustrial Prundu 
Bîrgăului.

— Sfîrșitul unui 
drum înseamnă, tot
odată, începutul al
tuia, ne spune e- 
lectricianul Andrei 
Curtean. Acum, și noi 
vom pleca în altă 
parte, pe un nou șan
tier. Lăsăm însă în 
urmă semnătura mun
cii noastre pe certifi
catul de naștere al pri
mului luceafăr ener
getic din Călimani.

— Sînt ușoare sau 
grele momentele pre
mergătoare startului 
activității productive ?

îl întrebăm pe ingi
nerul Constantin Hăn- 
gănuț, șeful centralei 
hidroelectrice Colibița.

— Și grele și ușoa
re, ne răspunde in
terlocutorul. Dar mai 
ales încărcate de o 
mare răspundere, iar 
prin semnificația lor 
— cu adevărat unice. 
De acum, județul 
Bistrița a devenit un 
județ producător de 
energie' electrică, ceea 
ce nu e puțin lucru. 
Un nou colectiv mun
citoresc se adaugă 
minerilor, constructo
rilor de mașini, me- 
talurgiștilor, electro- 
tehniștilor, chimiști- 
lor, producătorilor de 
mecanică fină, con
structorilor de case, 
textiliștilor de pe a- 
ceste meleaguri : ei 
sînt energetici enii. 
Noi sîntem cel mai tî- 
năr colectiv din ju
deț. Dar tocmai de a- 
ceea nu ne este și nici 
nu ne poate fi indi
ferent cum începem, 
aceasta cu atit mai 
mult cu cit utilajele 
și echipamentele din 
dotare sînt în totali
tate de producție ro
mânească, realizate la 
întreprinderea con
structoare de mașini 
Reșița, întreprinde
rea de produse elec
trotehnice Bistrița și 
„Electroputere" Cra
iova. Am realizat cel 
dintîi paralel în con
diții foarte bune. A- 
cum, problema princi
pală* este să pulsăm 
în sistem cît mai 
multă energie elec
trică.

...Luceafărul din 
Călimani strălucește, 
pulsînd forța Bistri
ței transilvane în sis
temul energetic națio
nal.

laurențiu DUȚA 
Gheorqhe 
CRIȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 31 august (ora 
20) — 3 septembrie (ora 20). In țară : 
Vremea va fl predominant frumoasă, 
cu cerul variabil, exceptînd estul și 
sudul țării, unde la începutul Interva
lului va fi schimbătoare, Iar cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi ce 
vor avea șl caracter de aversă la în
ceputul intervalului în regiunile sudice 
șl estice, iar în rest averse Izolate.

La sfîrșitul intervalului va începe să 
plouă In regiunile vestice șl nordice. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade. Izolat mai coborite 
în depresiuni. Iar cele maxime între 
20 șl 30 de grade, mal coborîte spre 
sfîrșitul Intervalului. Dimineața, pe 
alocuri, în centrul țării și la munte 
se va semnala ceață slabă. La Bucu
rești : Vremea va fl predominant fru
moasă, cu cerul variabil. Condiții de 
ploaie de scurtă durată la începutul 
intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 șl 16 grade, iar cele 
maxime între 25 și 29 de grade.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Este o deosebită plăcere pentru noi ca. în numele Comitetului Central 
al Partidului Socialist Yemenit, al Prezidiului Consiliului Suprem al Po
porului și al nostru personal, să vă transmitem dumneavoastră și, prin dum
neavoastră, poporului român prieten felicitările noastre tovărășești și calde 
cu ocazia Zilei eliberării, împreună cu cele mai bune urări de multă sănă
tate pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului român.

Noi dorim ca relațiile dintre cele două partide, țări și popoare ale noas
tre să cunoască o dezvoltare tot mai mare.

ALI SALEM AL-BEEDH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit

HAIDAR ABOU BAKR AL-ATTAS
Membru al Biroului Politic al P.S.Y., 

Președinte al Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 
al Republicii Democrate Populare Yemen

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Rămânia

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde salutări tovărășești, iar prin 
dumneavoastră exprim poporului român sincere urări de prosperitate. Folo
sesc această ocazie pentru a da o înaltă apreciere luptei antifasciste și pen
tru independentă a poporului român, precum și rolului deosebit pe care l-ați 
avut în organizarea acesteia.

GEORGES HAOUI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Ne alăturăm în Maroc celebrării sărbătorii naționale a României — cea 
de-a 44-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

Cu acest prilej, vă adresăm sincere și calde felicitări cu convingerea că 
veți continua să înregistrați succese și să avansați rapid pe calea edificării 
socialiste.

Ne este plăcut, totodată, să aducem un vibrant omagiu activității pe care 
dumneavoastră personal o desfășurați neîncetat pentru consolidarea păcii 
mondiale.

Vă rugăm să primiți asigurarea sentimentelor noastre de prietenie 
frățească.

ALI YATA
Secretar general al Partidului Progresului 

și Socialismului din Maroc

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ecuador, adre
sez salutări frățești Partidului Comunist Român. Republicii Socialiste Româ
nia și poporului român cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a victoriei re
voluției sale.

Vă urăm noi succese în lupta permanentă pentru consolidarea socialis
mului și păcii mondiale.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ECUADOR 
RENE MAUGE MOSQUERA

Secretar general

SĂLAJ : Cărbune peste prevederi
Prin aplicarea în devans a unor 

măsuri din programul de perfec
ționare a organizării și moderni
zarea proceselor de producție, prin- 
tr-o mai rațională distribuire a 
personalului muncitor din sectorul 
direct productiv și mai buna în
treținere și exploatare a utilajelor 
din subteran și cariere, care au 
condus la creșterea randamentului 
pe post, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea mi

nieră Sălajul-Sărmășag a extras 
peste prevederi de la începutul 
anului pînă în prezent 7 000 tone 
cărbune net, ceea ce i-a permis 
să-și onoreze în bune condiții sar
cinile de livrări către termocen
trale. Cu cea mai mare depășire 
se menține sectorul minier Ip, 
ortacii de aici reușind să realizeze 
peste plan 2 500 tone cărbune. 
(Eugen Teglaș).

BOTOȘANI : Devierea riului Șiret
Amenajarea complexă a Șiretu

lui superior — în cadrul căreia se 
execută în prezent a treia impor
tantă acumulare de apă, cea de la 
Vîrfu Cîmpului — reprezintă un 
efort de amploare, care solicită din 
plin pe constructorii angajați în 
efectuarea lucrărilor. De curînd la 
hidrocentrala de la Rogojești din 
aval de acumularea de la Vîrfu 
Cîmpului s-a pus în funcțiune un 
grup hidroenergetic care va produ
ce anual peste 27 milioane kWh. 
Acum cîteva zile harnicii construc
tori din antrepriza de lucrări hi
drotehnice speciale Șiret au reali
zat o altă importantă etapă în exe
cuția lacului de acumulare Vîrfu

VILCEA : Bilanț fructuos
Cel aproape 800 tineri brigadieri 

de pe șantierele de muncă patrio
tică din județul Vîlcea raportează 
îndeplinirea și depășirea conside
rabilă a sarcinilor și angajamen
telor asumate pe primele 8 luni ale 
anului. Astfel, formațiile brigadie
rilor care au de realizat numeroa
se lucrări de combatere a eroziu
nii solului, precum și un nou sis
tem de irigații în lunca Oltului 
între localitățile Olanu—Drăgoești 
și-au onorat sarcinile aferente în
tregului an, ei propunîndu-și, tot
odată, ca în următoarele 4 luni să

