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in Uniunea Sovietică
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COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. — program de muncă pentru partid, pentru popoi

SPORIREA COMPETITIVITĂȚII PRODUSELOR
- cerința esențiala pentru toate colectivele de munca din economie
De cîteva decenii, interdependenta 

»-a impus, din ce in ce mai mult, ca 
un element definitoriu al evoluției 
economiei mondiale. Fapt absolut 
normal dacă avem in vedere că în
suși peisajul diviziunii internaționa
le a muncii a suferit modificări ra
dicale. Față de numai cîteva zeci d« 
state, cite dominau în primii ani de 
după război cîmpul relațiilor econo
mice internaționale, astăzi se află 
angajate în efortul de a se situa pe 
un loc cît mai prielnic in complexa 
structură a diviziunii internaționale 
a muncii peste 150 de state, care în
seamnă tot atitea entități distincte, 
cu posibilități și resurse proprii, dar 
și cu multiple nevoi presante, im
puse de procesul obiectiv al dezvol
tării. De aici rezultă și o țesătură 
incomparabil mai deasă a raporturi
lor economice, țesătură care, o dată 
cu desfășurarea impetuoasă a revo
luției tehnico-științifice, este din ce 
in ce mai mult dominată de exi
gențe calitative.

Una dintre exigențele calitative 
esențiale o constituie competitivita
tea produselor și serviciilor. Este un 
fapt dovedit că asigurarea mal te
meinică a competitivității — din cu
prinsul căreia, în nici un caz, nu pot 
lipsi înalta tehnicitate și calitatea 
superioară a execuției, realizate in 
condițiile unor costuri materiale și 
de producție cît mai scăzute — de
termină în mod hotărîtor eficiența 
participării la schimbul mondial de 
valori materiale.

în anii care au urmat Congresului 
al IX-lea, creșterea competitivității 
produselor românești pe piața ex
ternă a devenit o problemă de fond 
a politicii economice promovate de 
partidul nostru, sub semnul gindirii

MOBILIZARE PUTERNICĂ DE FORȚE 
PENTRU ACCELERAREA LUCRĂRILOR 

AGRICOLE DE TOAMNĂ
9 Pînă In seara zilei de 6 

octombrie au fost insâmințate 
aproape 2,5 milioane de hec
tare, ceea ce reprezintă 73 la 
sută din totalul suprafețe
lor prevăzute prin programul 
acestei campanii.

• In toate unitățile agri
cole, dar mai ales in cele din 
zona colinară, din centrul și 
nordul țării este nevoie de o 
puternică concentrare a mij
loacelor mecanice pentru în
cheierea in cel mai scurt 
timp a insămințărilor pe toate 
suprafețele prevăzute. Cu for
țe mai mari și mai bine orga
nizat trebuie acționat in 
acest sens in unitățile agri
cole din județele Alba, Har
ghita, Brașov, Cluj, Mureș, 
Sălaj și Vrancea.

• Stadiul recoltării, cu deo
sebire a porumbului, indica 
față de perioada in care ne 
aflăm o serioasă rămînere in 
urmă, îndeosebi în județe 

revoluționare, cutezătoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Ea și-a 
găsit reflectarea detaliată într-un 
program special, ce cuprinde deopo
trivă obiective și direcții concrete de 
acțiune, cît și parametri comensura
bili privind evoluția în timp a com
petitivității produselor noastre. Pro
blemă a strategiei politice, creșterea 
competitivității este, în același timp, 
o componentă esențială a activității 
de zi cu zi a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii, in virtutea locului 
prioritar pe care îl ocupa exportul 
în preocupările acestora. Tocmai de 
aceea conducerea partidului, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
cordă o atenție deosebită modulul 
în care se desfășoară realizarea pla
nului la export, sub toate aspectele. 
Practic, nu există reuniune de lucru 
a organelor superioare de partid in 
care să nu fie analizate aspecte de 
fond ale exportului. Pe linia conti
nuității acestor preocupări s-a în
scris și recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
cu prilejul căreia secretarul general 
al partidului a subliniat atenția deo
sebită ce trebuie acordată producției 
pentru export, atit sub raportul spo
ririi acesteia, cit mai ales in ce pri
vește ridicarea gradului de compe
titivitate al produselor.

De ce această neslăbită atenție 
acordată creșterii competitivității 
produselor ? Dintre multele rațiuni 
care ar merita să fie luate în discu
ție, cel puțin cîteva se cuvin a fl 
evocate. înainte de toate, trebuia 
avută în vedere necesitatea de a se 
asigura un raport de schimb cit mal 
bun Intre munca noastră socială și 
munca socială a altor popoare, de a 
valorifica la un nivel superior efor

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, In procente pe Județe, In seara 
zilei de 6 octombrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii).

mari cultivatoare, cum sint 
Tulcea, Timiș, Ialomița, Ga
lați, Buzău și altele.
• Organele și organizații

le de partid de la sate, consi
liile populare, organele agri
cole județene și conducerile 

tul îndelung făcut pentru crearea 
unei economii complexe, echipată cu 
mijloace tehnice moderne, de a da 
o cit mai bogată consistență eficien
ței cu care sint cheltuite resursele 
materiale și de muncă ale societă
ții în realizarea produselor destinate 
exportului. Cu alte cuvinte, crește
rea competitivității produselor con
stituie, in etapa-actuală, un atribut 
intrinsec al respectului pentru mun
ca întregului popor, pentru străda
niile sale de a crea o largă și pu
ternică bază tehnico-materială.

Creșterea competitivității este, deo
potrivă, un atribut al ridicării nive
lului de trai al întregului popor. Les
ne de înțeles această aserțiune dacă 
avem în vedere că orice rămînere 
în urmă pe planul competitivității 
determină schimburi neechivalente 
de muncă socială, desigur în defa
voarea producătorului care a pierdut 
pasul cu evoluția progresului tehnic, 
ceea ce în ultimă instanță înseamnă 
export gratuit de venit național, adi
că diminuarea bazei de creștere a 
nivelului de trai. Nimeni nu va plăti 
mai mult pe piața mondială pentru 
metalul, energia sau alte materiale 
Încorporate in plus în produsele 
noastre peste nivelurile practicate 
în cele mai avansate țări ale lumii. 
Ceea ce depășește aceste niveluri 
se înscrie drept pierderi Irecupera
bile în contul producătorului. Iată 
de ce problema ridicării competiti
vității produselor trebuie să preocu
pe în cel mai înalt grad absolut toa
te colectivele de oameni ai muncii 
pentru că este vorba, în ultimă in
stanță, de o bogată sursă de econo
misire a valorilor materiale, a mij
loacelor tehnice și a forței de muncă.

Desigur, creșterea competitivității

unităților agricole au obliga
ția de a asigura mobilizarea 
largă la muncă în cimp a tu
turor forțelor de la sate, pen
tru intensificarea puternică 
a culesului tuturor roadelor 
toamnei. 

constituie o acțiune’ de mare com
plexitate tehnică și in egală măsură 
organizatorică. Experiența arată că 
pe lingă mașini și tehnologii moder
ne, pe lingă forța de muncă temei
nic calificată, o condiție de bază 
pentru creșterea competitivității 
produselor o constituie și asigurarea 
unei temeinice informări, în primul 
rind a producătorilor, asupra evolu
ției performanțelor tehnico-econo- 
mice a celor mai bune produse de 
pe piața mondială. Pentru că nimeni 
nu iși poate da seama cit de bine 
lucrează decît numai atunci cînd se 
compară cu cei mai buni din do
meniul său de activitate. Tocmai a- 
cest lucru esențial au arătat că l-au 
înțeles acele colective care, imediat 
după lansarea programului privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, de com
bustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor pină în anul 1990, au tre
cut la desfășurarea unei laborioase 
activități, cu sprijinul unul larg corp 
de specialiști din producție, cerceta
re și invățămintul superior, pentru 
a stabili, cu maximă exactitate, ni
velul de competitivitate la care se 
afla fiecare produs . fabricat în ra
port cu cele mai bune produse simi
lare existente in lume. O operație 
migăloasă, chiar anevoioasă, dar ab
solut necesară pentru a ști încotro 
trebuie să mergi și cît să mergi.

Deșt pretutindeni se vorbește cu 
convingere de necesitatea de a fl 
competitiv pe piața externă, din pă
cate, în unele situații această aspi
rație este lipsită de orizonturi cla
re, tocmai din cauza slabei Infor
mări asupra fenomenelor în discu
ție. Un asemenea caz l-am lntilnit 
recent tntr-o reputată unitate con
structoare de mașini. Factorii de 
răspundere de aici și-au dat seama 
abia cu prilejul ultimei ediții a Tîr- 
gului internațional de la București 
că unul din produsele de bază, con
siderate a avea un Înalt grad de teh
nicitate, era în fapt un produs de
pășit. Confruntarea s-a realizat prln- 
tr-un simplu concurs de împrejurări. 
Normal ar ti fost ca, în toamna trecu
tă, în standurile Tîrgului internațio
nal rezervate respectivei întreprin
deri, să fi existat acest produs per
fecționat. Or, pentru o asemenea 
ipostază era absolut necesar ca

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a V-a)

In fotografie, aspect de muncă din secția prelucrări mecanice 
Rimnicu Vîlcea

Edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea spre 
comunism nu pot fi înțelese decît 
ca înfăptuiri istorice ale oamenilor, 
noua orînduire fiind, în sensul de
plin al cuvîntului, făurită de oameni 
și pentru oameni, înzestrați cu o 
concepție științifică despre lume și 
viață, cu un larg orizont de cunoș
tințe. In aceste condiții, activitatea 
ideologică și politico-educativă de 
dezvoltare a conștiinței socialiste, de 
afirmare a unui nou mod de gîndire 
și acțiune devine tot mai mult, așa 
cum se subliniază in Tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R., „o adevărată 
forță motrice a înaintării întregului 
nostru popor pe calea socialismului 
și comunismului".

O importanță deosebită pentru 
amplul proces de 
perfecționare Si 
modernizare a 
tuturor laturi
lor vieții sociale 
— caracteristic 
actualei etape de 
dezvoltare a ță
rii — o are teza 
conținută în Pro
gramul ideologic 
al partidului nos
tru cu privire 
la rolul activ, 
transformator al 
conștiinței revo
luționare. Ea de
curge din însăși 
dialectica facto
rilor obiectivi și 
subiectivi în con
dițiile făuririi 
noii orinduiri. E- 
xistența sociala 
și conștiința so
cială se află în
tr-un raport 
de intercondițio- 
nare permanen
tă, Iar dezvoltarea armonioasă a so
cietății implică progresul simultan 
al acestor domenii fundamentale, 
care formează un tot unitar.

Activitatea Ideologică și educativă. 
In diversele sale forme — propa
ganda, creația literar-artlstlcă, mij
loacele de informare In masă, Invă- 
țămintul, cultura — are astăzi un 
puternic rol activ, transformator în 
dezvoltarea conștiinței socialiste. în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, ale Conferinței Naționale, 
Tezele pentru plenara. C.C. al P.C.R. 
subliniază cerința ridicării întregii 
activități ldeologico-educative la ni
velul realizărilor obținute In opera 
de construcție socialistă. Pe această 
cale se realizează la scara întregii 
societăți transformarea ideologiei re
voluționare, a muncii educative în
tr-un puternic factor de afirmare a 
conștiinței socialiste, înaintate, într-o 
forță mobilizatoare și dinamizatoare 
a energiilor creatoare ale maselor.

în condițiile care definesc astăzi 
noua existență socială, socialistă se 
produce o schimbare radicală a ra

portului dintre spontan și conștient, 
direcția șl ritmul de dezvoltare a 
societății depinzând, într-o măsură 
crescîndă, de conștiința oamenilor, 
de capacitatea lor de a sesiza cerin
țele legilor sociale obiective și de a 
acționa în conformitate cu ele. 
Transformările petrecute în existen
ța socială, cum ar fi crearea noului 
mod de producție socialist — a cărui 
esență o constituie proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de pro
ducție — desființarea claselor ex
ploatatoare și apariția unor structuri 
sociale și de clasă noi, participarea 
maselor la conducerea societății, dez
voltarea tot mai puternică a demo
crației muncitorești-revoluționare, a 
științei, învățămintului și culturii, 
transpunerea în practică a princi

Forța transformatoare 
a conștiinței socialiste, 

revoluționare
• Lărgirea orizontului de cunoaștere, formarea profilului 
spiritual al omului nou • Activitatea politico-educativă 
- strîns legată de cerințele vieții • Știința înaintată - 

la baza conștiinței revoluționare

piilor eticii și echității socialiste, 
asigurarea egalității în drepturi a 
tuturor cetățenilor, au determinat și 
determină modificări adinei în profi
lul spiritual al membrilor societății 
noastre, au dus la manifestarea, in 
proporții de masă, a trăsăturilor pro
prii conștiinței revoluționare, la 
afirmarea multilaterală a personali
tății umane.

Creșterea rolului șl Importanței 
conștiinței socialiste decurge, totoda
tă, din modul specific în care se for
mează și se dezvoltă aceasta tn con
dițiile socialismului. Conștiința so
cialistă nu apare în mod spontan, 
pe un teren gol, ci în mod conști
ent, pe un teren pregătit din punct 
de vedere Ideologic, avînd drept te
melie concepția materialismului dia
lectic și istoric. în condițiile în care 
rolul factorului subiectiv crește tn 
noile etape de dezvoltare, conștiința 
socialistă se formează ea însăși in 
cursul unui proces conștient, condus 
și îndrumat nemijlocit de partidul 
comunist. Activitatea teoretică, ideo
logică și politico-educativă a parti

dului a contribuit și contribuie 
acest cadru, la lărgirea orizor 
de cunoștințe al oamenilor mi 
la formarea profilului moral-p 
și spiritual al omului nou. tran 
mindu-se intr-o adevărată forță 
trice a dezvoltării societății no 
in toate domeniile, exercitind i 
celași timp o puternică influenl 
supra creșterii forțelor de prodi 
a perfecționării relațiilor socia 
organizării și conducerii înt 
vieți economico-sociale.

Principala formă de manifesta 
conștiinței socialiste o constitui 
altfel participarea activă și re$ 
sabilă la înfăptuirea politicii f 
dului, munca plină de abnegaț: 
dăruire pentru transpunerea in ' 
a Programului de făurire a si 

tatii soci: 
multilateral 
voltate si îi 
tare a pt 
spre comut 
Angajarea 
știentă și co 
buția activă 
fiecăruia la I 
plinirea exen 
ră a obiecții 
dezvoltării 
nomico-social 
patriei, a sar 
lor de plan 
iată ceea ce 
monstrează în 
te de toate 
ciența activi 
de educație 
■cialistă, nh 
ridicat de 
știință al oa 
nilor muncii.

Sub conduc 
organelor si 
ganizațiilor 
partid. proc 
formării și i 

voltărll conștiinței socialiste 
desfășoară în mod unitar, d 
ritele sale direcții fiind cam 
mentare, influențlndu-se și înteg 
du-se reciproc. Omul societății nt 
tre socialiste multilateral dezvol 
se formează tn muncă, în proci 
rezolvării problemelor puse de c 
voltarea socială, sub impactul 
tregii vieți și activități sociale 
în acest cadru, cu participarea a 
vă a tuturor factorilor education 

Așa cum evidențiază cu c 
secvență Programul Ideologic 
partidului, opera teoretică 
secretarului său general, tovarl 
Nicolae Ceaușescu, în condiț 
socialismului, teza privitoare la ix 
determinant al existenței sociale 
presupune cîtușl de puțin o perpe 
rămînere în urmă a conștiinței 
ciale. După cum se știe, In virtu 
legilor proprii de formare și e 
luție, a relativei sale Independer 
conștiința are, intr-adevăr, tendii

Pamfil NICHITELEA
(Continuare in pag. a IV-a)

RIMNICU VILCEA:

Echipamente hidraulice 
livrate peste plan

Realizarea integrală a planu
lui la producția fizică, la fiecare 
sortiment și in mod deosebit la 
export constituie pentru colec
tivul de la întreprinderea de 
echipament hidraulic din Rim- 
nicu Vîlcea obiectivul prioritar 
al întregii activități productive.' 
Astfel, planul pe trei trimestre 
din acest an a fost îndeplinit 
la toți indicatorii. Demn de sub
liniat este faptul că. in perioada 
care a trecut din acest an, planul 
la export a fost realizat în pro
porție de 115.8 la sută. în ca
drul unității au fost executate 
și livrate suplimentar beneficia
rilor interni si partenerilor 
străini o gamă largă de pro
duse, printre care : capete de 
comandă pentru pompe, echipa
mente hidraulice pentru indus
tria minieră, variatoare hidra
ulice. racorduri hidraulice de 
înaltă presiune. (Gh. Ioniță).