Cîmpului : devierea riului Șiret pe 
o nouă albie prin efectuarea unui 
canal în profil trapezoidal în lun
gime de peste 1 km și închiderea 
vechiului curs printr-un baraj de 
200 metri lungime. Prin această 
deviere se înlesnește accesul la 
balastiere și carierele pentru mate
rialele care se folosesc ca umplu
tură în corpul barajului principal, 
asigurîndu-se o mai eficientă utili
zare a capacității de transport, eco
nomisirea carburanților etc. Devie
rea pe o albie nouă a Șiretului 
contribuie, totodată, la o mai bună 
încadrare în graficul de lucrări, la 
avansarea mai rapidă a execuției 
obiectivului. (Eugen Hrușcă).

al tinerilor brigadieri
mai execute alte lucrări Ia ace
leași obiective în valoare de 1,5 
milioane lei. Importante depășiri 
ale angajamentelor au înregistrat 
și brigadierii de pe șantierele de 
montaj benzi transportoare în ba
zinul carbonifer Berbești—Alunu, 
(șantier integrat în antrepriza de 
construcții și montaj minier Vîl
cea—Mehedinți) și, respectiv, de 
termoficare a municipiului Rîmni- 
cu Vîlcea, valoarea lucrărilor reali
zate de ei fiind de peste 16,5 mili
oane lei. (Ion Stanciu).

TULCEA : Actualitate portuară
Lucrătorii portuari, care au ra

portat în cinstea marii sărbători 
naționale a poporului nostru depă
șirea cu 13 la sută a indicatorului 
trafic portuar și cu 20 la sută a 
manipulărilor de mărfuri, au acțio
nat intens și în zilele următoare 
pentru încărcarea și descărcarea 
navelor românești și străine aflate 
în porturile tulcene. Folosind în
treaga capacitate, modemele utila

je din dotare, ei au operat în aces
te zile peste 32 000 tone mărfuri, 
în principal bauxită destinată în
treprinderii de alumină din Tulcea, 
materie primă transportată de na
vele românești „Sovata", „Slănic" 
și „Deva“. De la începutul anului 
și pînă în prezent au fost operate 
circa 5 000 nave maritime și flu
viale. (Adrian Vasile).

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15;
17; 19
• Agentul straniu : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 20,15
• Păstrează-mă doar pentru tine 1

ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30, PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Program de vacanță. Mihail, ciine 
de circ : PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13
• Să-ți vorbesc despre mine : VII
TORUL (10 67 40) — 15: 17; 19
• Pentru un cintec notele nu slnt 
de ajuns : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Mesagerul invincibil : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Timpuri de vitejie. Program spe
cial pentru tineret : DOINA (16 35 38) 
— 12; 15; 18
• Tema : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19

La cinematograful „Studio" din 
Capitală a avut loc. marți. „Gala fil
mului vietnamez", organizată cu pri
lejul celei de-a 43-a aniversări a 
proclamării independenței — Ziua 
națională a Republicii Socialiste 
Vietnam.

Au participat membri ai conduce
rii Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Nguyen Trong 
Lieu, ambasadorul R.S. Vietnam la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

Concursul 
interjudețean de artă 

plastică „Voronețiana”
O dată cu festivitatea de decerna

re a premiilor pentru laureați. care 
a avut loc la galeria de artă din mu
nicipiu. la Suceava s-a încheiat con
cursul interjudețean de artă plasti
că „Voronețiana". Aflată la a 13-a 
ediție și desfășurată sub generoasa 
emblemă a Festivalului național 
„Cîntarea României", manifestarea 
a reunit 30 de artiști plastici, repre- 
zentînd 13 județe și municipiul 
București, și s-a impus, prin valen
țele educativ-estetice. ca un moment 
de referință in viața spirituală a 
Sucevei. (Sava Bejinariu).

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Priorități în economie

Domnului NOOR MOHAMMED HASSANALI
Președintele Republicii Trinidad Tobago

PORT OF SPAIN

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Trinidad Tobago, am 
plăcerea să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

Cu 26 de ani în urmă, la 31 au
gust 1962. în insulele Trinidad și 
Tobago avea loc ceremonia procla
mării independenței, act care a în
scris această țară în rîndui statelor 
angajate pe calea unei dezvoltări 
de sine stătătoare.

Situat la nord-est de litoralul 
latino-american, cu o suprafață de 
5128 kmp și o populație de circa 
un milion și jumătate de locuitori, 
statul Trinidad-Tobago este alcătuit 
din două insule aparținînd arhipe
lagului Antilele Mici. Descoperite 
de Cristofor Columb în 1498. aceste 
insule au devenit posesiuni ale co
roanei spaniole, pînă în secolul al 
XVIII-lea. cînd au trecut în stăpî- 
nirea Marii Britanii. între anii 1958 
si 1962 au făcut parte din Federația 
Indiilor de Vest.

Ca și în alte părți ale lumii, 
stănînirea colonială a lăsat urme 
adinei, menținînd țara in condiții 
de înapoiere. După dobîndirea inde
pendenței. autoritățile de la Port of 
Spain au pus în aplicare un șir de

20,35 August — arc de triumf pe frun
tea României. Versuri patriotice, 
revoluționare (color)

20,50 Zidiri pentru Istorie (color) 
• București — port la Dunăre și 
Marea Neagră (reportaj)

21,05 Muncă șl creație (color), Din a-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

măsuri pe linia dezvoltării econo- 
mico-sociale. Prin înfăptuirea unor 
planuri succesive de propulsare a 
activității economice, au fost lărgite 
ari le de exploatare a resurselor 
naturale, au crescut capacitățile de 
rafinare a petrolului — țara dispu- 
nînd de însemnate zăcăminte de 
acest gen —, paralel cu încurajarea 
industriei chimice. Proclamarea re
publicii, în 1976, avea să accentueze 
asemenea preocupări, acfonîndu-se, 
totodată, pentru a se pune bazele 
unei industrii siderurgice, pentru 
valorificarea resurselor de gaze na
turale. Totodată, o serie de pași 
însemnați au fost făcuți pe linia 
îmbunătățirii situației invățămintu- 
lui și asistentei sociale.

între România și Trin'dad-Tobago 
s-au statornicit și se dezvoltă re- 
laț’i de colaborare, bazate pe prin
cipiile deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc, corespun
zător intereselor ambelor popoare, 
ale cauzei generale a păcii și înțe
legerii în lume.

genda Festivalului național „Cîn
tarea României"

21,15 Secvențe libiene. Documentar (co
lor)

21,30 Omul șl sănătatea
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Vacanțe însorite pe litoral
— Cea mai mare unitate de turism 

din țară, I.H.R. Mangalia, care ad
ministrează o capacitate de cazare 
de peste 35 000 de locuri, își înde
plinește în acest an calitatea de 
gazdă în postura lăudabilă de în
treprindere distinsă cu „Ordinul 
Muncii clasa a III-a“ pentru rezul
tatele obținute în anul 1987. Cum 
s-a obținut acest rezultat și cum 
poate fi îmbunătățit — iată tema 
discuției purtate cu tovarășul Va
sile Trandafir, director al între
prinderii.

— Răspunsul cel mai bun l-a 
dat recenta adunare generală a oa
menilor muncii. Responsabilitatea 
în care a fost analizată pregătirea 
anului turistic 1988, activitatea des
fășurată pînă acum arată clar că 
oamenii muncii din unitatea noas
tră — în număr de peste 7 200 în 
sezonul de vară — și-au conectat 
din plin eforturile la obiectivul 
principal al acestui an : asigurarea

unei înalte calități și eficiențe in 
activitatea de turism.

— Ce dovezi se pot aduce în fa
voarea acestei „conectări" ?

— Cel puțin pe trei planuri exis
tă asemenea dovezi.

In primul rînd, în ce privește 
eforturile făcute pentru înnoirea 
și modernizarea bazei materiale. 
Știți ce înseamnă să pregătești 
pentru sezon peste 35 000 de locuri 
de cazare, alte zeci de mii de 
locuri de alimentație publică, 
mii de ha de spații verzi, întregul 
mediu ambiant al celor 4 stațiuni 
ale întreprinderii noastre, care se 
întind pe o lungime de peste 15 
km? E ca și cum ai „reîntineri" un 
oraș — ca să mă exprim așa — 
pentru că, în turism, pregătirea 
unui sezon înseamnă a lua totul 
la mînă î-n fiecare hotel, în fiecare 
cameră, în fiecare restaurant. Ceea 
ce s-a făcut timp de aproape 5 luni 
de zile în perioada „nevăzută" de 
turiști. Multe din hotelurile noas

tre. ca Dana, Atena, Safir. N-na, 
Capitol, Veronica, Tosca, Semira- 
mis, Beta, Adriana, Cleopatra (ca 
să cităm numai cîteva) se prezintă 
în acest sezon în fața oaspeților cu 
o „ținută" complet înnoită, redo- 
bîndind — prin modernizare — o a 
doua tinerețe. Unele ca Dana, 
Veronica. Tosca pot candida — 
apreciem fără falsă modestie — la 
titlul de cele mai ambiante edifi
cii de odihnă și reconfortare pen
tru turiști. Dacă adăugăm acestor 
înnoiri pe cele realizate și la une
le restaurante (Scoica, Olimpic, 
Aladin, Mangalia), vizind intimiza- 
rea spațiilor și creșterea confortu
lui. crearea a 8 grădini noi de 
odihnă și- alimentație publică, a 5 
cofetării, a numeroase complexe 
de distracții și odihnă, conturăm, 
fie și sumar, imaginea eforturilor 
făcute pentru a oferi turiștilor 
condiții optime de vacanță.

In al doilea rînd, în ce privește 
calitatea serviciilor. Am primit in 
acest an pfnă la data derulării se
zonului turistic de vară cu 20 Ia 
sută mai mulți turiști decît în anul 
anterior — majoritatea provenind 
din rîndui oamenilor muncii din 
țara noastră. Pentru a asigura o si
guranță a calității serviciilor, am 
instituit un sistem cuprinzător de 
metode de investigație — teste, 
chestionare, punctarea zilnică a 
calității serviciilor, aprecieri ale 
reprezentanților de firme etc. Ana
lizarea acestor instrumente ale 
calității, prin care au fost investi
gate eșantioane larg reprezentati
ve de turiști, confirmă fantul că 
anul 1988 poate primi calificativul 
de „an al calității".

în al treilea rînd, în ce privește 
eficiența. A vorbi astăzi de turism 
fără a-i conferi valența sa esen
țială, eficiența, ar fi un nonsens. 
I.H.R. Mangalia și-a realizat pla
nul pe 8 luni, cu importante de
pășiri, la absolut toți indicatorii. 
La încasările valutare, față de rea
lizările anului trecut, înregistrăm 
o creștere de peste 40 la sută.

Sîntem departe însă de ora bilan
țului. Pentru noi începe acum al 
doilea ,.anotimp" al vacanțelor — 
sezonul de toamnă. Un sezon care 
ne cere să fim la aceeași înălțime.

Constantin PRIESCU

Unități turistice atractive 
în județul lași

Județul Iași dispune de numeroa
se unități turistice amplasate în 
zone pitorești care oferă condiții 
bune de cazare și masă în orice 
perioadă a anului. Astfel, cabana 
Codrii Pașcanilor este situată 
intr-un mediu pitoresc și liniștit 
in mijlocul unei păduri la 9 km 
de Pașcani. Unitatea are camere 
confortabile și restaurant. Hanul 
Tirgu Frumos are 44 locuri de 
cazare, restaurant, cramă, cofetărie, 
iar în orașul Hîrlău funcționează 
hotelul Răreșoaia cu 54 locuri de 
cazare în camere confortabile.

Altă unitate care se bucură de 
aprecierea vizitatorilor este hanul 
„Trei Iazuri" amplasat la margi
nea localității Miclăușeni, pe malul 
unor iazuri. Unitatea are locuri de 
cazare în camere și căsuțe și un 
restaurant cu specific pescăresc.

Informații și rezervări de locuri 
se pot obține de la Agenția din 
București, str. 13 Decembrie nr. 26, 
telefon 14 52 09 și de la agențiile 
de turism din subordinea UJECOOP 
din toată țara.

• Johann Strauss, regele nelncoronat 
al valsului: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : SALA MICA A PALATULUI
— 17,15; 19,30
• Fata fără zestre : SCALA (11 03 72) __ g . |2• 15 • 18
• Sîntem cinci : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă albă ; MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Noile povești ale Șeherezadei : 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 15; 18
• Jandarmul și jandarmerîțele î BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19

INFORMAȚII SPORTIVE

CICLISM : „Turul României**
Turul ciclist al României a conti

nuat ieri cu etapa a treia (Sibiu — 
Mediaș — Tg. Mureș), concurenții 
avînd de parcurs prima aificultate 
la punctul de cățărare de la Șura 
Mare (km 6), unde a cîștigat Nicolae 
Aldulea. La coborîre se consemnea
ză acțiunea inițiată de Sergiu 
Oprescu, care însă a fost ajuns la 
prima barieră dintre cele șapte a- 
flate pe parcurs.

Acțiunea decisivă a etapei a avut 
loc imediat după cățărarea de la 
Stejaru (km 84), unde victoria a re
venit lui Mihai Orosz ; acesta 
împreună cu Vasile Mitrache și Mir
cea Romașcanu au evadat creindu-și 
rapid un avans ce va' ajunge la 6’50”.

Victoria în etapă a revenit lui 
Mircea Romașcanu (România A), în
registrat pe 126 km cu timpul de 
3h 18’31”, urmat cu același timp de 
coechipierul său Vasile Mitrache, de 
Mihai Orosz (România B) — la 22”, 
Ludovic Covaci (România A) — ia 
5T2”, italienii Gianpaolo Grimaldi 
și Roberto Raffuzzi — ambii la 5’35”.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă V. Mitrache, 
urmat de M. Romașcanu — la 14”.

Pe echipe, primul loc este ocupat 
de România A, urmată de România 
B — la 7’50” și Selecționata sindica
lă A — la 13’36”,

Astăzi se desfășoară etapa a patra: 
Sovata — Lacul Roșu — Piatra 
Neamț (130 km).

Notație
Cîștigătorii probelor din ziua a 

treia a Campionatelor republicane 
de natație, ce se desfășoară la bazi
nul din parcul sportiv „23 August" 
din Capitală : feminin : 400 m liber 
— Stela Pura — (4’10”60/100) ; 100 m 
bras — Tamara Costache — (1T4”36/ 
100); 100 m fluture — Stela Pura — 
(l’01”97/100) ; 200 m spate — Anca 
Pătrășcoiu — (2’12”43/100) ; masculin : 
100 m bras — Marian Satnoianu — 
(l’08”24/100 — nou record național) ; 
100 m fluture — Flavius Vișan — 
(56”12/100) ; 200 m spate — Lucian 
Voiculeț — (2’09”07/100). Competiția 
se încheie astăzi, ultima reuniune 
fiind programată cu începere de la 
ora 17,30.