PMlWL ERIE ASA CUM IA DAI NATURA 
DAR OMUL II POATE SPORI MDLI RODNICIA

ÎNSEMNĂRI

în ansamblul strategiei stabilite de conducerea 
partidului, personal de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea 
programelor de creștere a producției și a eficienței 
acesteia în toate sectoarele agriculturii, un rol distinct 
revine creșterii contribuției institutelor și organelor de 
cercetare, stațiunilor din toate zonele țării, cerce
tării științifice agricole în general. In cuvîntarea rosti
tă la încheierea lucrărilor Consfătuirii pe probleme de 
agricultură, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Trebuie să facem in 
așa fel incit știința să devină factorul hotăritor al pro
gresului in agricultură, al noii revoluții agrare. Nici 
nu se poate concepe să realizăm programele pe care 
le avem in vedere, dezvoltarea agriculturii fără a pune 
la bază cele mai noi cuceriri ale științei, tehnologiile 
noi, metodele noi de lucru in agricultură".

Un domeniu de cea mai mare însemnătate, In care 
știința este chemată să găsească soluții și metode noi, 
de înaltă eficiență, este cel al punerii depline in 
valoare și gospodăririi judicioase a întregului fond 
funciar și, strîns legat de aceasta, a creșterii poten
țialului productiv al tuturor categoriilor de soluri din 
țara noastră. în ultimă instanță, aceasta reprezintă 
problema cardinală pentru dezvoltarea intensivă a 
agriculturii noastre, întrucît trebuie bine înțeles faptul, 
subliniat cu tărie de secretarul general al partidului, 
că rezerva principală de sporire a producției agri
cole nu se află în creșterea suprafeței arabile, unde

posibilitățile sint limitate, ci în obținerea de pe fie
care hectar, de pe fiecare metru pătrat de teren a 
unor recolte tot mai mari.

Cu deosebire in ultimii ani, din Inițiativa și sub 
îndrumarea directă a secretarului generai al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate și 
se află in curs de înfăptuire programe de mare anver
gură, fără precedent în istoria patriei, privind extin
derea irigațiilor, desecărilor și combaterea eroziunii 
solului, introducerea asolamentelor, organizarea teri
toriului și creșterea fertilității solurilor. Toată această 
operă măreață de transformare a naturii probează cu 
puterea faptelor grija și preocuparea atentă a con
ducerii partidului și statului nostru față de cea mai de 
preț avuție a țării - pămîntul. Subordonată direct în
făptuirii neabătute a sarcinilor stabilite in acest do
meniu, recenta Conferință națională pentru știința so
lului, care a avut loc la Pitești, a evidențiat multe 
reușite, dar și unele aspecte care trebuie să se situeze 
in centrul preocupărilor oamenilor de știință, dar și a 
cadrelor de specialiști din producție și, în egală mă
sură, in atenția organelor centrale de resort, investite 
cu atribuții in infăptuirea politicii agrare a partidului.

Despre rezultatele și schimbul de opinii 
pe tema valorificării depline a terenurilor 
cu potențial scăzut de fertilitate publicăm 
unele concluzii in pagina a ll-a a ziarului.

Acum zece ani, mal 
exact în 14 septembrie 
1978, cu ocazia vizitei 
de lucru la întreprin
derea metalurgică din 
Bocșa, județul Caraș- 
Severin. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
notat în cartea de o- 
noare ce i-a lost pre
zentată : „Am vizitat 
uzina constructoare de 
mașini din Bocșa, o 
întreprindere mai ve
che aflată in plină 
dezvoltare. Și aceasta 
a trecut la o produc
ție tehnică superioară, 
urmind să producă in 
viitor utilaj metalur
gic complex. Prin a- 
ceasta, colectivul de 
muncitori de aici va 
dovedi că poate sta in 
rind cu toți construc
torii de mașini din 
tară".

Perspectiva revolu
ționară a gîndului a- 
vintat, îndemnul ros
tit atunci au rodit și 
s-au Împlinit în răs
timp de un deceniu — 
un timp relativ scurt 
dacă avem în vedere 
că tradiția industrială 
datează aici din 1719

chiar mai de

mult. Colectivul de 
metalurgiști bocșeni 
se plasează tot mai 
hotărît pe locuri frun
tașe pe ramură, ono- 
rind cu cinste și vred
nicie, prin ordine si 
disciplină, nobilul În
demn al conducătoru-

nlte din partea ctito
rului prezentului șl 
viitorului patriei noas
tre socialiste, colecti
vul de muncitori de 
la Bocșa a considerat 
minimale sarcinile a- 
șezate în. fața lor ; 
strădaniile lor au vi

al suișurilor cuteză
toare ! Din tradiția de 
veche întreprindere 
se păstrează îndeo
sebi valorile perene 
ale virtuților muncii, 
pecete de aur a locu
rilor. ca și aspirația 
de a fi întotdeauna in

uzinei tine de prezen
tul prefigurind viito
rul. Sub vastele aco
perișuri geometrice, 
secțiile întreprinderii 
modelează văl după 
val metalul în forme
le precise și frumoase 
ale produselor finite.

A

încredere în fapta muncitoreasca
lui partidului șl statu
lui nostru. Practic, 
emblema actuală a 
întreprinderii C.M.B. 
(Construcții metalice 
Bocșa) se află incrus
tată în procesul de 
modernizare a indus
triei și mineritului, in 
domeniul transportu
rilor rutiere și fero
viare, inclusiv In rea
lizarea metroului 
bucureștean, ca și in 
alte ramuri de activi
tate. Punind la inimă, 
ca pe un neprețuit 
Îndemn și program de 
muncă, cuvintele ve-

zat nivelurile maxime 
și, de aceea, culesul 
roadelor muncii este 
pe măsură.

Există, desigur, un 
romantism generat de 
trecut, de greutățile, 
vicisitudinile. durata 
lui, răzbâtînd oină in 
vremea noastră in
tr-un loc de îndelun
gată activitate minie
ră șl metalurgică in 
această parte de țară, 
dar mult mal fasci
nant s-a manifestat 
șl se manifestă ro
mantismul noului, al 
îndrăznelii în acțiune.

acord șl tn armonie 
cu cerințele Imperioa
se ale timpului, A nu 
rămine in urma 
timpului si, dacă se 
poate, a merge cu un 
pas înaintea lui — 
lată gîndul sub care 
trăiesc și muncesc a- 
cești oameni minu
nați. Pe baza amplu
lui program de inves
tiții ce a urmat după 
vizita amintită, între
prinderea s-a conturat 
tot mal precis la alto 
dimensiuni de moder
nitate și eficientă.

Priveliștea de azi a

Străbatem căile „șle
fuirii" lui, jalonate 
admirabil de oameni. 
Ei se numesc Nicolae 
Barbu, Teodor Cojo- 
caru (cîștigătorul o- 
limpiadei de sudură 
pe țară de anul aces
ta), Dionisie Vizdei, 
Vasile Loga, Ion No
vac, Constantin Petri- 
șor. Petru Ghita, Ian- 
cu Ciuta. Mihai Mun- 
teanu, Constantin Po
pescu șl alții ; maiștri, 
sudori, strungari, lă
cătuși, autori indivi
duali $1 colectivi ai u- 
nor adevărata opera

tehnice. Brațele lor 
ridică la valori actua
le vechea si cinstita 
moștenire a muncii 
înaintașilor lor.

O nouă maturitate 
tehnică, un alt orizont 
al activității industria
le s-au consolidat în 
aceste condiții. în mă
sură să răspundă cu 
promptitudine si înal
tă profesionalitate 
mărețelor desăvârșiri 
la care întreprinderea 
a fost chemată să-și 
aducă și ea contribu
ția. Majoritatea repe
relor în producție se 
bazează pe documen
tații de concepție pro
prie, fie obținute prin 
inteligenta tehnică a- 
cumulată, fie prin 
fructuoase colaborări 
cu oameni de știință, 
cu institute si institu
ții de specialitate. 
Insă in primul rind 
intelectualitatea teh
nică proprie stă sub 
atenție și grijă, ca de

Mircea 
SERBANESCU

(Continuare 
in pag. a V-a)
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de cercetări au vizat solutio- 
probleme stringente, de mare

in 
de 
de 
de

Ținînd seama de faptul că în prezent există suprafețe de pămînt cu o fertilitate scăzută, o sarcină primordială o constituie 
ridicarea potențialului productiv al pămîntului, executarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului și eliminarea excesului de 

umiditate, a celorlalte lucrări ameliorative, care și-au dovedit eficiența
NICOLAE CEAUȘESCU

Pe același sol, dar ameliorat
RECOLTE DE 5-6 ORI MAI MARI

onferința, organizată de Societatea națională română pentru știința 
solului și Academia de științe agricole și silvice, cu sprijinul direct 
al comitetelor județene de partid Argeș și Dîmbovița, cu tema „CON
SERVAREA ȘI CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII SOLURILOR DIN 
ZONA COL1NARA. ÎN SCOPUL REALIZĂRII UNOR PRODUCȚII 

AGRICOLE MARI, SIGURE ȘI STABILE", s-a încadrat in programul manifes
tărilor științifice avind ca scop înfăptuirea obiectivelor inscrise în planul na
țional de realizare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și a programelor spe
ciale prioritare privind organizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și 
creșterea fertilității solurilor, precum și a programelor privind utilizarea rațio
nală a substanțelor chimice în agricultură, în vederea creșterii eficienței lor 
a protecției mediului înconjurător și a ridicării calității vieții.

Problemele inscrise pe ordinea de zi a conferinței au cuprins o paletă 
largă de preocupări. Intre acestea, menționăm ca avind o importanță deosebită 
analiza rezultatelor obținute in protecția și creșterea potențialului de fertilitate 
al solurilor din zona colinară, zonă care ocupă in țara noastră o suprafață 
apreciabilă, de aproximativ 8.8 milioane hectare, reprezentind circa 60 Ia sută 
din suprafața agricolă. Concretizarea unor soluții, măsuri și tehnologii com
plexe care să permită optimizarea însușirilor agrofizice, agrochimice. fizico- 
chimice și biologice ale acestor soluri prezintă, așa cum arăta in deschiderea 
lucrărilor conferinței tovarășul Cqrneliu Răuță. președintele Societății națio
nale române pentru știința solului' un interes deosebit, atit teoretic, cît. mai 
ales, practic, pentru punerea in valoare deplină a acestei vaste categorii de 
terenuri cu un potențial natural de fertilitate scăzut. Aceste terenuri, prin exe
cutarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare necesare și aplicarea complexului 
de măsuri agropedoameliorative, constituie in momentul de față, cea mai însem
nată resursă de creștere a producției agricole vegetale șl animaliere.

Este meritoriu faptul că recenta conferință și-a propus șt a realizat o 
evaluare corectă a stadiului de dezvoltare și a nivelului atins de cercetările 
privind știința solului din țara noastră, comparativ cu rezultatele obținute pe 
plan mondial. Firesc, aceasta a constituit baza fundamentării unor direcții noi 
de acțiune pentru dezvoltarea și amplificarea cercetărilor corespunzător sarci
nilor prevăzute in documentele de partid și de stat, aceasta reprezentind in 
momentu, de față o cerință prioritară, intrucit competiția care are loc pe 
plan Internațional implică obligatoriu, in etapa actuală. Intensificarea cercetării 
științifice, de oare depinde in mod hotârîtor competiția pe plan economic. Schim
bul de experiență la scară națională In acest domeniu, datorită participării largi 
a diferitelor cadre din cercetare, proiectare, producție și invătămînt. din cadrul 
organelor de sinteză și planificare și a altor specialiști din domenii de activitate 
diferite, a prilejuit discutarea celor mai importante aspecte concrete privind 
solurile, și anume : zonarea culturilor, promovarea celor mai adecvate sisteme 
de agricultură, aplicarea unor tehnologii de cultură 
lucrări hidroameliorative și agropedoameliorative care 
potențialului de producție și, respectiv, realizarea de 
și ștabile. cu menținerea echilibrului ecologic.

specifice, executarea de 
să contribuie la creșterea 
producții ridicate, sigure

• t

Starea actuală și cerințele creșterii 
in continuare a fertilității solurilor

cu alte cuvinte să asi- 
lărgită a fertilității

♦
110004

100004

90004 PORUMB

10000/
8800

s
f

80004

70004

TJ 
D 
O 
□ 
c
O 60004
HI
> 50004

40004

D

4

30004

2000

10004

O

7250/ i.*
AOOO

.Z5O50
A

2250' Jf 
f ./245Q

1200

6450

410Q
* X X

•x

x 1

I is S! h

• :

•2

micii apei fn sol prin lucrări de scarificare 
și afinare adincă și pe completarea rezer
vei de elemente nutritive din sol prin uti
lizarea completă și rațională a îngrășămin
telor naturale existente. Astfel s-au exe
cutat sau sînt în curs de execuție amen
dări calcaroase pe o suprafață de 150 000 
hectare, pe care se revine cu doze de în
treținere la interval de 4—5 ani, afînări 
adinei — pe 98 000 hectare, cu revenire la 
3—4 ani și fertilizări organice pe cite 50 000 
hectare anual. La toate acestea trebuie 
adăugate lucrările de extindere a suprafe
țelor irigate, de evacuare a excesului de 
umiditate, de combatere a eroziunii solu-

r
lui și de valorificare superioară a terenu
rilor în pantă prin plantații vitipomicole 
moderne. Efortul permanent depus pentru 
punerea în valoare și creșterea fertilității 
solurilor cu potențial productiv scăzut din 
județul Argeș s-a concretizat în realiza
rea de producții tot mai mari. Este sufi
cient să arătăm, ca să ne referim la un 
singur exemplu, că in acest an, pe ansam
blul trustului județean al I.A.S., s-a reali
zat 
pe 
ză 
de 
Și,

cea mai mare recoltă de griu — aproa- 
6 200 kg la hectar, producție ce pledea- 
convingător pentru eficiența sistemului 
agricultură specific solurilor nodzolice 
evident, pentru generalizarea lui.

0 preocupare stringentă: evitarea 
fenomenelor de poluare a mediului

La recenta Consfătuire pe probleme de 
agricultură, referindu-se la acest aspect, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Vorbind de 
mediul înconjurător, noi trebuie să înțe
legem că problema folosirii chimicalelor in 
agricultură constituie una din problemele 
foarte importante pentru păstrarea mediu
lui, a sănătății oamenilor".

In această privință este de notat faptul 
că în ultimii ani un număr însemnat de 
cercetări au avut ca obiectiv direct găsirea 
și indicarea celor mai eficiente metode și 
soluții de utilizare rațională a îngrășămin
telor sintetice, a chimicalelor în general, 
prin care să se asigure prevenirea apari
ției fenomenelor de poluare.