Fotbal
Astăzi, în cadrul etapei a III-a a 

campionatului diviziei A, vor avea 
loc meciurile celor patru echipe ro
mânești înscrise in cupele europene 
intercluburi, după următorul pro
gram : Steaua va juca, la Constanța, 
cu F.C. Farul ; Dinamo va întîlni, la 
Oradea, pe F.C. Bihor ; Victoria va 
juca, pe terenul propriu, cu F.C. 
Corvinul, iar Oțelul Galați, de ase
menea, acasă, cu F.C.M. Brașov. A- 
ceste partide vor începe la ora 18. 
Celelalte meciuri ale. etapei a III-a 
se vor desfășura sîmbătă, 3 septem
brie. cu începere de la ora 17.

Festival național rural de șah

• Salamandra • UNION (13 49 04) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Amfiteatru) : Campionul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Cîinele grădinarului — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a tăcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19

Zilele trecute, în satul Roșieni, co
muna Dobrun, din județul Olt, s-a 
desfășurat festivalul național rural 
de șah, ediția a III-a. Manifestarea 
— devenită tradițională — face par
te din programul competițional al 
federației de specialitate și a avut 
acum ca participanți aproape 100 de 
iubitori ai șahului, din diferite zone 
ale țării și de diferite virste. Cu 
această ocazie, s-au acordat normele 
necesare categoriilor III, II și I, pre
cum și cele pentru candidat de 
maestru. Totodată, participanților la 
întrecere li s-au oferit atractive seri 
de muzică și poezie patriotică, cul- 
tural-distractive, excursii în orașele 
și localitățile județului. (Mihai Grl- 
go’-oșcuță).



„ROMÂNIA ’88“-un tablou elocvent 
al succeselor poporului roman 

în construcția socialistă
La deschiderea, în capitala sovietică, a expoziției economiei 

naționale a țării noastre

VIENA

Reluarea reuniunii
VIENA 30 (Agerpres). — La Vie- 

na au fost reluate lucrările reuniu
nii general-europene. Delegații din 
33 de state europene, precum și din

general-europene
S.U.A. și Canada își concentrează, 
în prezent, eforturile în vederea 
elaborării documentului final al 
reuniunii.

ZIUA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI

Luni, intr-un cadru oficial, s-a deschis la Moscova expoziția economiei 
naționale a țării noastre. Inaugurată sub genericul „România — ’88", 
expoziția înfățișează sintetic marile realizări obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în anii construcției socialiste, îndeosebi în 
perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. In același 
timp, expoziția ilustrează concludent dezvoltarea relațiilor economice 
externe ale țării noastre, în cadrul cărora un Ioc de prim plan îl ocupă 
colaborarea și cooperarea economică cu U.R.S.S., această amplă manifes
tare fiind menită să dea un nou impuls conlucrării economice româno- 
sovietice.

Expoziția prezintă succesele im
presionante ale industriei româ
nești, care realizează o ga
mă largă de produse, la ni
velul tehnicii mondiale celei mai 
avansate. Ea ilustrează puternica 
dezvoltare pe care au cunoscut-o 
construcțiile de mașini, inclusiv a- 
semenea ramuri și subramuri cum 
sint producția de strunguri, de mij
loace de transport terestre, navale 
și aeriene, industria extractivă și. 
energetică, producția de instalații 
industriale complexe, construcția 
de mașini și utilaje agricole și al
tele.

Chiar de la intrarea în expoziție 
rețin atenția remarcabilele reali
zări cu care., se mîndrește indus
tria românească : instalațiile de fo
raj de o mare capacitate și randa
ment, utilaje tehhologie pentru in
dustria chimică și petrochimică, pu
ternice mașini pentru construcții și 
cu alte destinații. Se află, de ase
menea, expusă o gamă largă de 
autovehicule românești : camioane, 
tractoare, autobuze, microbuze, au
toutilitare, autoturisme „Dacia", 
„Oltcit“ și „ARO". Vizitatorii se 
opresc cu interes în fața instala
țiilor complexe de prelucrare a me
talelor — strunguri de diferite di
mensiuni cu comandă numerică, 
celule flexibile pentru strunjire cu 
roboți — a instalațiilor și utilajelor 
destinate industriilor energetică, 
extractivă, chimică, metalurgică, de 
prelucrare a lemnului, alimentară 
și altele.

Atenția este reținută, de aseme
nea, de standurile care înfățișează 
realizările de prestigiu ale indus
triei chimice și petrochimice româ
nești. Aici sint prezentate machete 
ale unor uzine și instalații chimice 
complexe exportate în țări de pe 
toate continentele, inclusiv în 
U.R.S.S., precum și un mare număr 
de produse chimice începînd cu 
îngrășăminte și continuînd cu an
velope. materiale plastice, fire și 
fibre sintetice, lacuri și vopsele, 
produse farmaceutice și cosmetice 
etc.

Luînd cuvintul la deschiderea 
expoziției, N. V. Talizin, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a salutat acest semnificativ eveni
ment al colaborării sovieto-române.

Expoziția, a arătat vorbitorul, se 
deschide la puțin timp de la săr
bătorirea Zilei eliberării României 
de sub jugul fascist, cea de-a 44-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, oare a permis țării 
să pășească pe o cale nouă — 
calea edificării în România a so
cietății socialiste.

Socialismul s-a afirmat cu 
trăinicie pe pămîntul românesc, 
reprezentînd piatra unghiulară și 
coloana vertebrală a concepției și 
conștiinței sociale ale poporului.

Din bogata paletă de culori, care 
caracterizează astăzi chipul Româ
niei socialiste, această expoziție 
dezvăluie tabloul rezultatelor reale 
și succeselor obținute de oamenii 
muncii români in anii construirii 
noii societăți. Ele demonstrează în 
mod clar potențialul sporit al eco
nomiei naționale române, eviden
țiază marile ei posibilități. Oamenii 
sovietici urmăresc cu mare atenție 
viața poporului frate român, pro
cesele edificării socialismului în 
România.

Colaborarea sovieto-română este 
multilaterală — a continuat vorbi
torul. Ea înseamnă relații politice, 
juridice, economice, culturale și în 
alte domenii. Aspirația noastră co
mună de a dezvolta și îmbogăți 
relațiile bilaterale își găsește un 
larg ecou și sprijin în rîndul mi
lioanelor de comuniști și oameni ai 
muncii din țările noastre.

Hotărârea și fermitatea de a 
merge și în viitor pe calea întă
ririi prieteniei au fost demonstrate 
în mod convingător de rezultatele 
întîlnirii din luna mai 1987, de la 
București, dintre conducătorii ce
lor două partide frățești — 
tovarășii M. S. Gorbaciov și 
Nicolae Ceaușescu.

Colaborarea economică sovieto- 
română se distinge prin aspirația 
reciprocă de a-i imprima un ca
racter stabil. în permanentă dez
voltare, care să răspundă interese
lor fundamentale și cerințelor eco
nomiilor celor două țări. Uniunea 
Sovietică este de mulți ani princi
palul partener comercial al Româ
niei. Relațiile noastre economice 
bilaterale se dezvoltă pe o linie 

^ascendentă. Noi și largi posibilități

de colaborare se deschid ca urma
re a dezvoltării procesului de res
tructurare multilaterală din țara 
noastră, în cursul realizării hotă- 
rîrilor celei de-a 19-a Conferințe 
a partidului. Aceasta înseamnă și 
o largă cooperare și specializare în 
producție, aplicarea de noi forme 
eficiente de colaborare ; aceasta în
seamnă și stabilirea de legături 
directe de producție și crearea de 
întreprinderi mixte, de colective 
științifice, de centrale în domeniul 
științei și al producției etc.