Ca rezultat al acestor cercetări, sint de 
subliniat sistemele informatice elaborate 
pentru optimizarea multilaterală — agro
tehnică, agrochimică și economică — a fo
losirii resurselor de amendamente și de 
Îngrășăminte, care au o sferă largă de 
aplicabilitate, de la nivelul organelor de 
sinteză pină Ia nivelul fermelor de pro
ducție. Prin aceste instrumente, pe de o 
parte, se poate realiza o mai judicioasă re
partizare in teritoriu a resurselor de amen
damente și îngrășăminte în funcție de ca
litatea și rezerva de substanțe nutritive a 
diferitelor categorii de soluri și, pe de altă 
parte, la nivelul unităților productive se 
asigură utilizarea rațională a resurselor re
partizate corespunzător cerințelor fiecărei 
sole. De o mare eficiență și o largă utili
tate practică sînt metodele și tehnicile noi 
de aplicare a diferitelor categorii de îngră
șăminte. Tehnologiile, în prezent oficiali
zate, de aplicare foiiară a ureei șl a altor 
Îngrășăminte la cerealele păioase o dată cu 
lucrările tehnologice obligate, a fertilizării 
de pornire în vegetație cu surse adecvate 
de azot și fosfor la semănatul culturilor 
prășitoare, de aplicare a îngrășămintelor 
lichide simple și complexe cu apa de iri
gație, precum și tehnologiile de stimulare 
a vegetației prin administrarea îngrășă
mintelor complexe foliare împreună cu 
tratamentele împotriva bolilor și dăunăto
rilor ș.a. sînt de mare interes pentru acti-

vitatea de producție atit datorită sporurilor 
mari de recoltă pe care le asigură și im
bunătățirea calității produselor, cit și dato
rită reducerii substanțiale a consumurilor 
specifice de îngrășăminte și de energie, re- 
ducindu-se, totodată, pînă la dispariție, ris
cul poluării chimice în mediul agricol.

Există însă și alte metode elaborate de 
cercetarea științifică, de mare actualitate 
pentru prevenirea fenomenelor de poluare 
a solului, dar care nu sînt incă aplicate pe 
scară largă în producția agricolă. S-a ară
tat că generalizarea in practică a metodei 
de stabilire a necesarului corect de azot al 
culturilor in funcție de rezerva de azot 
mineral existentă în profilul solului la 
desprimăvărare este de natură să spo
rească considerabil eficiența fertilizării și 
să prevină poluarea solului și a apelor 
freatice cu nitrați. In multe unități agri
cole, necunoscindu-se rezerva reală de 
azot din sol la desprimăvărare, se aplică 
fertilizarea fazială la cerealele păioase, de 
regulă cu doze mai mari decit cele nece
sare. Aceasta este principala cauză ce duce 
la „căderea" griului și a orzului.

Multe intervenții ale participanților au 
prilejuit reliefarea și altor cerințe, în
deosebi tn ce privește sporirea eficienței 
activității de studii agrochimice, astfel in
cit această activitate să corespundă exi
gențelor tehnice și necesităților actuale din 
agricultura noastră. Se impune ca acti
vitatea tradițională de studii agrochi
mice, constînd în efectuarea periodică de 
analize pentru cartarea solului și de emi
tere, pe această bază, a recomandărilor de 
utilizare a amendamentelor și îngrășămin
telor, să fie completată cu activități de 
diagnoză a stărilor de vegetație a culturi
lor. In felul acesta se poate interveni in 
deplină cunoștință de cauză pentru optimi
zarea nutriției minerale a plantelor, îndeo
sebi prin administrarea de Îngrășăminte 
complexe foliare. Este o metodă prin care 
se pot obține o eficiență mult sporită și 
o economie importantă de îngrășăminte, 
ceea ce duce la diminuarea riscului de 
poluare.
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masurile agrofitotehnice APLICATE

materiei organice, 
gure reproducția 
solului.

In întreaga strategie 
programelor de măsuri pentru realizarea 
producțiilor planificate trebuie să se por
nească de la necesitatea soluționării în 
complex a unor probleme majore strîns 
legate de ameliorarea, menținerea si creș
terea în continuare a fertilității diferitelor 
categorii de soluri. Intre aceste probleme, 
care trebuie luate neapărat în calcul, sînt 
de menționat : rezerva mică si foarte mică 
de humus Îndeosebi a solurilor din zona 
colinară ; aciditatea ridicată, care nece
sită corectarea prin amendare pe supra
fețe întinse : aprovizionarea slabă șl foarte 
slabă cu fosfor accesibil pe circa 46 la 
sută din suprafața agricolă, aprovizionarea 
slabă cu azot pe aproximativ 35 la sută 
și slabă cu potasiu accesibil pe circa 4 la 
sută, eroziunea, deficitul periodic de umi
ditate și excesul periodic (uneori chiar 
permanent) de umiditate, fenomene ce 
afectează Întinse terenuri din suprafața 
arabilă. Pe lingă aceste probleme care țin 
în cea mai mare parte de însușirile si con
dițiile naturale ale solurilor sînt de men
ționat si alte aspecte generate intr-o mă
sură tot mai mare de activitatea omului, 
cum sînt : compactarea solului, fie ime
diat sub stratul arat („talpa plugului"), fie 
in profilul solului. în adîncime ; formarea 
crustei mai ales in condiții de irigare prin 
aspersiune ; sărăturarea naturală a solu
lui, ca și apariția sărăturării secundare in 
cazul irigării In condiții -neraționale ; exis
tența vegetației forestiere nevaloroase 
economic, ca și solurile poluate excesiv 
sau cele aflate în stadiu incipient de 
poluare.

La toate acestea este de adăugat faptul 
că, deși s-au introdus restricții severe in 
ce ini.boic .... -------— ..... 1
si, mai ales a celei arabile, totuși unele 
ministere si consilii populare iudetene 
continuă să solicite suprafețe pentru am
plasarea diferitelor obiective de investiții 
cu mult peste necesarul real.

Dezbaterile au conturat, pe baza cerce
tărilor efectuate pină acum, principalele 
măsuri necesare pentru protecția si ame
liorarea fertilității 
țara noastră.

J caracteristică a solurilor din tara 
astră este aceea că pe un teritoriu re- 
iv restrîns există un adevărat mozaic 

soluri foarte diferite de la un loc la 
ul sub aspectul fertilității lor primare, 
rcetările și determinările științifice pri- 
id evoluția calității solurilor in general, 
îndeosebi a celor sărace, evidențiază un 

t>ț incontestabil. Datorită amplelor lu
ări de îmbunătățiri funciare executate in 
limul timp, aplicării pe mari suprafețe a 
mplexului de măsuri agropedoameliora- 
re, elaborării și introducerii in producție 
unor soluții îmbunătățite de amenajare 
terenului și ameliorare a solului, ca și 
tehnologiilor moderne, intensive de cul- 
ră a plantelor s-a realizat o creștere de 
isamblu a fertilității solului, concretizată 

sporirea puternică a producției.
Această concluzie, pozitivă in ansamblu, 
ebuie privită insă diferențiat. tocmai 
intru a se putea înțelege cerința de a se 
ece cu mai multă decizie la aplicarea 
îor măsuri concrete pentru crearea con- 
tiilor optime creșterii in continuare a 
•oducției agricole. Analiza aprofundată a 
mlutiei potențialului de fertilitate a so- 
lui. efectuată pe baza studiilor pedolo- 
ce și agrochimice. precum și a datelor 
iținute în cadrul sistemului național de 
onitoring al calității solului, arată că nu 
i toate cazurile a avut loc si creșterea 
incomitentă a fertilității potențiale a so
irilor. adică nu s-au asigurat condițiile 
ecesare realizării reproducției lărgite a 
■esteia corespunzător sarcinilor de spo
re. în perspectiva imediată și îndepăr- 
ită. a producțiilor medii la hectar. Ba- 
înța principalelor elemente nutritive si a 
umusului din sol denotă că pe suprafețe 
itinse producția agricolă obținută in 
rezent se realizează în proporție ridi- 
ită pe seama rezervelor acumulate în de- 
ursul formării solurilor, proporție ce de- *'**• uf’* ,ăsește ritmul de regenerare anuală a ce Drlveste diminuarea suprafeței ^agricole 
cestor elemente prin procesele pedo- 
enetice. De aici, necesitatea elaborării 
nor sisteme de agricultură specifice, 
daptate condițiilor de sol si climă ce ca- 
icterizează areale întinse, bazate ne 
netode moderne, științific fundamentate și 
plicate rațional, prin care să se reu- 
ească, pe lingă obținerea de producții ri- 
licate si stabile, și realizarea unor bilan- 
uri pozitive ale elementelor nutritive și

și realizarea unor bilan-

Rezultate practice ale

Producții mari prin tehnologii 
diferențiate

De-a lungul celor peste 25 
de ani de existență. Stațiu
nea de cercetări agricole Li
vada — Satu Mare a ela
borat un complex de măsuri 
menite să ducă la ameliora
rea solurilor podzolice. acide 
din această zonă a țării. Ex
periența stațiunii a fost larg 
îmbrățișată de unitățile a- 
gricole din județ, rezultate 
edificatoare obținînd în pri
mul rind cooperativa agrico
lă din Livada.

Una c... 2.
ale 
liorare a 
constă în 
mentelor 
acidității 
Iul celor _ 
arabil s-a ajuns în ultima 
vreme la amendarea unei 
suprafețe de 1 000 hectare 
anual, lucrarea repetîndu-se 
la 4—5 ani prin administra
rea la hectar a 4 500—6 000 
kg de agrocalcar sau dolo- 
mită. De asemenea, anual 
sint aplicate pe circa 450 
hectare mari cantități de În
grășăminte organice fermen-

i din verigile de bază 
tehnologiei de ame- 

solurilor podzolice 
aplicarea amenda- 
pentru corectarea 
ridicate. Din tota- 
3 400 hectare teren

tate. Efecte ameliorative 
importante s-au obținut și 
datorită executării unui mare 
volum de lucrări de îmbu
nătățiri funciare, 
pentru eliminarea excesului 
de umiditate. Totodată, se 
execută anual pe anumite te
renuri scarificarea și des
fundarea solului și. în mod 
obligatoriu, pe întreaga su
prafață se fac arături cu 
pluguri dotate cu scormoni
tori. pentru afinare.

Tehnologiile recomandate 
de stațiune se aplică la 
C.A.P. Livada din anul 1974, 
rezultatele din ultimii 10 ani 
fiind concludente pentru efi
ciența lor. De la o producție 
medie la hectar de 1 450 kg 
griu in 1975 s-a ajuns la 
5 680 kg în anul 1988, cea mai 
mare producție din istoria 
unității (cea a stațiunii fiind 
doar cu 200 kg mai ridica
tă 1), la porumb, de Ia peste 
1 000 kg Ia hectar — la circa 
5 000 kg în ultimii ani, la orz, 
de la sub 1 000 kg la hectar 
înainte de aplicarea tehno
logiilor — la 4 686 kg la hec
tar in anul trecut.

îndeosebi

• fundamentării

■olurilor agricole din

Graficul de fațâ nu este unul Ipotetic. Producțiile respective s-au obținut 
nu numai pe terenurile Stațiunii de cercetări agricole Albota, ci și In 

numeroase unități agricole care au aplicat tehnologiile recomandate

$7 solurile podzolice pot rodi 
îmbelșugat! Soluții de larg interes

Intre realizările cercetării științifice din 
acest domeniu, un interes cu totul aparte 
îl prezintă cele referitoare la punerea în 
valoare a terenurilor slab productive, ce se 
Întind pe mari suprafețe în zonele coli- 
nare. Una din aceste zone este localizată 
in sudul Carpaților Meridionali, unde pe 
Întinse suprafețe, ce însumează peste un 
milion de hectare, sint predominante so
lurile podzolice, caracterizate prin conținu
tul scăzut în substanțe nutritive, imper
meabile șl cu un potențial productiv natu
ral foarte redus. In condițiile fertilității 
naturale, pe aceste soluri se obțineau, de 
regulă, producții de numai 800 kg griu și 
1 000 kg porumb boabe la hectar.

Stațiunii de cercetări agricole Albota, 
din județul Argeș, i-a revenit sarcina de 
a stabili soluții și tehnologi; pentru valo
rificarea intensivă a acestei categorii de 
sol. Pe parcursul mal multor ani de încer
cări și căutări, colectivul de cercetători de 
aici a elaborat un sistem de agricultură 
specific, care asigură, prin aplicarea unui 
complex de măsuri agrofitotehnice și ame
liorative, obținerea de producții mari, la 
nivelul celor realizate în zona de cîmpie, 
cu soluri fertile. Redăm pe scurt elemen
tele ce stau la baza acestui sistem de agri
cultură. specific solurilor podzolice cuprin
se între rîurile Olt și Dîmbovița. Primul

aplicării științei solului

Pămînturi întinerite 
prin combaterea eroziunii

• A

în perimetrul-etalon pen
tru combaterea eroziunii so
lului Somuz, din județul Su
ceava, cooperativa agricolă 
Bosanci are suprafața cea 
mai mare — 1 620 ha. Din 
anul 1984 a început aici apli
carea complexului de lucrări 
antierozionale pe terenuri în 
pantă slab productive. Pri
ma dintre acestea a fost eli
minarea excesului de umidi
tate de pe versanți. prin rea
lizarea de drenaje, desecări 
și captări de izvoare de 
coastă. S-a trecut apoi la a- 
plicarea sistemului agroteh
nic specific terenurilor in 
pantă după experiența Sta
țiunii centrale de cercetări 
pentru combaterea eroziunii 
solului
Acesta a 
lucrărilor 
curba de 
sistemului de culturi în fișii 
sau cu benzi înierbate și sta
bilirea unei rotații corespun
zătoare a culturilor. A urmat 
administrarea de îngrășămin
te organice in cantități mari

Perieni — Vaslui, 
cuprins efectuarea 

agrotehnice pe 
nivel, introducerea

pentru creșterea conținutului 
de humus din sol.

Concomitent au Început 
să crească producțiile a- 
gricole. După trei ani, 
la Bosanci. pe terenuri
le ameliorate, producțiile au 
sporit cu 16 Ia sută la griu, 
cu 11 la sută la porumb și cu 
8 la sută la cartofi. In timp 
insă, producțiile vor conti
nua să crească și mai mult 
datorită micșorării pierderi
lor de sol prin eroziune și a- 
plicării corespunzătoare a 
măsurilor agrotehnice pe te
renurile in pantă.

De rezultatele pozitive ale 
aplicării complexului de lu
crări antierozionale se con
ving tot mai multe unități 
agricole din județ ; ase
menea lucrări au înce
put să fie, introduse pe 
suprafețe întinse în zonele 
Zvoriștea — Zamostea, Ili- 
șești — Bălăceana, precum și 
în perimetrul cu eroziune 
excesivă Pleșești — Preu- 
tești — Valea Glodului, unde 
s-au creat astfel condiții 
pentru creșterea simțitoare a 
producției agricole.

element constă tn afînarea profundă a so
lului pentru mărirea capacității de înma- 
gazinare a apei, operație ce se execută o 
dată la 3—4 ani pe aceeași suprafață. 
Foarte importantă este apoi corectarea aci
dității acestor soluri prin administrarea la 
Intervale de 4—5 ani pe aceeași suprafață 
a unor doze de amendamente calcaroase 
științific determinate. Creșterea rezervei 
de substanțe nutritive de bază și a conți
nutului de materie organică din sol trebuie 
să se realizeze prin fertilizarea cu canti
tăți optime de îngrășăminte organice și 
minerale, corelate strict cu cerințele fiecă
rei culturi și nivelul producției planificate. 
La toate acestea se adaugă aplicarea unui 
asolament de 6 ani, cu solă amelioratoare 
cultivată cu trifoi, această plantă avind un 
rol foarte important atit in refacerea struc
turii și texturii acestor soiuri, cit și pen
tru creșterea rezervei lor de azot.