Un exemplu de cooperare nemij
locită îl constituie participarea 
României la construirea pe terito
riul U.R.S.S. a Combinatului mi
nier de la Krivoi Rog, la valorifi
carea zăcămintelor de gaze natu
rale de la Sovetabad, din R.S.S. 
Turkmenă, precum și colaborarea 
la construirea conductei de gaze de 
tranzit pe teritoriul României.

Condiții favorabile pentru adîn- 
cirea cooperării economice dintre 
țările noastre le creează și hotărî- 
rile celei de-a 44-a ședințe a se
siunii C.A.E.R. Concepția diviziunii 
socialiste internaționale a muncii 
pe perioada 1991—2005, adoptată în 
cadrul sesiunii, va permite să 
folosim mai deplin posibilitățile 
existente de colaborare economică 
între țările socialiste.

Dezvoltînd relațiile bilaterale, ță
rile noastre acordă o mare impor-

Corespondență 
din Moscova

tanță cauzei întăririi unității și 
coeziunii țărilor socialiste, consoli-. 
dării pozițiilor socialismului în 
lume. Planurile lor sînt indisolubil 
legate de idealurile socialismului, 
care sînt îndreptate spre instaura
rea păcii, a unui sistem atotcu
prinzător de securitate internațio
nală. de dezarmare și largă cola
borare internațională. Acestor țe
luri le răspund noile inițiative ale 
statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, formulate recent la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ, care a avut loc la 
Varșovia.

Sîntem convinși că. expoziția care 
prezintă oamenilor sovietici succe
sele obținute de poporul român în 
anii construcției socialismului, ni
velul atins de economia României 
în prezent va servi la dezvoltarea 
și adîncirea în continuare a co
laborării economice și tehnico-ști- 
ințifice româno-sovietice — a în
cheiat vorbitorul.

In cuvîntul său, tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a arătat :

Expoziția națională „România 
’88“ — cea mai mare manifestare 
expozițională românească organi
zată peste hotare în acest an — 
are loc în contextul aniversării a 
44 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — 
măreț act istoric, care a deschis 
drumul împlinirii idealurilor și nă
zuințelor de dreptate și libertate 
ale poporului român, a făuririi 
societății socialiste în țara noastră.

Expoziția oglindește marile rea
lizări. de însemnătate istorică, 
obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului său comu
nist, pe calea transformării re
voluționare a societății românești in 
cei 44 de ani care au trecut de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. România deve
nind un stat industrial-agrar, cu 
o industrie puternică, modernă și 
o agricultură socialistă în plin pro
gres, cu un grad de bunăstare și 
civilizație tot mai ridicat.

în acești, ani, Partidul Comunist 
Român a adoptat. împreună cu po
porul și pentru popor, hotârîri de 
importantă istorică privind dezvol
tarea armonioasă. în ritm înalt a 
industriei, agriculturii, a tuturor 
sectoarelor economiei naționale, re
partizarea echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
perfecționarea continuă a organi
zării și conducerii societății, dez
voltarea puternică a democrației 
muncitorești-revoluționare. Partidul 
nostru a inițiat ample măsuri pri
vind creșterea rolului statului so
cialist în întreaga operă de făurire 
a noii societăți, pentru soluționarea

constructivă a tuturor problemelor 
edificării socialismului în România, 
în consens cu interesele fundamen
tale ale întregii noastre națiuni.

Realizări cu totul deosebite au 
fost obținute prin aplicarea consec
ventă a liniei politice adoptate de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
care, acum 23 de ani, a marcat mo
mentul cel mai important în evolu
ția patriei noastre socialiste, în con
strucția noii orînduiri, deschizînd 
calea participării și afirmării ple
nare a întregului popor în această 
măreață operă istorică.

Alocarea pentru dezvoltare a 
circa o treime din venitul național 
a făcut posibil ca producția indus
trială a tării să crească, față de 
1945, de peste 120 de ori, producția 
agricolă de peste 6 ori. iar venitul 
național de aproape 33 ori. O pu
ternică dezvoltare au cunoscut, în 
acești ani. cercetarea științifică, în- 
vățămîntul si cultura, care au con
tribuit hotărîtor la soluționarea 
problemelor complexe ale progresu
lui științific și tehnic.

Strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român 
acționează ferm pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței naționale ale partidului, 

în realizarea programelor sale — 
a spus vorbitorul — țara noastră 
acordă o deosebită importanță evo
luției relațiilor economice interna
ționale și a cooperării în producție 
cu alte state. România promovează 
raporturi economice active cu 155 
de state, de pe toate continentele, 
cu țările socialiste și, in primul 
rind, cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Un loc principal în ansamblul 
raporturilor noastre economice ex
terne îl ocupă relațiile de largă 
colaborare și cooperare economică 
cu Uniunea Sovietică — relații care 
se întemeiază trainic pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, ale solidarității și întraju
torării tovărășești.

Semnificativ pentru amploarea 
raporturilor dintre țările noastre 
este faptul că Uniunea Sovietică 
deține primul loc în ansamblul re
lațiilor economice externe ale 
României ; schimburile, reciproce 
de mărfuri urmează un curs ascen
dent, se dezvoltă cu succes coope
rarea și specializarea in producție, 
țara noastră participă la construi
rea unor importante obiective eco
nomice pe teritoriul sovietic.

In dezvoltarea colaborării, coope
rării și specializării în producție 
dintre țările noastre, un rol de cea 
mai mare însemnătate l-au avut și 
îl au convorbirile și înțelegerile, 
la cel mai înalt nivel, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. 
Intilnirile dintre conducătorii parti
delor noastre s-au înscris, de fie
care dată, ca momente de referință 
în dezvoltarea tot mai puternică a 
colaborării și solidarității dintre 
popoarele noastre, în deschiderea 
de noi și fertile orizonturi conlu
crării dintre ele, în realizarea unor 
noi acțiuni de colaborare și coo
perare economică dintre cele două 
țări.

Programul de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
România și U.R.S.S. pe perioada 
pînă în anul 2000, semnat la nivel 
înalt, oferă cadrul optim pentru 
extinderea și diversificarea relații
lor economice și tehnico-științifice, 
corespunzător posibilităților sporite 
de care dispun economiile naționale 
ale țărilor noastre. în acest context, 
doresc să subliniez că realizările 
obținute de poporul român, precum 
și succesele dobîndite de popoarele 
Uniunii Sovietice in edificarea unei 
economii complexe și armonioase 
creează o bază solidă pentru ampli
ficarea și diversificarea relațiilor de 
colaborare, cooperare și specializare 
în producție dintre țările noastre, 
în folosul construcției socialismu
lui și comunismului, al întăririi 
păcii și colaborării internaționale.

Exprim convingerea că Expoziția 
națională „România — ’88“ va da 
expresie voinței neclintite a po
poarelor noastre de a conferi noi 
dimensiuni 'colaborării economice și 
tehnico-științifice româno-sovietice, 
spre binele și in interesul reciproc, 
al cauzei socialismului, colaborării 
și păcii în lume — a spus în în
cheiere tovarășul Ștefan Andrei.

Așa cum relatează agenția 
T.A.S.S., deschiderea festivă a ex
poziției a fost salutată de mii de 
locuitori ai Moscovei și oaspeți din 
capitala sovietică. (Corespondență 
de la N. Chilie).

Pentru intensificarea eforturilor in scopul soluționării 
pe cale pașnică a problemelor din America Centrală 

Seminarul internațional de la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — în capitala Mexicului s-au 
încheiat lucrările seminarului inter
național consacrat evoluțiilor din A- 
merica Centrală după acordurile 
semnate de cei cinci șefi de stat din 
regiune, în august 1987, la Ciudad 
de Guatemala. în cadrul dezbateri
lor s-a relevat necesitatea continuă
rii procesului de soluționare pașni
că a situației conflictuale din zonă, 
fără nici un amestec din afară. Tot
odată, participanții la "seminar — oa
meni de știință și cultură, repre
zentanți ai unor organizații pro
gresiste din 27 de țări de pe toa
te continentele — au evidențiat im
portanța creării unei zone a păcii și 
colaborării în bazinul Caraibilor. S-a 
subliniat că pentru impulsionarea 
procesului de pace din regiune sînt 
necesare reactivarea eforturilor țări
lor membre ale „Grupului de la Con-

tadora“ și „Grupului de sprijin", pre
cum și implicarea în acest proces 
a Organizației Națiunilor Unite și 
Organizației Statelor Americane.

MANAGUA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a anunțat pre
lungirea unilaterală de către gu
vernul sandinisț, pînă la 30 septem
brie, a termenului de încetare a o- 
perațiunilor militare ofensive la a- 
dresa forțelor „contras", ca o dova
dă în plus a voinței de pace și dis
poziției autorităților nicaraguane de 
a impulsiona procesul de reconcilie
re națională, transmite agenția 
A.N.N. El a precizat că hotărîrea a 
fost luată pentru a permite în con
tinuare forțelor „contras" aflate pe 
teritoriul nicaraguan să depună ar
mele și să beneficieze de prevede
rile legii privind amnistia.

Poziția S.W.A.P.O. in legătură cu încetarea 
focului în Namibia

LUANDA 30 (Agerpres). — 
S.W.A.P.O. este gata să pună ca
păt activităților sale militare la 1 
septembrie, înainte de încetarea o- 
ficială a focului, în octombrie, dacă 
și armata de ocupație a Africii de 
Sud în Namibia procedează asemă
nător — a declarat, la Luanda, pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest, Sam Nujoma. El 
a arătat că Armata populară de e- 
liberare a Namibiei — ramura mi

litară a S.W.A.P.O. — a jucat un 
important rol în noua situație poli
tică și militară din regiune, în de
clanșarea procesului recent de pace 
în sud-vestul Africii. In acest sens, 
Sam Nujoma a spus că dîrzenia și 
curajul luptătorilor din S.W.A.P.O. 
au fost dovedite în acțiunile de 
luptă împotriva trupelor rasiștilor de 
la Pretoria, neputincioase și demo
ralizate pe pămîntul namibian.

în sprijinul luptei juste a poporului namibian
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
salută acțiunile menite să ducă la 
aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate privind independența 
Namibiei și își va continua efortu
rile pentru apărarea resurselor aces
tui teritoriu — a declarat președin
tele acestui organism, Peter Zuze 
(Zambia).

El a exprimat hotărîrea consiliu
lui de. a reprezenta în continuare 
interesele poporului namibian. în 
conformitate cu mandatul încredin

țat, pînă la obținerea independen
tei.

BRASILIA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Jose Sarney, a 
exprimat sprijinul deplin al guver
nului și poporului țării sale față de 
lupta justă a poporului namibian 
pentru autodeterminare, independen
ță, împotriva ocupației rasiste. El 
și-a exprimat, totodată, speranța că 
•tratativele cvadripartite dintre Ango
la, R.S.A., Cuba și S.U.A. vor duce 
la independența Namibiei și la in
staurarea păcii în regiune.

Apel la cooperare în vederea eliminării 
apartheidului

TOKIO 30 (Agerpres). — La To
kio s-au încheiat luni lucrările pri
mei conferințe regionale împotriva 
apartheidului. Participanții au adop
tat un apel prin care se cere sta
telor asiatice să pună capăt orică
ror schimburi comerciale cu R.S.A. 
Țările lumii întregi pot — prin sanc
țiuni economice efective — să con
tribuie la abolirea de către regimul 
de la Pretoria a practicilor și poli
ticii sale rasiste — subliniază do
cumentul adoptat în capitala niponă.

în același timp, participanții au 
cerut Japoniei — unul dintre cei 
mai importanți parteneri comerciali 
ai R.S.A. (4,2 miliarde dolari. în 1987) 
— să închidă oficiul său de la Johan
nesburg, care are sarcina promovă
rii schimburilor bilaterale.

La manifestare, organizată de 
Grupul japonez antiapartheid, au 
luat parte reprezentanți ai unor miș
cări democratice, pentru drepturile 
omului și religioase, precum și ai 
Congresului Național African (A.N.C.) 
din R.S.A.

MAPUTO 30 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la ședința finală a sesiu
nii Adunării Populare a R.P. Mo- 
zambic, președintele acesteia. Mar
celino dos Santos, a declarat că ac
tele agresive întreprinse împotriva 
țării sale de regimul rasist sud-afri- 
can constituie principala cauză a si
tuației grave în care se află șase 
milioane de mozambicani. nevoiți 
să-și părăsească locuințele și să tră
iască în condiții precare ca refu- 
giați, relatează agenția China Nouă.

Noi victime ale valului de represiuni din R.S.A.
PRETORIA 30 (Agerpres). — Si

tuația din Africa de Sud continuă 
să aibă aceleași caracteristici, de
terminate de brutalitatea la care 
recurg autoritățile rasiste de la Pre
toria împotriva mișcării antiapart- 
heid, de perpetuarea valului de 
violență deschisă și de creșterea ne
mulțumirilor la scară socială, inclu
siv a unor oameni politici albi, față 
de un regim agresiv și impopular.

După cum informează surse sud- 
africane. în provincia Natal alti șase 
negri au fost uciși luni, după ce cu 
o zi mai înainte 30 de persoane de 
culoare și-au găsit moartea. In acest 
stat, organizațiile antiapartheid ale 
Frontului Democratic Unit (U.D.F.) 
sint atacate de elemente aparținînd 
tribului inkhata. incitați și plătiți 
de autoritățile polițienești.

S.U.A. au renunțat la cererea privind închiderea misiunii 
observatorului permanent al 0. E. P. la 0. N. U.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Guvernul S.U.A. a renunțat să mai 
susțină cererea sa privind închide
rea misiunii observatorului perma
nent al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei la O.N.U. — a a- 
nunțat Ministerul american al Jus
tiției. Potrivit agențiilor A.D.N. și 
KUNA, un purtător de cuvînt al mi
nisterului a precizat că S.U.A. nu 
vor face recurs împotriva deciziei 
unui tribunal din New York prin 
care se permitea continuarea activi
tății O.E.P.

Un purtător de cuvînt al secre
tarului general al O.N.U. a preci
zat că, prin aceasta, contenciosul în
tre O.N.U. și S.U.A, pe tema res
pectivă este încheiat.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
Organizația Națiunilor Unite și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
hotărîrea S.U.A. de a permite acti
vitatea, în continuare, a Biroului 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la sediul O.N.U. din New 
York.