Trebuie reținut insă faptul că tn acest 
sistem de agricultură se pot obține rezul
tate maxime de producție numai in condi
țiile aplicării in totalitate și la parametrii 
prevăzuți a tuturor elementelor de tehno
logie, acestea aflindu-se într-o intercondi- 
ționare directă. Aplicarea parțială sau omi
terea uneia sau alteia din verigile tehnolo
gice recomandate este de natură să dimi
nueze cu mult nivelul recoltelor. Această 
concluzie reiese pregnant dintr-o experien
ță urmărită timp de 20 de ani la stațiu
nea din Albota. în graficul de sus sint 
prezentate, pe orizontală, măsurile agrofi- 
totehnice aplicate, iar pe verticală sporu
rile de producție obținute prin aplicarea 
fiecărei măsuri in parte, calculate, ca me
die, pe 20 de ani. Rezultă limpede că pro
ducția maximă, de 7 000 kg griu și 10 000 kg 
porumb boabe stas, în medie la hectar, se 
poate obține numai cind se aplică in com
plex toate verigile tehnologice.

Cu anumite diferențieri cantitative, de
terminate de condițiile climatice, la același 
sistem de agricultură au ajuns și cercetă
torii de la Stațiunea de cercetări agricole 
Livada, din județul Satu Mare, care cores
punde condițiilor specifice solurilor podzo
lice din centrul și vestul țării. Aceste teh
nologii și-au dovedit din plin eficiența, ele 
determinînd, acolo unde s-au aplicat in 
mod corect, ameliorarea solului, creșterea 
fertilității și, implicit, a producției vege
tale. De altfel, în programul special, elabo
rat din inițiativa secretarului general al 
partidului, privind introducerea asolamen- 
telor, organizarea teritoriului și creșterea 
fertilității solului în perioada 1986—1990, 
se prevăd afinarea și scarificarea solului, 
administrarea de amendamente șl fertili
zarea cu îngrășăminte organice ca măsuri 
obligatorii de aplicat pe toate terenurile 
ce necesită asemenea lucrări.

In acest domeniu, unitățile agricole din 
județul Argeș prezintă o experiență valo
roasă. Sub îndrumarea directă a comitetu
lui județean de partid s-a trecut la apli
carea intr-o măsură tot mai mare a celor 
mai noi elemente de tehnologie agricolă 
specifice condițiilor solurilor grele, podzo- 
lice. S-a trecut la generalizarea asolamen- 
tului de șase ani, fapt ce a condus la 
creșterea și stabilizarea producției la un 
nivel ridicat. A fost elaborat și este in curs 
de desfășurare un amplu program jude
țean de lucrări agropedoameliorative, pu- 
nindu-se accent pe reducerea acidității so
lurilor prin amendare, imbunătățirea dina-

Dezbaterile au conturat ideea majoră 
că pe aceste terenuri sporurile mari de re
coltă obținute comparativ cu nivelul pro
ducțiilor primare justifică și ar trebui să 
determine — corespunzător prevederilor 
din programele naționale și celor speciale 
stabilite în acest domeniu — efectuarea pe 
suprafețe mari, practic pe toate terenurile 
afectate, a întregului complex de lucrări 
agropedoameliorative. agrofitotehnice si de 
îmbunătățiri funciare de care depinde pu
nerea lor deplină in valoare.

Este de notat in acest sens că in cele 
5 comisii de specialitate au fost prezentate 
un mare număr de comunicări științifice 
— in total 104 comunicări — rod al cercetă
rilor întreprinse în ultimii ani în toată țara, 
care prezintă o importantă deosebită pentru 
elaborarea strategiei de ansamblu potrivit 
cerințelor actuale privind creșterea puterni
că a producției agricole pe terenurile 
potențial natural de 
zut. Ne-am propus 
esența lor doar cîteva 
tele cercetărilor în acest 
au o largă aplicabilitate tn 
producție.
• Unele din comunicările . 

adus dovezi de mare însemnătate pentru 
alegerea modului în care trebuie să se facă 
afinarea solului în vederea realizării de 
producții vegetale ridicate in condițiile 
menținerii și chiar ale creșterii fertilității 
solului. Lucrarea cit mai puțin energică a 
solului, chiar în condițiile lipsei oricărei lu
crări de afinare timp de 4 ani, urmată de o a- 
finare prin arătură la 20 cm adîncime, a per
mis obținerea celor mai tnalti indici biologici 
ai fertilității solului, cea mai bună conserva
re a materiei organice in sol și. în același 
timp, menținerea la nivelul cel mai inalt 
a producțiilor agricole (la griu si porumb), 
nediferențiate de cele realizate prin arătu
ra adincă repetată, dar care necesită un 
consum mare de energie si de forță me
canică. Aceste rezultate, rod al unor 
cercetări de durată, dovedesc necesitatea 
revizuirii actualei tehnologii de lucrare a

pămîntului, mult prea energică și costisi
toare. care provoacă degradarea unor în
sușiri fizice si chimice de bază ale solului, 
ce trebuie ulterior să fie refăcute cu 
cheltuieli mari pentru executarea lucrărilor 
agropedoameliorative complexe.

• Studiul posibilităților de înlocuire a 
lucrărilor clasice de întreținere a solului 
de pe intervalele dintre rindurile cu viță 
de vie, prin înlerbarea acestor intervale — 
anuală sau de durată. în scopul protejării 
solului și al economisirii de combustibil — 
a dus la concluzii de o largă utilitate prac
tică. Inierbarea alternativă de durată a in- 
tervalurilor dintre rînduri a condus la 
economisirea cu 35 la sută a combustibilu
lui necesar pentru executarea lucrărilor 
clasice, reducerea gradului de tasare a 
solului și a creat posibilitatea intervenției 
prompte pentru efectuarea tratamentelor în 
anii cu precipitații abundente.
• Dată fiind amploarea lucrărilor de 

Irigații care în continuare vor fi extinse 
cu precădere în zonele colinare. un interes 
aparte prezintă realizarea și exploatarea 
unor amenajări cuprinzînd tehnici și tehno
logii noi pe terenurile în pantă. O metodă 
de perspectivă, care asigură performante 
deosebite în producție, o constituie trecerea 
la irigarea localizată în plantațiile de vii 
și pomi pe terenurile din zona colinară. 
acest sens fiind prezentate instalațiile 
udare prin i 
doi ani în : 
udare prin 
recent.
• O serie 

narea unei 
actualitate pentru dezvoltarea pomicultu- 
rii. care trebuie extinsă cu precădere pe 
terenurile in pantă din zona colinară. Este 
vorba de stabilirea unor soluții și metode 
pentru Înlăturarea efectelor negative ale 
așa-zisului fenomen de „oboseală a solu
lui". în cazul replantării cu aceeași specie 
a plantațiilor intensive defrișate, lucrare ce 
se realizează anual pe mari suprafețe.

Rezultatele de larjj intere» ale cercetării științifice in acest domeniu 
constituie, in ultimă instanță, o dovadă elocventă a modului responsabil 
in care școala românească pentru știința solului, ce are adinei tradiții și 
se bucură de o largă recunoaștere pe plan international, răspunde sarci
nilor de mare însemnătate trasate de conducerea partidului.

Implementarea in activitatea productivă a rezultatelor cercetărilor pre
zentate impune ca factorii de decizie de la toate nivelurile să asigure cu
prinderea lor in programele de măsuri anuale și de perspectivă pentru 
creșterea producției, să instituie obligativitatea aplicării soluțiilor, me
todelor și tehnologiilor recomandate de cercetarea științifică pe toate 
terenurile cu potential natural de fertilitate scăzut din zona colinară. 
Fiindcă, așa cum s-a accentuat cu insistentă in intervențiile multor vor
bitori. lucrarea terenurilor podzolice, a solurilor sărace In general, nece
sită multă atenție, aplicarea fără greș a tehnologiilor recomandate. Pen
tru că. dacă solurile cernoziomice, datorită resurselor ridicate de fertilitate, 
atenuează in mare măsură erorile de tehnologie, in schimb solurile să
race cu restricții in executarea lucrărilor, resimt acut și sancționează 
orice greșeală sau abatere de la aplicarea tehnologiilor specifice prin 
diminuarea puternică a producției. Este un adevăr fundamental, care 
trebuie să determine pe toată filiera răspunderilor, de la organele agri
cole centrale pină la ultimul nucleu de producție, care este ferma, preocu
parea permanentă pentru aplicarea întocmai a întregului complex de 
măsuri privind creșterea fertilității și punerea in valoare maximă a 
tuturor categoriilor de soluri cu potențial productiv scăzut.

Concluziile ce se desprind, experiența înfățișată servesc in ace
lași timp ridicării nivelului de cunoștințe, informării tuturor celor 
ce lucrează în domeniul agriculturii. De aceea recomandăm această 
pagină participanților la invățămintul agrozootehnic de masă, care 
urmează să înceapă in luna noiembrie.

Pagină realizată de Aurel PAPADIUC

cu 
scă- 

prezentăm în 
din rezulta- 
domeniu, care 
activitatea de

fertilitate 
să

prezentate au

picurare I.U.P.-l, introdusă 
fabricația de serie, și cea 
tuburi perforate, omologată
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ÎNALTĂ APRECIERE, UNANIMĂ ȘI DEPLINĂ APROBARE A REZULTATELOR 
VIZITEI ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU.

ÎMPREUNĂ CE TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. 1N UNIUNEA SOVIETICĂ
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Vizita oficială de prietenie întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S. și a Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a fost urmărită cu deosebit interes de întregul nostru po
por, care salută cu satisfacție rezultatele noului dialog la nivel înalt 
româno-sovietic, manifestîndu-și convingerea că înțelegerile la care 
s-a ajuns vor conferi noi dimensiuni relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, în interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului, progresului și păcii in lume.

în telegramele adresate de COMI
TETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R.. DE COMITETELE JUDE
ȚENE DE PARTID se dă o Înaltă 
apreciere contribuției pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
o aduc la dezvoltarea raporturilor, 
pe multiple planuri, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre popoarele noastre.

Această vizită — se relevă in tele
grame — ilustrează voința comună 
de a da noi dimensiuni relațiilor ro
mâno-sovietice, în folosul reciproc, 
al construcției socialiste și comuniste 
In cele două țări. Comuniștii, toți 
oamenii muncii, însuflețiți de gin- 
duri și sentimente de nețărmurită 
dragoste și fierbinte recunoștință, au 
urmărit cu mult interes întreaga 
desfășurare a vizitei oficiale de 
prietenie efectuate de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Uniu
nea Sovietică, ce s-a constituit intr-o 
nouă și importantă contribuție la în
tărirea colaborării multilaterale din
tre cele două partide, țări și popoare 
vecine.

Noul dialog la cel mai înalt nivel 
reprezintă o expresie elocventă a 
bunelor raporturi româno-sovietice. 
precum și a dorinței comune de a 
întări tot mai mult aceste relații 
prietenești, tradiționale.

Dezvoltarea continuă a prieteniei 
și colaborării României cu Uniunea 
Sovietică, cu toate țările socialiste — 
se menționează în telegrame — con
stituie o orientare statornică a poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru, puternic reafirmată de hotă- 
ririle Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român.

Este subliniat faptul că un rol 
determinant în amplificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
sovietice l-au avut și îl au vizitele 
reciproce, convorbirile și înțelegerile 
la nivel înalt, care, de fiecare dată, 
au dat noi si puternice impulsuri con
lucrării bilaterale. In acest cadru, se 
dă o deosebită apreciere convorbirilor 
purtate. în aceste zile, la Moscova, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov. oare con
tinuă. în mod rodnic. întîlnirile și 
convorbirile anterioare de Ja Bucu
rești. prilejuind examinarea aprofun
dată a unui larg cerc de probleme de 
interes comun, identificarea de noi 
domenii și posibilități de colaborare.

Schimbul de păreri dintre cei doi 
conducători de partid și de stat a re
liefat voința țărilor și popoarelor 
noastre de a dezvolta, și în viitor, 
conlucrarea româno-sovietică. în spi
ritul Tratatului de prietenie, colabo
rare si asistentă mutuală dintre 
România si U.R.S.S.. pe baza trainică 
a principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești.

împreună cu întreaga națiune, se 
exprimă profunda satisfacție și depli
na aprobare față de rezultatele vizi
tei. care a deschis perspectiva dezvol
tării și mai puternice a relațiilor din
tre cele două țări, pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii, în folosul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului, păcii, cooperării si pro
gresului în Europa si întreaga lume.

în cadrul convorbirilor purtate da 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov, ați 
subliniat Importanța deosebită a în
tăririi, în continuare, a conlucrării 
dintre Partidul Comunist Român ș< 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice pentru dezvoltarea generală a 
prieteniei și colaborării dintre țările 
Și popoarele noastre.

Sentimentele de caldă prietenie $1 
aleasă stimă cu care ați fost întim- 
pinat în Uniunea Sovietică, ca și 
larga rezonantă pe plan internațional 
a vizitei demonstrează, incă o dată, 
înalta prețuire de care dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă bucurați în 
întreaga lume, pentru activitatea 
consacrată, cu abnegație și totală 
dăruire. împlinirii supremelor aspira
ții de pace, libertate și progres ale 
tuturor popoarelor, se arată în 
telegrame. Exprimîndu-ne. incă o 
dată, deplinul acord față de re
zultatele vizitei, folosim acest pri
lej pentru a vă aduce, din adîncul 
inimilor, un fierbinte omagiu pen
tru contribuția dumneavoastră fun
damentală la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru, la ridi
carea României pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație, la 
creșterea rolului si prestigiului ei 
în lume.

Si cu ocazia acestei noi solii de 
prietenie și colaborare s-a făcut 
încă o dată auzită chemarea vibran
tă pe care dumneavoastră o adre
sați tuturor popoarelor de a-și uni 
eforturile pentru ca toate țările, fără 
deosebire de mărime sau orînduire 
socială, să participe. în condiții de 
deplină egalitate, la soluționarea 
constructivă a marilor probleme eco
nomice și politice mondiale, să ac
ționeze pentru imprimarea unui nou 
curs, de destindere si amplă conlu
crare. in viata mondială.

Dorim și cu acest prilej ca, alături 
de întreaga națiune, să ne expri- 

v__________________ ____________  

măm nețărmurita mîndrie patrioti
că de a avea in fruntea partidului și 
statului pe cel mai iubit fiu al po
porului român, pe dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care, consacrîn- 
du-vă întreaga viață înfăptuirii ma
rilor idealuri ale socialismului și co
munismului în scumpa noastră pa
trie, reprezentați un înălțător exem
plu de muncă și luptă revoluționa
ră. un puternic imbold de a vă urma 
cu nestrămutată hotărîre și fermi
tate in tot ceea ce întreprindeți spre 
gloria și măreția României socia
liste.

Sîntem deosebit de mîndri, se 
spune în continuare, de a fi 
constructori devotați ai acestui mi
nunat ev socialist, de a vă urma 
neabătut pe dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului, ctitor al 
României moderne. personalitate 
proeminentă a vieții politice mon
diale. militant de frunte al mișcării 
comuniste si muncitorești internațio
nale.

In telegrame se dă glas sentimen
telor de profundă stimă fată de 
tovarășa Elena Ceaușescu. eminent 
om politic, savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru aportul 
său important la dezvoltarea impe
tuoasă a stiintei. culturii si Invăță- 
mîntului. la promovarea progresului 
tehnic în toate domeniile de activi
tate, la înfăptuirea obiectivelor da 
dezvoltare economico-socială a țării, 
la punerea cuceririlor geniului uman 
în slujba păcii, bunăstării și fericirii 
întregii omeniri.

Reafirmîndu-se totala adeziune la 
politica internă si externă a parti
dului și statului nostru, promovată 
cu strălucire de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în tele
grame este reînnoit angajamentul 
ferm al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din patria noastră de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an si Pe întregul cin
cinal. pentru transpunerea neabătută 
în viată a istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
a orientărilor cuprinse in Tezele din 
aprilie.

In telegramele CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR. COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST, CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR, CON
SILIULUI NAȚIONAL AL ORGA
NIZAȚIEI PIONIERILOR, CONSI
LIULUI OAMENILOR MUNCII RO
MANI DE NAȚIONALITATE MA
GHIARA DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA, CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII ROMANI DE 
NAȚIONALITATE GERMANĂ DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA, ALE ALTOR ORGANIZAȚII 
DE MASĂ ȘI OBȘTEȘTI este 
subliniată Însemnătatea deosebită 
a vizitei, eveniment politic cu 
profunde semnificații în cronica re
lațiilor româno-sovietice. In acest 
sens, se dă o înaltă apreciere rezul
tatelor convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, înțelegerilor convenite, 
care asigură dezvoltarea, la un nivel 
superior, a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Uniunea Sovietică, în Interesul pro
gresului și. prosperității popoarelor 
român și sovietic, al făuririi socia
lismului și comunismului în cele 
două țări.

Vizita oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Uniunea Sovietică, se arată. în tele
grame. reprezintă o nouă și impor
tantă contribuție la dezvoltarea con- 
lucrării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre Republica Socia
listă România si Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, dintre po
poarele celor două țări.

Cu deosebit interes am urmărit, șl 
cu acest prilej, modul strălucit în 
care ati dat expresie voinței ferme 
a partidului si poporului nostru de 
a întări prietenia și colaborarea cu 
toate statele socialiste, consecvența 
cu care militați pentru ca raporturi
le cu Uniunea Sovietică, țară vecină 
si prietenă, să constituie un model 
de înțelegere si colaborare.

Stabilind căile si modalitățile con
crete de intensificare a conlucrării 
bilaterale pe plan politic, economic, 
tehnico-stiintific. cultural si în alte 
sfere de activitate, inclusiv pe linia 
organizațiilor de masă și obștești, in 
folosul țărilor si popoarelor noastre, 
al edificării noii orinduiri în Româ
nia si Uniunea Sovietică, noul dialog 
româno-sovietic la nivel înalt se în
scrie. totodată, ca o contribuție de 
seamă la cauza generală a socialis
mului. progresului și păcii în lume.

Vizita oficială de prietenie efec
tuată în Uniunea Sovietică a pus, 
încă o dată. în lumină, preocuparea 
dumneavoastră statornică pentru so
lutionarea constructivă a probleme
lor complexe ale contemporaneității, 
pentru înfăptuirea dezarmării. în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, re
zolvarea pe cale pașnică, prin trata
tive. a conflictelor existente în dife
rite regiuni ale globului, instaurarea 
în Europa și în lume a unui climat 
de destindere, securitate. încredere 
și cooperare.

Intelegînd că prestigiul internațio
nal de care se bucură astăzi Româ-

* 

nia socialistă pe toate meridianele 
este indisolubil legat de pilduitoarea 
dumneavoastră activitate, de cute
zanța și fermitatea cu care acționați 
în favoarea păcii și securității mon
diale, pentru destindere si dezarma
re, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră, vă reafirmăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
din adîncul ființei noastre, cele mai 
profunde sentimente de recunoștință 
și gratitudine pentru tot ceea ce în
treprindeți spre binele și fericirea 
poporului român și ale întregii uma
nități.

Exprimîndu-se totala adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, în telegrame 
se dă expresie hotărîrii organizați
ilor de masă și obștești din țara 
noastră de a acționa, în spiritul în
țelegerilor convenite la nivel înalt, 
pentru întărirea conlucrării cu or
ganizațiile similare din Uniunea 
Sovietică, ceea ce contribuie la mai 
buna cunoaștere și apropiere dintre 
popoarele noastre. Totodată, în te
legrame se arată că se va face totul 
pentru mobilizarea largă a energiilor 
și forțelor creatoare ale oamenilor 
muncii din patria noastră în vederea 
realizării, la un înalt nivel de calitate 

• Elocventă ilustrare a trăiniciei relațiilor 

româno-sovietice, a voinței comune de a extinde 

conlucrarea prietenească multilaterală in opera 

de construcție socialistă

• Profundă prețuire a activității rodnice a 

4 secretarului general al partidului, președintele
Republicii, consacrată promovării cauzei 

socialismului și păcii, a înțelegerii și colaborării 
internaționale

• Fermă angajare a oamenilor muncii de a 

infăptui mărețele programe de dezvoltare 

economico-socială, pentru continua înflorire 

a patriei

și eficiență, a sarcinilor prevăzute pe 
acest an și pe întregul cincinal, în
făptuirii planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
de ridicare continuă a bunăstării și 
a gradului de civilizație al întregului 
popor.

In telegramele adresate de MI
NISTERUL AFACERILOR EXTER
NE, MINISTERUL APĂRĂRII NA
ȚIONALE. MINISTERUL DE IN
TERNE, DEPARTAMENTUL SECU
RITĂȚII STATULUI, MINISTERUL 
JUSTIȚIEI se dă o înaltă a- 
preciere vizitei oficiale de priete
nie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Uniunea Sovietică, subliniindu-se că, 
prin rezultatele sale, aceasta se în
scrie ca un eveniment remarcabil in 
bogata cronică a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Se relevă faptul că, avind la bază 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, dreptul fiecărui partid de 
a-și hotărî propria linie politică de 
dezvoltare și construcție socialistă, 
relațiile româno-sovietice vor cu
noaște, în conformitate cu înțelege
rile convenite, o dezvoltare continuă 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii..

In telegrame se menționează că 
primirea cordială. înalta stimă și 
prețuire manifestate față de distinșii 
soli ai poporului român, atmosfe
ra de caldă prietenie în care ș-a 
desfășurat vizita reflectă prestigiul 
de care se bucură tara noastră, 
președintele Nicolae Ceaușescu, cti
tor al României socialiste moderne, 
militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
ce a adus si aduce o contribuție re
marcabilă la îmbogățirea^ teoriei so
cialismului științific, la făurirea unui 
nou tio de relații între state, la solu
tionarea. în interesul popoarelor, a 
problemelor cardinale ale lumii con
temporane.

Semnatarii telegramelor exprimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. stră
lucit conducător, erou între eroii 
neamului, un cald și vibrant omagiu 
pentru exemplara sa activitate pusă 
în slujba intereselor supreme ale po
porului român, activitate izvorită din 
înalta răspundere fată de prezentul 
si viitorul tării, pentru tot ceea ce a 

făcut si face spre binele națiunii 
noastre, spre gloria patriei socialiste, 
libere, demne si înfloritoare.

Telegramele dau glas, de asemenea, 
sentimentelor de aleasă prețuire față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, ilustru savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
valoroasa contribuție adusă la ela
borarea si înfăptuirea politicii in
terne si externe a României socia
liste. la dezvoltarea științei. învăță- 
mintului și culturii românești.

Se relevă profunda semnificație a 
schimbului de vederi dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorba
ciov în probleme internaționale, care 
a pus în evidentă necesitatea de a se 
acționa pentru solutionarea proble
melor complexe ale contemporanei
tății. pentru oprirea cursei înarmări
lor si _ trecerea la dezarmare. în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară. în
cetarea experiențelor nucleare și dis
trugerea arsenalelor atomice, preîn- 
tîmpinarea militarizării Cosmosului, 
lichidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale, edificarea unui climat de încre
dere și colaborare menit să favorize
ze întărirea înțelegerii, păcii și co
operării dintre toate statele.

In telegrame se exprimă hotărîrea 

fermă de a se face totul pentru în
deplinirea. cu răspundere și exigentă 
comunistă, a sarcinilor încredințate, 
pentru transpunerea exemplară în 
viată a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a Tezelor 
din aprilie, pentru apărarea valorilor 
fundamentale ale societății noastre, 
pentru ridicarea necontenită a Româ
niei pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

In telegramele trimise de COMITE
TUL DE STAT AL PLANIFICĂRII, 
MINISTERUL INDUSTRIEI CHI
MICE ȘI PETROCHIMICE, MINIS
TERUL ENERGIEI ELECTRICE, 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR, MI
NISTERUL APROVIZIONĂRII TEH- 
NICO-MATERIALE ȘI CONTROLU
LUI GOSPODĂRIRII FONDURI
LOR FIXE. MINISTERUL COMER
ȚULUI INTERIOR, DE ALTE MI
NISTERE, DE COMITETUL PEN
TRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE se relevă atenția deo
sebită acordată, în cadrul schim
burilor de păreri la nivel înalt, 
dezvoltării colaborării economice. 
In telegrame este reliefată în
semnătatea concluziilor și înțelegeri
lor la care s-a ajuns cu privire la 
extinderea, pe baza rezultatelor și a 
experienței de pină acum, a cooperă
rii și specializării în producție, creș
terea și diversificarea schimburilor 
reciproce de mărfuri, intensificarea 
întregii activități, in scopul realiză
rii Programului de dezvoltare pe 
termen lung a colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre România 
și Uniunea Sovietică pe perioada 
pină în anul 2000, pentru asigurarea 
resurselor necesare economiilor celor 
două țări. S-a reafirmat necesitatea 
ridicării colaborării economice pe o 
treaptă superioară, potrivit actuale
lor cerințe ale construcției socialis
te in România și Uniunea Sovieti
că, a intensificării colaborării teh
nico-științifice, în scopul introduce
rii pe scară tot mai largă în eco
nomiile țărilor noastre a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnolo
giei moderne.

Telegramele dau, de asemenea, o 
înaltă apreciere contribuției to
varășei Elena Ceaușescu la dezvol
tarea conlucrării româno-sovietice 
pe tărîmul științei și în domeniul 
cercetării și tehnologiei. în scopul 
aplicării în producție a celor mai 
moderne cuceriri ale revoluției teh

nico-științifice, creșterii aportului 
acesteia la dezvoltarea economiilor 
celor două țări.

Se exprimă deplina satisfacție 
față de rezultatele vizitei, care asi
gură dezvoltarea în continuare a 
prieteniei și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, în 
interesul construcției socialiste în 
România și Uniunea Sovietică, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. Este subliniat caracterul rod
nic al convorbirilor purtate de cei 
doi conducători de partid și de stat, 
care au pus in evidentă trăinicia 
prieteniei româno-sovietice, cu în
delungate și bogate tradiții, evoluția 
ascendentă a conlucrării multilate
rale dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre popoarele țărilor noastre, precum 
și dorința comună de a conferi di
mensiuni și mai largi relațiilor bila
terale.

Am urmărit cu profundă mîn
drie patriotică — se arată în 
telegrame — modul în care ați 
afirmat, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și cu 
prilejul acestei vizite în tara vecină 
și prietenă, nobilele idealuri de 
prietenie si colaborare ale poporului 
român, ati prezentat profundele

log româno-sovietic la nivel Înalt, 
care deschide perspective pentru o 
dezvoltare și mai puternică a rela
țiilor tradiționale, prietenești dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, din
tre România și U.R.S.S., dintre 
ponorul român și popoarele sovietice.

Sentimentele prietenești cu care 
au fost întimpinati înalții soli ai po
porului român — se relevă în tele
grame —, ospitalitatea de care s-au 
bucurat în timpul vizitei au reliefat 
din nou prestigiul României socia
liste în lume, prodigioasa activitate 
a conducătorului partidului și statu
lui nostru pusă în slujba înfăptuirii 
idealurilor de pace, colaborare și 
progres ale tuturor popoarelor.

întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov, desfă
șurate într-o atmosferă de caldă 
prietenie, sinceritate tovărășească 
și înțelegere reciprocă, au pus din 
nou în evidentă rolul de deosebită 
însemnătate al dialogului la nivel 
înalt pentru extinderea relațiilor 
româno-sovietice, au demonstrat 
hotărîrea partidelor, țărilor și po
poarelor noastre de a întări și dez
volta pe toate căile raporturile bila
terale, pe baza respectării principii
lor egalității, independenței și suve
ranității, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Re
centul dialog purtat la Moscova. în
țelegerile și măsurile convenite, 
schimbul larg de opinii efectuat in 
timpul vizitei — se spune în con
tinuare în telegrame — șînt de na
tură să confere o bază trainică dez
voltării raporturilor bilaterale, pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural, ca și în alte domenii.

Subliniindu-se însemnătatea ope
rei teoretice și practioe a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. în telegrama 
se relevă : în Tezele din aprilie, 
strălucită expresie a glndiril teore
tice revoluționare, ați reafirmat cu 
deosebită vigoare ideea, confirmată 
permanent in viață, că socialismul 
se înfăptuiește în fiecare tară în 
concordanță cu realitățile istorice 
concrete, că opera de edificare 
a noii orinduiri nu poate fi în
făptuită altfel decît pe baza unei 

,, strategii proprii, pe baza cunoașteri! 
și aplicării legilor obiective, a prin
cipiilor socialismului științific, de 
către fiecare partid șl popor, în ra
port de condițiile concrete din fie
care țară. Gîndirea dumneavoastră 
teoretică a demonstrat cu putere că 
nu pot exista tipare sau modele In 
construcția socialistă, că edificarea 
noii orinduiri este opera proprie a 
fiecărui popor, că fiecare partid 
poartă răspunderea deplină pentru 
modul în care conduce aplicarea 
ideilor socialismului în viată, pentru 
succesul deplin al noii orinduiri.

în prodigioasa activitate pe care 
o desfășurați în fruntea partidului 
și statului. în conducerea și orien
tarea politicii externe românești, 
dumneavoastră ati conferit un rol 
prioritar colaborării cu țările socia
liste, amplificării și dezvoltării con
tinue a relațiilor cu toate aceste 
țări, pe baza noilor principii ale ra
porturilor dintre state.

Recenta dumneavoastră solie de 
prietenie și colaborare în Uniunea 
Sovietică a pus în lumină, încă o 
dată, contribuția deosebită pe care 
țările socialiste sînt chemate să o 
aducă la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, la în
făptuirea păcii și dezarmării, la edi
ficarea securității și cooperării in 
Europa, la făurirea unei lumi noi, 
mai bune și mai drepte pe întreaga 
planetă.

în telegrame se aduce, totodată, 
un cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, om de știință de largă 
recunoaștere internațională, eminent 
om politic și militant de frunte pen
tru cauza păcii, colaborării și priete
niei între națiuni. întîlnirea de lu
cru pe care tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Națio
nal al Științei șl învățămîntului, a 
avut-o cu cadre din conducerea de 
partid și de stat, din conducerea or
ganismelor științifice ale U.R.S.S. — 
se arată în telegrame — a reliefat 
faptul că potențialul tehnico-științi- 
fic al celor două țări oferă largi po
sibilități pentru extinderea conlu
crării în acest domeniu, inclusiv 
prin crearea de colective comune de 
cercetare, în scopul aplicării în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-știintifice.

Exprimîndu-și convingerea că noua 
vizită întreprinsă în Uniunea Sovie
tică, convorbirile și înțelegerile la 
care s-a ajuns vor deschide noi per
spective dezvoltării, pe multiple 
planuri, a relațiilor româno-sovieti
ce, semnatarii telegramelor folosesc 
și acest prilej pentru a-și reînnoi 
angajamentul de a acționa, cu toată 
energia și capacitatea de creație, în 
spirit revoluționar, pentru a inde- 
plini, în cele mai bune condiții, sar

transformări din societatea româ
nească, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, care a inaugu
rat o epocă de mari înnoiri în în
treaga viață economico-socială.

In telegrame se dă o înaltă apre
ciere fată de modul în care au fost 
abordate, în timpul convorbirilor, 
problemele fundamentale ale vieții 
politice internaționale, hotărîrii 
României și Uniunii Sovietice de a 
conlucra tot mai strîns pe arena 
mondială, de a contribui activ la a- 
firmarea politicii de pace, dezar
mare, înțelegere și colaborare. Este 
reliefată, totodată, poziția comună a 
celor două țări, care se pronunță 
pentru unirea și intensificarea efor
turilor tuturor popoarelor în lupta 
pentru înlăturarea pericolului da 
război, asigurarea păcii, democrati
zarea vieții internaționale, creșterea 
încrederii și colaborării între toate 
națiunile.