Grevă generală în teritoriile 
ocupate de Israel

I
PE SCURT Irakului la negocierile de pace de 

la Geneva.
n

I

CONSFĂTUIRE. La Kiruna s-au 
deschis lucrările unei consfătuiri a 
reprezentanților guvernelor țărilor 
nordice. Miniștrii de externe ai 
Suediei. Finlandei. Danemarcei, 
Norvegiei și Islandei efectuează un 
schimb de opinii în problemele 
destinderii internaționale, regle
mentării crizelor locale, întăririi 
încrederii și securității.

VIZITA. Vicepremierul Malaye- 
ziei, Abdul Ghafar Baba, și-a în
cheiat vizita oficială în R.S. 
Vietnam. Comunicatul dat publici
tății cu acest prilej relevă, între 
altele, progresele semnificative în
registrate în ultima vreme în 
lațiile dintre cele două țări.

re-

PRIMIRE. Cancelarul federal al 
R. F. Germania, Helmut Kohl, l-a 
primit pe ministrul cehoslovac al 
afacerilor externe, Bohuslav 
Chnoupek, care întreprinde o vi
zită la Bonn. Interlocutorii au a- 
bordat cu precădere probleme le
gate de relațiile dintre cele două 
țări. Au fost discutate, de ase
menea, probleme ale actualității 
internaționale.

MESAJ. Emirul Kuweitului, 
cui Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Sabah, l-a primit pe Taha Yassin 
Ramadhan, trimis personal al pre
ședintelui Irakului, prim viceprim- 
ministru, care a sosit în capitala 
kuweitiană. Cu acest prilej, Taha 
Yassin Ramadhan a transmis șe
fului statului kuweitian un mesaj 
din partea președintelui Irakului, 
Saddam Hussein. Totodată, el a in
format pe emirul Kuweitului asu
pra evoluțiilor în conflictul dintre 
Iran și Irak, ca și asupra poziției

șei- 
Al-

CONGRES. La Miinster s-au des
chis lucrările congresului Partidu
lui Social Democrat din R.F. Ger
mania. principala forță politică de 
opoziție din R.F.G. Timp de patru 
zile, participantii la congres vor 
discuta principalele probleme ale 
politicii externe și sodal-econo- 
mice ale țării și poziția P.S.D. 
față de acestea.

SEMINAR INTERNAȚIONAL. 
La Milano se desfășoară lucrările 
unui seminar internațional, avînd 
ca temă cele mai recente utilizări 
ale energiei nucleare în medicină. 
Medici și cercetători din nume
roase țări ale lumii examinează 
modalitățile de punere a energiei 
atomului în slujba combaterii unor 
maladii din domeniul oncologiei, 
cardiologiei, neurologiei și pedia
triei.

Maiestății Sale SULTAN ISKANDAR
Suveranul Malayeziei

KUALA LUMPUR

Cu prilejul Zilei naționale a Malayeziei, îmi face o deosebită plăcere să 
vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului malayezian progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a adresat o 
telegramă primului-ministru al Ma
layeziei. Dato Seri dr. Mahathir Mo

hamad. cu prilejul Zilei naționale a 
acestei țări. în care îi adresează 
cordiale felicitări, urări de sănătate 
și succes în activitate.

O grevă generală a fost organizată 
marți în Cisiordania și Gaza, terito
rii ocupate de Israel, în semn de 
protest împotriva expulzărilor de 
palestinieni dictate de autoritățile de 
ocupație israeliene. Magazinele și 
școlile, alte instituții publice au ră
mas închise.

Pe de altă parte, în ultimele 24 de 
ore aproximativ 50 de palestinieni 
au fost răniți în timpul demonstra
țiilor de protest organizate de popu
lația palestiniană la Tulkarm, Na
blus, Ierusalimul de Est, Gaza, 
Khan-Younes, El Khalil și Ramallah, 
ca și in alte localități din cele două 
teritorii. în timpul acestor acțiuni 
au fost condamnate practicile repre
sive ale forțelor israeliene. Autori

tățile de ocupație au instituit marți 
interdicții de circulație în alte două 
tabere de refugiați palestinieni din 
Gaza. (Agerpres)

KUWEIT 30 (AgeVpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului kuweitian 
„El Watan", ministrul iordanian al 
informațiilor, Hani Khasawrwh, a 
declarat că recentele întrevederi de 
la Amman între oficialități ale Ior
daniei și ale Organizației pentru Eli
berarea Palestinei s-au desfășurat 
într-o atmosferă pozitivă, prieteneas
că și plină de înțelegere — relatează 
agenția M.E.N.A. El a afirmat că 
cele două părți au hotărit să aibă 
în curind o reuniune in cadrul con
sultărilor și cooperării.

Demonstrații împotriva prezenței armelor nucleare 
pe teritoriul Japoniei

TOKIO 30 (Agerpres). — Adunarea 
municipală a orașului-port Yokosuka 
(Japonia) a adoptat în unanimitate o 
rezoluție chemînd guvernul japonez 
să anuleze intrarea în acest port, 
miercuri, a două nave de război a- 
mericane. care se presupune că sînt 
echipate cu rachete nucleare, infor
mează agenția Kyodo.

Intrarea acestor nave în apele te
ritoriale nipone, se arată în docu
ment. violează hotărîrea mai veche 
a Japoniei de a nu poseda, de a

nu produce și de a nu permite pre
zența de arme nucleare pe teritoriul 
său.

După cum informează agenția 
T.A.S.S.. intrarea în portul Yokosuka 
a acestor nave a fost autorizată de 
guvernul nipon. în pofida puterni
celor proteste ale populației japone
ze. în ultimele zile. în numeroase 
orașe ale Japoniei au avut loc de
monstrații împotriva prezenței ar
melor nucleare Pe teritoriul acestei 
țări.

Pășind pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, după proclamarea 
independenței, la 31 august 1957, 
poporul malayezian și-a concentrat 
eforturile în direcția înlăturării 
urmărilor perioadei coloniale, va
lorificării în interesul propriu a 
însemnatelor bogății ale solului și 
subsolului țării, creării unei indus
trii proprii.

„Țară a cauciucului și cositoru
lui", cum era cunoscută în trecut, 
Malayezia dispune și de alte în
semnate resurse: de petrol, minereu 
de fier, mangan, aur, cupru, bau
xită și antimoniu, de întinse cul
turi de palmieri și arbori de esen
ță nobilă, de plante tehnice și ali
mentare. Ca urmare, planurile de 
industrializare a țării au avut în 
vedere nu numai dezvoltarea in
dustriei extractive, dar și a celei 
prelucrătoare, pe harta Malayeziei 
apărînd puternice platforme indus
triale — chimice și petrochimice, 
constructoare de mașini, de meta
lurgie neferoasă, textile, de prelu
crare a lemnului, alimentare etc. 
S-a dezvoltat și modernizat agri
cultura (care realizează un sfert 
din produsul național brut), supra
fețele irigate apropiindu-se de 
500 000 ha. De asemenea, s-au dez
voltat știința și învățămîntul, capi
tala țării, Kuala Lumpur, devenind 
cel mai important centru de învă- 
țămînt superior din sud-estul 
Asiei, cu numeroase instituții cul-

tural-științifice șl institute de cer
cetare.

Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Malayezia, 
întemeiate pe deplina egalitate în 
drepturi și avantajul reciproc, au 
cunoscut o continuă amplificare. 
Un riioment de deosebită impor
tanță în evoluția relațiilor dintre 
cele două țări l-a constituit vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Malayezia, în 1982, 
Declarația comună adoptată în 
urma dialogului la nivel înalt de 
la Kuala Lumpur, celelalte acor
duri și înțelegeri convenite deschi
zînd noi perspective conlucrării 
rodnice dintre cele două țări și 
popoare. In luna mai a.c., la Bucu
rești s-a desfășurat cea de-a IV-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-malayeziene de 
cooperare economică și tehnică, 
prilej cu care cele două părți au 
examinat noi căi și modalități me
nite să asigure dezvoltarea în con
tinuare a conlucrării dintre Româ
nia și Malayezia în diverse dome
nii de activitate. Extinderea cola
borării româno-malayeziene cores
punde pe deplin intereselor ambe
lor țări și popoare, cauzei instau
rării unui climat de încredere și 
pace în lume, în conformitate cu 
năzuințele de progres și prosperi
tate ale întregii omeniri.

Cu prilejul Zilei naționale a Ma
layeziei, marți a avut' loc în Capi
tală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea. ,în 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte privind dezvoltarea economică 
și socială a acestei țări și a fost vi
zionat un film documentar.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public. Au fost prezenți 
Muhammad. Alias, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Malayeziei la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Un raport al 0. N. U. despre probleme complexe 
ce confruntă economia africană

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— în cursul ultimilor ani, starea e- 
iconomiei africane a continuat să se 
degradeze, venitul pe locuitor fiind 
în prezent mai mic decît în 1980, iar 
producția agricolă, în special cea de 
cereale, s-a redus considerabil, con
stată un raport al O.N.U. care va 
fi dezbătut la viitoarea sesiune a 
Adunării Generale a Națiunilor Uni
te. Documentul arată că situația e- 
conomiei africane rămîne critică în 
ciuda eforturilor țărilor din regiu
ne și a inițiativelor internaționale 
vizînd realizarea demarajului eco
nomic al regiunii. Potrivit datelor 
prezentate în raport, venitul pe lo
cuitor s-a redus cu 2 la sută în 1986 
și cu 2,2 la sută în 1987. Producția 
agricolă, care a sporit în 1986 cu 3,3 
la sută, a crescut anul trecut cu 
numai 1,1 la sută, în timp ce recol
ta de cereale s-a diminuat cu 9,2 la 
sută din cauza secetei care a lo

vit mai multe zone ale continen
tului.

Unul dintre principalele obstacole 
In calea unei schimbări favorabile 
în economia africană îl constituie 
problema datoriei externe, estimată 
la 218 miliarde de dolari și care re
prezintă aproape de trei ori venitu
rile din export ale continentului.

Raportul subliniază că mai multe 
țări africane au încercat să-și ame
lioreze starea economiilor lor pu- 
nînd în aplicare programe de ajus
tări structurale. Aceste ajustări însă 
comportă un preț social ridicat, ele 
însemnînd reducerea alocațiilor des
tinate învățămîntului și asistenței sa
nitare, printre consecințele lor nu- 
mărîndu-se o creștere a morbidită
ții și mortalității infantile și restrîn- 
gerea programelor de luptă împo
triva unor maladii cum este mala
ria.

Lipsa de locuințe agravează starea 
sănătății în lume

Date revelatoare publicate de O.M.S.
GENEVA 30 (Agerpres). — Un stu

diu elaborat de specialiști ai Orga
nizației Mondiale a Sănătății relevă 
că, în prezent, aproximativ o cinci
me din cei cinci miliarde de locui
tori ai planetei noastre. trăiesc în 
condiții de locuit precare, nesănă
toase, iar circa 100 de milioane nu 
au nici un fel de adăpost. Studiul 
O.M.S. evidențiază că există o le
gătură directă între condițiile de 
locuit și starea sănătății populației 
planetei, îndeosebi în țările sărace, 
In acest sens, se estimează că cinci 
milioane de vieți ar fi putut fi

salvate, în 1987, dacă persoanele su
ferind de diferite maladii ar fi be
neficiat de condiții corespunzătoare 
de locuit.

Documentul arată, între altele, că 
circa 20 milioane de adulți și co
pii din America Latină trăiesc și, 
dorm pe stradă. Expărții O.M.S. a-' 
trag atenția asupra faptului că si
tuația locuințelor, în special în ță
rile în curs de dezvoltare, manifes
tă o tendință de agravare din cau
za sărăciei și a gravelor dificultăți 
economico-financiare cu care se con
fruntă statele respective.

Oamenii de știință — preocupați 
de combaterea „efectului de seră" 

Relatările agenției Efe
Oamenii de știință și guvernele 

își pun tot mai serios problema 
urmărilor așa-numitului „efect de 
seră“ asupra climei și a mediului 
înconjurător. Se caută mijloace 
pentru a-l combate, se iau in con
siderație atit metodele convențio
nale, cit și altele ce țin deocam
dată de știința viitorului.

intr-un raport, publicat recent de 
Agenția pentru Protecția Mediului 
înconjurător (E.P.A.), din Statele 
Unite, se arată că încălzirea supra
feței Pămintului a dus la creșterea 
nivelului oceanului planetar, care, 
în aceste condiții, în următorii o 
sută de ani, ar putea inunda și dis
truge fauna coastelor. Nivelul mă
rii crește cu cite 6 cm la fiecare 
secol, dar acest indice s-ar putea 
mări considerabil datorită gazelor 
nocive produse de industrie. Răs- 
pîndite in atmosferă, acestea for
mează un fel de ecran uriaș ce 
împiedică dispersarea căldurii, dind 
naștere „efectului de seră“. Astfel 
incit o posibilă transformare a 
coastelor in zone mlăștinoase nu 
este de domeniul științifico-fantas- 
ticului, a arătat Linda Fisher, cer
cetătoare la E.P.A.

Multe dintre metodele luate în 
considerație de unii specialiști pen
tru a împiedica o schimbare a cli
mei pe Pămînt aparțin deocamda
tă viitorului. Experții adepți ai 
metodelor convenționale se pro
nunță pentru reducerea consumului

actual de energie și descoperirea 
de noi surse energetice, precum și 
pentru oprirea producerii de agenți 
nocivi, considerați răspunzători de 
modificările climei.

Viitorologii explorează metode 
noi, cum ar fi utilizarea razelor 
laser pentru a distruge deșeurile 
chimice ; folosirea unor sateliți 
care să transmită energie spre Pă
mînt sau recurgerea la microorga
nisme capabile să împiedice distru
gerea elementelor vitale din at
mosferă.

Toți acești specialiști consideră 
însă că lucrul cel mai important 
acum este oprirea răspîndirii de 
gaze nocive in atmosferă. O altă 
modalitate ar putea fi, după păre
rea unor experți de la Universita
tea din Columbia, creșterea capaci
tății de reflectare a atmosferei te
restre, astfel incit lumina solară 
să fie reflectată in spațiu, fenomen 
care apare in mod natural in urma 
unor erupții , vulcanice. In anul 
1982, cînd vulcanul El Chichon din 
Mexic a „aruncat" in atmosferă a- 
proape 8 milioane tone bioxid de 
sulf, s-a înregistrat o răcire a cli
mei. tn felul acesta, o scădere a 
temperaturii s-ar putea realiza prin 
transportarea in stratosferă a 35 
milioane tone bioxid de sulf anual, 
pentru a contracara efectul mono- 
Xidului de carbon, gaz considerat 
vinovat de producerea „efectului 
de seră".
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