Este exprimată profunda recunoș
tință pentru activitatea neobosită 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului și statului nostru pentru ridi
carea prestigiului României in lume, 
pentru afirmarea tării noastre ca un 
factor activ al păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Aprobind intru totul rezultatele 
noului dialog la nivel înalt, semna
tarii telegramelor reafirmă sentimen
tele de nețărmurită dragoste șl 
profund respect fată de conducătorul 
partidului și statului nostru, precum 
și angajamentul de a acționa pentru 
realizarea. în bune condiții, a în
țelegerilor convenite privind dezvol
tarea colaborării și cooperării econo
mice româno-sovietice, pentru înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

In telegramele COMITETULUI 
NATIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE, MINISTERULUI 
EDUCAȚIEI ȘI ÎNVATAMlNTULUI, 
ACADEMIEI DE STUDII SOCIAL- 
POLITICE DE PE LÎNGA C.C. AL 
P.C.R.. ALTOR INSTITUȚII ȘI OR
GANIZAȚII DIN DOMENIUL ACTI- 
VITATII ȘTIINȚIFICE, DE ÎNVA- 
ȚAMÎNT ȘI CULTURA se exprimă 
satisfacția față de rezultatele vizitei 
oficiale de prietenie efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Uniunea Sovietică, față de noul dia

In telegramele adresate de colectivele de oameni ai muncii din 
toate zonele țării se dă o înaltă prețuire activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrată dezvoltării legăturilor traditionale de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și 
U.R.S.S., extinderii continue a relațiilor țării noastre cu toate statele 
socialiste, cu toate statele lumii.

Atmosfera caldă, prietenească cu care a fost intimpinat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu - se arată 
in telegrame — reprezintă o dovadă elocventă a sentimentelor de 
prietenie, de stimă și respect ce și le nutresc reciproc poporul român 
și popoarele sovietice.

Mobilizați de exemplul luminos de muncă și viață, de dăruire și 
pasiune revoluționară al secretarului general al partidului, de activi
tatea sa neobosită pusă în slujba înfloririi continue a patriei, comu
niștii, întregul nostru popor iși exprimă - in aceste telegrame - hotă- 
rirea de nestrămutat de a munci cu abnegație pentru îndeplinirea, 
la inalte cote de calitate și eficiență, a planului pe acest an și pe 
intregul cincinal, de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, a Programului de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

cinile ce le revin, pentru a-și aduce 
o contribuție sporită la progresul 
neîntrerupt al patriei noastre socia
liste.

Aceeași deplină satisfacție fată de 
rezultatele vizitei oficiale de priete
nie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in Uniunea 
Sovietică este exprimată și in tele
gramele adresate de oamenii muncii 
din numeroase UNITĂȚI INDUS
TRIALE ȘI AGRICOLE. Expresie a 
relațiilor traditionale si a cursului 
ascendent al raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele Româ
niei și Uniunii Sovietice — se subli
niază în telegrame —. noua întîlnire 
româno-sovietică la cel mai înalt 
nivel se înscrie ca un aport de sea
mă la amplificarea colaborării bilate
rale, în folosul țărilor si popoarelor 
noastre. Vizitele reciproce, convor
birile la cel mai înalt nivel au dat. 
de fiecare dată, noi și puternice 
impulsuri colaborării și conlucrării 
româno-sovietice pe multiple pla
nuri.

Semnatarii telegramelor — oameni 
ai muncii din fabrici și uzine, de pe 
șantiere, de pe ogoare, de pe tot 
cuprinsul tării — își exprimă con
vingerea că înțelegerile convenite de 
cei doi conducători de partid și de 
stat vor asigura extinderea cooperă
rii și specializării în producție, creș
terea schimburilor comerciale. înde
plinirea cu succes a prevederilor 
cuprinse în Programul de dezvoltare 
pe termen lung a colaborării econo
mice și tehnico-știintifice dintre 
România și Uniunea Sovietică pe 
perioada pînă în anul 2000.

Promovarea susținută a colaborării 
dintre România si Uniunea Sovie
tică. atît pe plan bilateral, cit și în 
sfera vieții internaționale, corespunde 
pe deplin intereselor și aspirațiilor 
țărilor și popoarelor noastre, este în 
folosul și spre binele lor. slujește 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului si păcii în lume.

In telegrame se dă expresie sen
timentelor de aleasă prețuire si 

■profundă recunoștință față de secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru activi
tatea neobosită consacrată progresu
lui neîntrerupt.al patriei, binelui șl 
fericirii poporului nostru. împlinirii 
idealurilor de pace si prosperitate 
ale întregii omeniri.

Folosim și acest prilej pentru a 
sublinia cu satisfacție, cu mîndrie 
patriotică mărețele realizări obți
nute de poporul român in anii lumi
noși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu'1, 
perioadă in care, prin gindirea și 
acțiunea dumneavoastră cutezătoare, 
societatea românească a cunoscut a- 
dînci prefaceri revoluționare, ce au 
stimulat energiile creatoare ale po
porului în realizarea obiectivelor de 
dezvoltare multilaterală a tării. în 
acest răstimp, economia națională a 
înregistrat o puternică dezvoltare, 
bazată pe afirmarea noului meca
nism economico-financiar. a laturilor 
intensive și de eficientă, a princi
piilor autoconducerii și autogestiu- 
nii. Prin repartizarea echilibrată, ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul patriei, toate jude
țele au cunoscut o viată nouă, un 
înalt nivel de progres și civilizație. 
Situînd omul în centrul operei de 
făurire a socialismului și comunis
mului, dumneavoastră aveți rolul 
hotărî tor în dezvoltarea democrației 
noastre muncitorești. în crearea ca
drului profund original, unic în felul 
său, de participare a tuturor cetățe
nilor la conducerea societății, în a- 
firmarea plenară a personalității u- 
mane, în ridicarea necontenită a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor.

Sîntem mîndri, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
și cu prilejul acestei noi vizite ati 
reafirmat cu putere principiile care 
călăuzesc și definesc întreaga poli
tică externă a partidului și statului 
nostru, consacrată soluționării pe 
cale pașnică a marilor probleme ce 
confruntă omenirea. înțelegerii, coo
perării între popoare, realizării dez
armării și, în primul rînd. a dezarmă
rii nucleare, apărării dreptului su
prem al popoarelor, al oamenilor la 
viață,la pace, la existență liberă și 
demnă. Acționînd în consens cu as
pirațiile și năzuințele majore ale po
porului român, v-ați afirmat, spre 
mîndria întregii noastre națiuni, ca 
strălucit militant pentru cauza ge
nerală a socialismului și păcii.

Exprimînd atașamentul profund la 
întreaga politică internă si externă 
a partidului și statului, semnatarii 
telegramelor reînnoiesc angajamen
tul însuflețit al oamenilor muncii, de 
la orașe și sate, de a acționa cu 
hotărire pentru dezvoltarea si mo
dernizarea economiei naționale, creș
terea calității și eficientei în toate 
domeniile^ de activitate, realizarea 
exemplară a prevederilor înscrise în 
planurile si programele de dezvoltare 
economică si socială a tării.
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LEGUMELE-culese cu grijă, 
livrate operativ spre piețe și depozite

In această perioadă, din grădini se recoltează și se livrează cantități 
mari de produse destinate piețelor sau fabricilor de conserve. La recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a subliniat că, 
in scopul îndeplinirii prevederilor din programele de autoaprovizionare 
a populației, este necesar să fie luate toate măsurile pentru a realiza 
in bune condiții ștringerea recoltei de legume și fructe. La data la care 
ne aflăm, in grădini și livezi se află cantități apreciabile de legume .și 
fructe, lntrucit, pină acum, în zonele legumicole ale țării nu s-au înre
gistrat brume, culturile au continuat să se dezvolte, ceea ce este de na
tură să asigure aprovizionarea populației cu cantități sporite de legume 
proaspete. Important este ca in fiecare unitate agricolă, printr-o parti
cipare largă la muncă a cooperatorilor, a celorlalți locuitori de la sate, 
să fie respectate graficele de recoltare și livrare a legumelor.

In această toamnă, cu temperaturi moderate și precipitații normale,

tRAD

Măsuri pentru prelungirea 
stării de vegetație a culturilor

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

Centrul de cultură și creație 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

- factor dinamic în coordonarea și organizarea 

întregii activități artistice și educative

Deși condițiile climatice nu au fost 
cmai dintre cele mai bune, bilan- 

11 realizărilor arată că totuși și anul 
testa poate fi considerat un an bun 
întru legumicultorii din județul 
rad. Ei au livrat pină in prezent 
i fondul centralizat al statului a- 
roape 210 000 tone de legume, de- 
ășind astfel sarcinile de plan pen- 
•u această perioadă. însă recoltarea 
rte departe de a fi incheia- 
1 ; In grădini activitatea este 
eosebit de intensă. Zilnic, peste 
1 000 de oameni adună produsele 
jamnei și acționează cu răspundere 
entru îndeplinirea obligațiilor la 
>ndul de stat, pentru realizarea 
roducției totale prevăzute. în ce 
tăsură sînt realizabile aceste sar- 
ini ? „Asociațiile legumicole și co- 
perativele agricole de producție, ne 
pune loan Coraș, inginerul-șef al 
'rustului județean al horticulturii, 
ispun incă de mari suprafețe cu 
ulturi (ardei, tomate, varză, ră- 
âcinoase) ce sînt in plină vegeta
le. De aceea, în fiecare fermă gră
dinarii continuă să irige culturile, să 
ucreze la întreținerea grădinilor 
i aplicarea tratamentelor pentru a 
e menține pe rod pină la căderea 
irumei. Acționindu-se astfel, benefi- 
iind și de sprijinul elevilor din 
coli, zilnic se recoltează circa 3 000 
one de legume. Și tot zilnic expe- 
liem beneficiarilor, inclusiv la ex
tort, importante cantități de gogoșari 
;i capia. Fiecare oră de lucru în
deamnă pentru noi un pas impor- 
ant pentru valorificarea superioară 
i producției și sporirea eficienței 
nuncii legumicultorilor".

Asupra temeiniciei acestor afirma
ți ne-am convins urmărind modul 
n care se acționează in două din 
tele mai mari unități ale județului. 
La Asociația legumicolă din Pecica, 
bunăoară, se află in stare normală . 
de producție 170 hectare cu ardei și 
peste 500 hectare cu tomate. Spe
cialiștii. legumicultorii de aici apre
ciază că de pe suprafețele respective 
mai sînt de adunat peste 1 000 tone 
ardei și aproape 10 000 tone tomate. 
Este o cantitate apreciabilă de pro
duse, iar pentru ’ a nti se pib'rdc- ni- 
țB:&-din roadele grădinilor, unitatea, 
benenbiwt’d, de un sprijin puternic 
din partea comandamentului agricol 
județean, continuă să lucreze zilnic 
la cules cu aproape 3 000 de oameni.

bihor La insămințări - organizare bună, ritmul în creștere
„Nu putem vorbi de producții înal

te dacă nu stăpinim printr-un control 
riguros al calității toate fazele de 
lucrări". Cu aceste vorbe pline de 
înțeles încheiase loan Chivari, pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial Sinmartin, analiza operativă din 
acea seară. Fusese de fapt o analiză 
„de caz". Un control exigent consta
tase la ferma vegetală Sinmartin că 
nu toate plugurile aflate in brazdă 
erau echipate cu scormonitori, deși 
indicația a fost cît se poate de clară. 
Măsurile nu puteau fi decit severe. 
Deși petrecută cu cîteva zile in 
urmă, această secvență evidențiază 
exigenta sporită manifestată in 
actuala campanie de insămințări in 
unitățile agricole bihorene.

Bucurîndu-se că ploile din septem
brie i-au ajutat să pregătească 
bine terenul pentru semănat, me
canizatorii bihoreni, cooperatorii și 
specialiștii de aici își sporesc de la 
o zi la alta eforturile pentru a pune 
sămința sub brazdă in condiții de 
calitate ireproșabilă și in terme
nul optim. Practic, joi seara, in 
Cîmpia Crișurilor mai rămăseseră 
de insămințat 30 000 hectare cu grîu. 
Vitezele de lucru în creștere sint 
deopotrivă rodul bunei organizări a 
muncii in cîmp. al folosirii judicioase 
a forțelor mecanice prin organizarea 
de schimburi prelungite și întrajuto
rare între unități. Secvențele surprin
se in consiliul agroindustrial Sinmar
tin confirmă acest lucru. La C.A.P. 
Girișu de Criș, bunăoară, am întîlnit 
forțe mecanice însemnate detașate 
din cooperativele agricole Oradea. 
Cetariu. Sîntandrei. Toboliu. tocmai 
în vederea asigurării unui front de
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VALOAREA EFORTHUH CREAIGR PROPRIU IN PROMOVAREA EMIULOI
— Dinamica și volumul produc

ției de export sint date. în primul 
rind. de calitatea produselor rea
lizate — ne spune Inginer Rodica 
Apreutesei. șeful compartimentu
lui control tehnic de calitate, din 
oadrul întreprinderii de marochi- 
nărie .13 Decembrie" din Sibiu. 
Iar faptul că producția noastră 
destinată partenerilor externi a cu
noscut o dinamică ascendentă in 
fiecare an -- in nouă luni din 
acest an, față de aceeași perioadă 
a anului trecut, volumul expor
tului s-a dublat — confirmă, impli
cit. creșteri in planul direct al ca
lității. Drept dovadă, de mai multi 
ani. întreprinderea noastră nu a 
Înregistrat nici un refuz de cali
tate la produsele livrate parteneri
lor de peste hotare, ca si benefi
ciarilor interni.

— Cum se urmărește. In acest 
oaz. asigurarea unei calități înalte 
a produselor ?

— La noi. continuă interlocu
torul. calitatea este rezultanta unor 
exigente constante, pe tot procesul 
de producție. Cultivăm exigența 
atit prin cele 27 de cercuri ale ca
lității. prin vitrina calității, dar 
mai ales prin formele diverse ale 
muncii politico-educative. In felul 
acesta am reușit să transferăm 
centrul de greutate al controlului 

In fermele asociației se acționează 
insă și la recoltarea verzei și vine- 
telor, incit bilanțul unei zile con
semnează ștringerea a 400—500 tone 
legume, ce iau drumul pieței, al fa
bricilor de industrializare sau al ex
portului.

Și bazinul legumicol al Nădlacu- 
lui continuă să fie cuprins in aceste 
zile de o forfotă in care nu știi ce 
să admiri mai intii : hărnicia și 
disciplina culegătorilor sau price
perea specialiștilor care au asigurat 
și anul acesta o rodnicie cum numai 
in această zonă poate fi intîlnită. 
Din cea mai importantă unitate le
gumicolă de aici, respectiv de la 
asociația din Nădlac, au fost culese 
și livrate în acest an peste 17 000 
tone de legume de cea mai bună 
calitate. Iar potrivit ultimelor esti
mări, în grădini se mai află peste 
3 000 tone de ardei și tomate coapte, 
la care se adaugă varza de toamnă 
și rădăcinoasele, al căror cules se 
mai amină. Amplu proces de moder
nizare și de intensivizare a produc
ției început aici nu numai cu curaj, 
dar și cu siguranța omului care pri
vește spre nou cu convingerea reu
șitei depline, se materializează astăzi 
in producții de legume competitive 
cu cele mai bune unități de profil 
din țară. Iar inginerul Pavel Sza- 
iak — omul care și-a adus o con
tribuție deosebită la tot ceea ce s-a 
realizat pe planul sporirii producti
vității și eficienței activității de 
aici — privește astăzi cu și mai mul
tă siguranță spre Viitor. Optimismul 
său se bazează nu numai pe gra
dul înalt de specializare in care se 
realizează producția de legume, ci 
mai ales pe priceperea și hărnicia 
legumicultorilor săi, pe inalta pre
gătire profesională a specialiștilor 
care lucrează aici.

Legumicultorii din județul Arad 
au inceput insă să pună și bazele 
producției anului viitor. în județ 
s-au semănat deja 600 hectare cu 
spanac și salată, urmind ca in cursul 
acestei luni să se înființeze, pe 800 
hectare, culturi de ceapă verde, cea
pă uscată și usturoi.. în paralel, 
pehtru culturile de primăvară, s-au 
efectuat arături și lucrări de ferti
lizare pe mai bine de l 500 hectare.

Fierea CE4USESCU 
Tristan MIHUȚA

lucru optim. Producția de 4 898 kg 
grîu la hectar obținută în vară n-a 
fost de natură să-i mulțumească pe 
cooperatorii și mecanizatorii din 
Giriș. Principalul neajuns l-a consti
tuit tocmai faptul că nu s-a semănat 
intr-un agrofond corespunzător. 
Motiv pentru care in pregătirea aces
tei campanii s-a reanalizat amplasa
rea griului, alegindu-se cele mai 
bune premergătoare, excluzind de
finitiv monocultura, alt factor limi
tativ deloc de neglijat.

Am auzit adesea spunindu-se pe 
parcursul raidului întreprins că „re
colta este in miinile mecanizatori
lor". La C.A.P. Sintandrei optimiza
rea mărimii formațiilor de mecani
zatori in raport cu suprafețele aflate 
în curs de pregătire și de semănat 
previne orice deplasare a tractoare
lor în gol. „Buna organizare decide 
rezultatele", ne spune inginerul Ioan 
Pop. președintele cooperativei. Și. ne 
convinge. Mecanizatorii, care nu știu 
de luni încoace ce-i răgazul, aveau un 
singur pariu cu ei înșiși.— încheie
rea insămințări! griului ' in această 
săptăminâ. „Cîștigul de timp în
seamnă cîștig de recoltă, adaugă me
canizatorul Gavril Moldovan. Expe
riența anului trecut ne-a dovedit cu 
prisosință acest lucru".

Trecem Crișul Repede Înspre tere
nurile C.A.P. Borș. Inginerul Bbr 
Coloman, președintele unității, ține 
să ne prezinte întîi de toate asola- 
mentul optim asigurat, factor care 
le-a sporit și In anul trecut recolta, 
în medie cu 10—15 la sută. La orz, 
de acum, densitatea se ppate verifica 
nu numai după numărul plantelor 
răsărite, dese ca peria. Parcelele

din sfera unui serviciu specializat 
(C.T.C.-ul) la fiecare muncitor prin 
autocontrol si autoexigență. Deviza 
..Eu execut, eu controlez" exprimă 
deja o atitudine in planul conști
inței fiecărui lucrător.

Întreprinderea de marochinărie 
„13 Decembrie" din Sibiu este un 
nume de prestigiu pe piața mon
dială. Produsele ce poartă marca

La întreprinderea de marochinârie „13 Decembrie" — Sibiu

fabricii pot fi întilnite in peste 
30 de țări ale lumii, volumul ex
portului in totalul productie-marfă 
reprezentînd peste 80 la sută. De
ținătoare din acest an a „Ordinu
lui Muncii" clasa I. Întreprinderea 
se situează pe primul loc în cadrul 
Întrecerii socialiste si in perioada 
care a trecut din acest an.

Realizarea unei producții de 
înaltă calitate este legată direct 
de continua preocupare pentru 
perfecționarea pregătirii profesio
nale a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii din întreprindere 
și introducerea progresului tehnic.

— In ce privește asigurarea for
ței de muncă — precizează Maria
na Hașu, tehnician principal — 
avem organizate cursuri de califi

există posibilitatea eșalonării producției pe o perioadă cit mai lungă. 
De aceea, culesul în grădini trebuie astfel organizat incit să fie respectate 
graficele întocmite intre unitățile de producție și cele de valorificare. 
La organele de specialitate se afirmă necesitatea de a se combate ten- \ 
dința manifestată la unele cadre de conducere și specialist din unitățile 
agricole de a desființa prematur unele culturi. Toate grădinile, printr-o 
îngrijire corespunzătoare, trebuie sâ. producă pină toamna tirziu. Tot
odată, ploile din luna septembrie și cele care au căzut in primele zile din j 
octombrie au umezii solul, incit legumele insămințate acum în toamnă 
răsar repede și se dezvoltă in condiții bune, lată de ce este necesar ca, . 
in aceste zile, concomitent cu ștringerea recoltei din grădini, să se des
fășoare din plin lucrările de insămințare și plantare, asigurindu-se astfel 
o producție superioară de legume in anul viitor.

................ . .................................... .i«

CĂLĂRAȘI

Un exemplu nu doar de admirat, 
ci de urmat

Un raid Întreprins la începutul 
acestei săptămîni prin mai multe 
grădini de legume aparținind unor 
unități agricole din județul Călărași 
a reliefat, ca un aspect major, faptul 
că : dacă în majoritatea cooperative
lor agricole, care cultivă diferite su
prafețe cu legume, grădinile au fost 
practic desființate, nemaifiind aproa
pe nimic de cules în afară de rădă- 
cinoase Si varză. în schimb, la aso
ciațiile legumicole din Cuza Vodă și 
Jegălia culturile se prezintă și acum 
încărcate de rod. ca în plină vară. 
Toate acestea pun în evidență două 
moduri diferite de a acționa și de a 
gindi activitatea din legumicultura, 
în cele ce urmează vom insista asu
pra rezultatelor înregistrate de Aso
ciația legumicolă Jegălia. Și aceasta 
întrucît investigațiile întreprinse în 
această unitate permit evidențierea 
unei concepții de inaltă eficiență, cu 
valoare de generalizare, privind or
ganizarea producției legumicole.

Cum subliniam, și la această dată, 
în toate cele 13 ferme ale asociației, 
culturile de ardeioase. ce ocupă 300 
hectare, și cele de tomate — Pe 200 
hectare, se află intr-o perfectă stare 
de vegetație, ca și cum am fi în luna 
august. Și. ce-i mai important, cul
turile au un rod bogat, estimat la 
36 tone de ardei și 35 tone de roșii, 
in medie, la hectar. Ca atare, recol
tarea este în plină desfășurare, zil
nic participind la cules pește 3000 
de oameni. Pină în prezent, asociația 
a livrat la fondul de stat peste 19 000 
tone de legume, dar producția exis
tentă incă în cîmp dă certitudinea 
că sarcina de olan stabilită fâ fondul 
de stat — 21 000 tone de legume — 
va fi depășită substanțial.' Despre 
modul de organizare a activității și 
măsurile întreprinse pentru obținerea 
unor cantități mari de legume pină 
în toamnă tirziu ne-a relatat tova
rășul Gabriel Traian, directorul aso
ciației.

— Avc-m stabilită o adevărată stra
tegie prin care urmărim menținerea 
în vegetație c.ît mai mult timp po
sibil a culturilor. îndeosebi a celor 
de ardeioase si de tomate. Este un 
lucru esențial nentru preluneirea 
aprovizionării populației cu legume 
în stare proaspătă oină la începutul 
lunii' noiembrie. Evident, aceasta 
este o pirghie importantă si pentru 
sporirea veniturilor asociației. Starea 

întinse permit o largă desfășurare a 
forțelor și la semănatul griului. Era 
ora 17 și la ferma Borș mecanizato
rul Avram Borze realizase deja 16 
hectare. Evident că pînă se lăsa în
tunericul se mai puteau insămința 
incă trei hectare. Asemenea lui mun
cise și Iosif. Borze. „Totul depinde 
de organizare — explică președintele 
cooperativei. Ca să decurgă bine 
semănatul, trebuie să avem asigurate 
in permanență condiții de lucru, 
știți ce înțelegem noi prin aceste 
condiții ? Mai intii să fie t'ront de 
lucru. Dar nu oricum. Terenul să fie 
bine mărunțit și nivelat, lucrare pe 
care o efectuăm prin două discuiri.

în drumul nostru ne-am oprit și 
In unități agricole din consiliul unic 
agroindustrial Sălard. Am ales C.A.P. 
Tâmășeu pentru simplul motiv că 
în vară lucrătorii ogoarelor de aici 
recoltaseră aproape 5 300 kg la hectar 
față de numai 2 900 kg cu un an în 
urmă. Cum se lucrează acum ? Cu 
ambiții și mai mari. Suprafața pen
tru semănat este integral fertilizată. 
Soiurile sînt dintre cele mai pro
ductive, al căror potențial biologic a 
fost verificat și in campania trecută, 
în plus, maximă grijă pentru respec
tarea punct cu punct a tehnologiilor. 
La ferma din Parhida, în fața celor 
două semănători zoreau două discuri 
„înghițind" vetrele de pir ce apăru
seră după prima discuire. „De calita
tea arăturii și a patului germinativ 
depind răsărirea și densitatea. De 
aceea, această lucrare o facem cu 
cea mai mare răspundere" — preciza 
șeful fermei, inginerul Vasile Pădu- 
rean.

Problema-problemelor o reprezin

care. policalificare, de perfecțio
nare a pregătirii profesionale, ast
fel că intr-un interval de doi ani 
de zile tot personalul întreprin
derii urinează o formă de ridicare 
a nivelului de pregătire profesio
nală. De asemenea, dată fiind pon
derea mare pe care o ocupă ex
portul în activitatea noastră, orga
nizăm cursuri speciale ori de cite 

ori este nevoie, in vederea execu
tării comenzilor de export ce pre
supun introducerea unor elemente 
de noutate tehnologică.

— Asigurarea unei calități ire
proșabile a produselor însoțește 
oferta pe care o facem la export 
— intervine inginerul Elena Stă- 
nilă. secretar cu probleme econo
mice in cadrul comitetului de 
partid din întreprindere. Numai în 
acest an am participat la peste 
100 de tirguri. expoziții și acțiuni 
de contractare. în oare am pre
zentat peste 780 de modele noi și 
reproiectate. ceea ce corespunde, 
în perioada oare a trecut din acest 
an. cu un grad de înnoire a pro
ducției de 98 la sută.

Totodată, asigurarea unei înalte 

timpului din ultimele zile nu ne-a 
determinat, cum s-a intimplat in alte 
locuri, să trecem ia recoltarea totală 
și la desființarea culturilor. Dimpo
trivă, deși mai avem de adunat o 
mare cantitate de legume, estimată 
la cîteva mii de tone, au fost luate 
măsuri ca pină pe 15—16 octombrie 
recoltarea să se facă în mod ordonat, 
adică numai a fructelor ajunse Ia 
maturitate, fără deteriorarea tufelor. 
In felul acesta este stimulată fructi
ficarea in continuare a plantelor. 
Abia după data de 17 octombrie vom 
spori numărul culegătorilor cu încă 
1 000 de oameni și vom trece la re
coltarea totală. în acest scop vom 
l'ace direct. în parcele, silozuri tem
porare de legume, așezate pe pat de 
paie, acoperite si protejate împotriva 
ploii șl a brumei. Tot în scopul pre
lungirii aprovizionării cu ardei și ro
șii in stare proaspătă vor fi acope
rite cu folie de polietilenă perforată 
5—6 hectare din aceste culturi. în 
felul acesta, după căderea brumelor, 
vor putea fi livrate peste 200 tone 
de ardei și roșii.

Toate acestea evidențiază o expe
riență valoroasă demnă de admirat, 
dar mai ales de urmat.

Activitatea asociației s-ar putea 
desfășura în condiții mult mai bune 
dacă nu s-ar intimpina greutăți se
rioase cu asigurarea ambalajelor. 
..Nu putem recolta fără ambalaje — 
remarca directorul asociației. Or. de 
multe ori așteptăm mijloacele auto, 
care ar trebui să vină și cu amba
laje. dar adesea nu o fac. ca să pu
tem culege legumele prevăzute în 
grafice". Dacă vom arăta că din ne
cesarul de ambalaje solicitat de aso
ciație, corespunzător producției exis
tente și livrărilor planificate, nu s-a 
asigurat nici 30 la sută, rezultă ade
vărata dimensiune ne care o are 
această problemă. Restanțe foarte 
mari au unitățile furnizoare, îndeo
sebi IFET Nehoiu și IFET Piatra 
Neamț, dar și întreprinderile de le
gume și fructe care sint de fapt și 
beneficiarii producției. Rezolvarea 
acestei probleme, pe care o supunem 
atenției factorilor de resort, este de 
stringentă actualitate. De urgență 
sint necesare ambalaje oentru 2 000 
tone de ardei, ce nu pot fi recoltați 
și livrați din această cauză.

Aurel PAPADIUC

tă — nu numai în fermele C.A.P. 
Sălard, ci și in alte cooperative din 
zonă — asigurarea frontului de lucru 
pentru insămințări. Localizînd însă, 
reținem că. pentru încadrarea in 
timpul optim, zilnic in această uni
tate trebuie să se pregătească 85 hec
tare. Fiind necesare două discuiri, 
suprafața de parcurs se dublează, 
ceea ce presupune de la sine supli
mentarea forțelor. Ar fi cel puțin 
două soluții pentru a se depăși acest 
impas. Prima — organizarea lucrului 
în schimburi prelungite sau chiar în 
două schimburi. Din cei 40 de me
canizatori repartizați din unitățile 
industriale orădene pentru întreg 
consiliul unic nu sosiseră insă nici o 
treime. A doua : după o primă 
discuire, pe numeroase suprafețe, 
mai cu seamă după ploile căzute, se 
poate utiliza cu aceeași eficiență, 
uneori chiar superioară, cultivatorul, 
suplinind deficitul de discuri. Din 
păcate însă, sînt puțini specialiști 
care au îmbrățișat această idee. Oare 
faptul că realizările pe ansamblul 
consiliului agroindustrial Sălard sînt 
sub media județului nu reprezintă 
de la sine un semnal pentru a 
impulsiona lucrările ? Intervenția co
mandamentului județean pentru 
coordonarea lucrărilor agricole, și in 
primul rind a factorilor de răspun
dere de la nivelul unităților agricole, 
consiliului agroindustrial și stațiunii 
de mecanizare Biharia. este cu atit 
mai necesară.

Ioan EAZA
corespondentul „Scinteii"

calități a produselor e legată și 
de promovarea progresului tehnic. 
După cum ne-a precizat inginerul 
Vladimir Melinte, șeful biroului or
ganizarea și normarea muncii, nu
mai in aoest an programul de or
ganizare și modernizare a produc
ției prevede 10 măsuri care vi
zează în special creșterea nivelu
lui calitativ al produselor.. conco
mitent cu creșterea substanțială a 
productivității muncii. Iar ca ur
mare a aplicării măsurilor stabilite 
s-a obținut o însemnată creștere a 
producției realizate și. implicit, o 
sporire substanțială a livrărilor la 
export. $i chiar dacă ne-am refe
rit numai la cîteva din direcțiile 
de acțiune ale colectivului de la 
întreprinderea „13 Decembrie" din 
Sibiu, ele demonstrează că locul 
fruntaș pe care îl ocupă această 
unitate în întrecerea socialistă, re
zultatele cu totul remarcabile obți
nute în promovarea producției de 
export se obțin în primul rind 
printr-un permanent efort crea
tor. prin valorificarea superioară 
a propriilor resurse tehnice și 
umane, ceea ce constituie, evident, 
un exemplu demn de urmat.

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scinteii"

Relevînd faptul că în actuala etapă 
de dezvoltare a societății românești 
se constată o anumită răminere in 
urmă a nivelului ideologic, politic și 
educativ față de cel al forțelor de 
producție, al bazei tehnico-materiale. 
magistralele teze formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. subliniază preg
nant necesitatea desfășurării unei 
activități mai susținute pentru apli
carea neabătută in viață a Programu
lui ideologic al partidului, parte in
tegrantă a procesului de făurire și 
împlinire a societăți; socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră. 
Dezvoltarea patriei noi, socialiste și 
comuniste depinde profund și de 
formele și metodele folosite în acti
vitatea politică, ideologică, de 
educație patriotică și revoluționară, 
pe care organizațiile de partid, or
ganizațiile de masă și obștești, toți 
factorii educaționali le întrebuințea
ză drept pîrghii pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce le revin . în 
profil teritorial. De. buna des
fășurare a întregii activități de 
partid, văzută ca un tot uni
tar, armonic și dinamic consti
tuită. depinde și realizarea practică 
a unuia dintre cele mai de seamă 
obiective ale etapei actuale — trece
rea la o nouă calitate în toate do
meniile de activitate. Această calitate 
nouă este dată, firesc, de calitatea 
omului. Calitatea sa, profilul său so
cial, etic, moral se dezvăluie în vii
toarea muncii, in valoarea și eficien
ța demersului său social, care este 
dată de nivelul conștiinței sale. De 
aceea nu se poate concepe o nouă 
calitate a muncii și vieții fără im
plicarea pe măsură a conștiinței so
ciale a oamenilor, ca rod și rost al 
educației. Suficiența, superficialita
tea. lipsa spiritului revoluționar, 
automulțumirea, formalismul. îngă
duința rău înțeleasă, mușamalizarea, 
rutina, nepriceperea, lipsa de fermi
tate și atitudine nu își găsesc locul 
in acest proces dinamic.

O nouă calitate în toate domeniile 
de activitate se realizează printr-o 
implicare mai dinamică și responsa
bilă a activității politico-ideologice. 
organizatorice, cultural-educative și 
artistice in toate sectoarele.

Străveche vatră de cultură și civi
lizație. Făgetul s-a impus în spa
țiul istoric și sociocultural bănățean 
ca o entitate românească cu o înaltă 
capacitate de conservare a tradiției. 
Propriu acestei tradiții este spiritul 
angajant, patriotic. în care cultul 
muncii ocupă chiar in fenomenul fol
cloric un loc de frunte. Putem afir
ma că. in comuna noastră, ceî mai 
buni oameni în activitatea politico- 
educativă in general sint, totodată, 
cei mai buni la locurile lor de mun
că : țărani, muncitori, intelectuali. 
Constituind un puternic stimulent 
competitiv, în care spiritul creator 
și interpretativ se poate oglindi în 
deplinătatea desfășurării sale, Fes
tivalul muncii și creației „Cîntarea 
României" a adus în prim-planul 
activității politico-educative și cul
tural-artistice, pe scene, în sălile de 
expoziții, pe platformele unităților 
economice, în lăcașurile de cultură, 
in paginile cărților și publicațiilor, 
unul din cinci locuitori ai comunei, 
adică peste 1 500 de artiști amatori, 
creatori și interpreți. tineri și virst- 
nici, din cei 8 000 de cetățeni, cit 
numără Făgetul în prezent. In acest 
sens, ne permitem să dăm un singur 

Focșani : Imaginea de astăzi a unui oraș încărcat de istorie Foto: Eugen Dichiseanu

Forța transformatoare a conștiinței socialiste, revoluționare
(Urmare clin pag. I)
de a oglindi cu intirziere, neuniform 
și parțial schimbările produse in 
existența socială, ceea ce determina 
ca și in societatea socialistă să exis
te unele decalaje intre elemente și 
laturi ale conștiinței sociale, precum 
și să persiste la unii oameni con
cepții invechite, manifestări, atitu
dini, opinii, comportamente ce nu 
corespund cu datele noii existențe.

Tendința răminerii în urmă a con
științei sociale este Insă întotdeauna 
relativă și concretă. Ea nu se ma
nifestă la scara intregii societăți, ci 
intre unele forme și la anumite 
niveluri ale conștiinței sociale, cum 
ar fi decalajul între nivelul con
științei sistematice al ideologicului, 
pe de o parte, și cel al conștiinței 
cotidiene, pe de altă parte, marcată, 
in mai mare măsură, de obiceiuri, 
de modalități și stiluri de viață, de 
interese particulare. Tensiunea intre 
atare paliere ale conștiinței sociale 
constituie un factor intern al auto- 
mișcării, al autodezvoltării acesteia. 
Ca realitate istorică nouă, superi
oară, socialismul are in mod obiec
tiv, legic posibilitatea de a con
știentiza asemenea contradicții inte
rioare vieții spirituale a societății 
și de a asigura acțiunea concomi
tentă de dezvoltare economico-so- 
cială și de educație politico-educa- 
tivă pentru depășirea lor, pentru 
dezvoltarea echilibrată, armonioasă 
a tuturor domeniilor societății. De 
aici rezultă concluzii importante 
pentru activitatea ideologică și poli- 
tico-educativă. Prima dintre ele 

exemplu, credem revelator : din cei 
380 de muncitori, intre care și nave
tiști din alte comune, de la o uni
tate economică făgețeană, Secția 
I.M.C., care an de an și lună de lună 
își îndeplinește și depășește sarcinile 
de plan, peste 200 sînt cuprinși in 
diferite forme ale activității cultu
ral-educative. Așa se explică numă
rul impresionant de premii și diplo
me obținute in ultimii ani, cit și cele 
26 de titluri în faza republicană a 
ediției a Vl-a a Festivalului național 
„Cîntarea României", după cum 
urmează : 14 premii I, 5 premii II, 
4 premii III, 2 premii IV și o 
diplomă specială pentru activitate 
deosebită, în condițiile în care două 
dintre formațiile de prestigiu ale 
c'omunei nu au reușit să se prezinte 
în etapa finală.

In Raportul prezentat celui de-al 
XIII-lea forum suprem al co
muniștilor români, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. arăta : „Casele 
de cultură, cluburile si cămi
nele culturale trebuie să devină 
adevărate centre ale creației cultu- 
ral-artistice. ale manifestării largi a 
spiritului creator al poporului nos
tru, care a fost întotdeauna făurito
rul și păstrătorul celor mai înaintate 
tradiții de artă și cultură, al limbii 
române". Prețioasele indicații ale 
secretarului general, subliniate cu 
consecvență cu diferite alte prilejuri, 
cu deosebită pregnanță in Tezele 
pentru viitoarea plenară a C.C. al 
P.C.R., cu privire la transformarea 
comunelor noastre in adevărate cen
tre agroindustriale și puternice 
focare de cultură, au declanșat, cu 
sprijinul comitetului comunal de 
partid, cu implicarea directă a con
siliului comunal de educație politică 
și cuitură socialistă, ecouri mobili
zatoare in mai multe direcții ale 
muncii noastre specifice. In activita
tea de formare a unei conștiințe re
voluționare Înaintate despre lume și 
viață, pornind de la cunoașterea 
apropiată a opțiunilor oamenilor 
muncii din Făget, de la sfera lor 
de interes cultural, dar și de la cer
cetarea și buna cunoaștere a forme
lor pe care le îmbracă mentalitățile 
înapoiate, consiliul comunal de 
educație politică și cultură socialis
tă, organizațiile de tineret au des
fășurat și desfășoară o susținută 
activitate politico-ideologică. de ri
dicare continuă a conștiinței noi. so
cialiste, de educare comunistă, pa
triotică și revoluționară a tuturor 
■categoriilor de oameni ai muncii, a 
tineretului, printr-o multitudine de 
forme și metode : diversele cursuri 
ale universității cultunal-științificeT 
organizate in unități economice, in 
instituții și Ia sate, propaganda prin 
conferințe, cele 4 brigăzi științifice 
complexe pe probleme, cercurile de 
învățămînt politico-ideologic și agro
zootehnic de masă, cenaclul literar- 
artistic „George Gârda", filiala de 
folclor „Nicolae Ursu", cineclubul 
„Traian Vuia", cicluri permanente 
de expuneri, dezbateri, mese rotun
de. simpozioane, consultări juridice, 
schimburi de experiență, concursuri 
„Cine știe eîștigă" și, nu în ultimă 
instanță. frecventele recitaluri de 
poezie și muzică cu un înalt mesaj 
patriotic, prezentările și lansările de 
cărți, intilnirile cu oameni de ști
ință. de cultură și artă, cercetători 
în diverse domenii, cu activiști de 
partid și de stat.

evidențiază că munca educativă nu 
acționează asupra unei conștiințe în 
general, ci asupra unor oameni eon- 
creți, cu trăsături particulare de o 
mare diversitate și cu probleme de 
viață specifice. Legarea tot mai 
striiisă a activității politico-educa
tive de cerințele vieții, de practica 
socială, de obiectivele actualului sta
diu de dezvoltare a țării noastre, de 
problemele care preocupă oamenii 
este de natură să asigure acestei 
activități o eficiență sporită in afir
marea concepției înaintate despre 
lume și viață, in creșterea nivelului 
de conștiință al maselor.

Activitatea politico-educativă are 
în acest cadru menirea de a con
tribui la ridicarea nivelului de cu
noaștere al oamenilor muncii, la pro
movarea concepției înaintate despre 
lume și viață.

Teoria revoluționară, afirmarea 
spiritului ei creator, militant con
tribuie la înțelegerea științifică a 
lumii, la înarmarea oamenilor mun
cii cu cunoștințele necesare desfășu
rării acțiunii de transformare Înnoi
toare a societății. Se relevă, astfel, 
importanța tot mai mare pe care o 
are, in munca de educație, cerința 
modelării conștiinței noi, socialiste 
în spiritul celor mai valoroase cuce
riri ale cunoașterii umane, ridicarea 
nivelului de pregătire profesională, 
științifică și de cultură generală.

în condițiile epocii noastre, ale 
afirmării crescînde a noii revoluții 
științifico-tehnice, cind știința a de
venit — așa cum sublinia secretarul 
general al partidului — o puternică 
forță a progresului omenirii, lăr

Făgetul, ca vatră românească a 
istoriei noastre milenare, ca rezer
vor de talente, ne-a determinat să 
asigurăm continuitate acelor mani
festări care, de-a lungul timpului, 
eu avut un rol pozitiv în stimu
larea dragostei de muncă, a iubirii 
pentru locul natal. Cred că prima 
condiție a unui centru cultural o re
prezintă vitalitatea reală a manifes
tărilor lui, tradusă prin seriozitatea 
și periodicitatea lor, cît și prin si
tuarea lor optimă In orizontul de 
așteptare și participare al oamenilor 
muncii. De aceea putem afirma că 
timpul Ia Făget se măsoară nu numai 
prin rezultate în domeniul economi- 
co-social, agricol, edilitar-gospodă- 
resc, ci și prin manifestări și activi
tăți de amploare, ele insele devenind 
tradiționale, păstrînd și diversificind 
totodată tradiția atit de specifică și 
bine conservată a zonei. Astfel, de-a 
lungul unui an organizăm : decade 
ale educației politice și culturii so
cialiste (11 ediții), săptămîni cultu
rale ale femeilor (6 ediții), decade 
educative ale tineretului (8 ediții), 
festivaluri interjudețene de folclor (4 
ediții). sărbători ale unor mește
șuguri străvechi, precum olăritul, la 
Jupinești, azi singurul centru activ 
de ceramică din județul Timiș (9 
ediții), diverse simpozioane de comu
nicări științifice pe teme de istorie, 
arheologie, artă, literatură, sănătate, 
folclor, tabere de creație periodice 
(de pictură — 2 ediții, de arheologie 
— 2 ediții, de folclor, de poezie, 
de artă fotografică), toate aceste 
manifestări devenind punct de reper 
în organizarea timpului liber.

In acești ani am întregit configu
rația centrului de cultură și creație 
„Cîntarea României" Făget prin 
mai multe săli expoziționale : de 
istorie culturală a comunei, de etno
grafie, de ceramică, de fotografii, de 
sculptură cuprinzând lucrările lui 
lancu Bujor (talentat creator din 
localitatea noastră), de artă plastică 
întrunind lucrări ale unor artiști 
profesioniști bucureșteni și timișo
reni. prin modernizarea propagandei 
vizuale, lărgirea bazei materiale de 
sport și divertisment pentru tine
ret. prin modernizarea condițiilor de 
învățămînt, constituind în ultima 
vreme 5 cabinete și laboratoare (de 
fizică, chimie, biologie, istorie, geo
grafie), prin implicarea responsabilă 
a comitetului comunal de partid, a 
consiliului popular, a comitetelor de 
cetățeni pe circumscripții electorale 
în estetica edilitară și stradală, reu
șind să conturăm la Făget un stan- . 
dard habitudinal pe măsura unui 
viitor centru agroindustrial.

Rămin destule de împlinit și în 
perspectiva următoarelor luni din 
acest an : cabinete de educație ma- 
terialist-științifică și juridică, reali
zarea unei expoziții de arheologie cu 
obiecte și piese descoperite in lo
calitate și in zonă, a uneia de sculp
tură în lemn, amenajarea unei gră
dini de vară pentru reprezentări 
cinematografice și spectacole în aer 
liber, precum și continuarea tuturor 
manifestărilo.r și acțiunilor periodice, 
a taberelor de creație, a altor activi
tăți. . )

Ion CA1IMAN 1
secretar adjunct cu probleme 
de propagandă al Comitetului $ 
comunal de partid Făget

girea orizontului de cunoaștere. în
sușirea noilor cuceriri ale cunoaș
terii umane, constituie o condiție 
esențială pentru participarea activă 
și conștientă a oamenilor la edifi
carea noii orinduiri, la soluționarea 
problemelor complexe ce le stau in 
față in actuala etapă, la eliberarea 
de prejudecăți, dezvoltarea și con
solidarea convingerilor înaintate, 
la cultivarea încrederii in fața ade
vărului, în capacitatea nelimitată a 
omului de a cunoaște lumea încon
jurătoare și de a o transfor
ma. Așa cum relevă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „numai un om \ 
educat și siăpin pe cele mai inalte 1 
cunoștințe din toate domeniile poate 
înțelege legile obiective, cerințele 
dezvoltării economico-sociale, poate 1 
sesiza la timp schimbările care au 
loc in societate, poate sesiza ceea ce 
este vechi și nu mai corespunde 
noii etape a progresului, poate sesi
za noul care se va dezvolta și care 
reprezintă viitorul. Numai un ase
menea om, în înțelesul științific, 
poate fi un om cu adevărat liber !" 

înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea si 
Conferința Națională ale partidului 
reclamă oameni multilaterali, pre
gătiți pentru muncă, cu un inaB 
nivel de instruire profesională, telr> 
nică, științifică și culturală, dar, In 
același timp, pregătiți să trăiasră 
potrivit principiilor socialismului, să 
participe activ la viața societății, 
capabili de dăruire totală cauzei 
progresului patriei, independenței și 
suveranității naționale, intcrejelor 
poporului, idealurilor socialismului.
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tășnad. Tinerețea unei străvechi așezări BIRLAD : Instalație 

automată
pentru toate ectivele de muncă din economie

Cronica zilei

Tășnadul. la fel ca 
toate localitățile țării, 
a încetat să mai fie o 
așezare unde nu se 
intimpla niciodată ni
mic. Numai in ultimii 
doi ani, in viața aces
tei localități de la o 
margine a județului 
Satu Mare s-a 
cut un fapt cu 
ple și fertile 
cințe în plan 
mico-social, in 
nul multor oameni de 
aici, îndeosebi al ce
lor tineri. Semnul dis
tinctiv al acestui nou 
fapt de referință din 
biografia nouă a Tăș- 
nadului se dezvăluie 
chiar de la intrarea 
pe principala poartă 
a orașului pe șoseaua 
care „vihe" dinspre 
Cărei. Este vorba de 
platforma industrială, 
întinsă pe aproape 
cinci hectare, a noii 
și modernei fabrici 
de mobilă, în care 
lucrează multi tineri, 
cărora li s-a întoc
mit „cartea de mun
că" de un an de 
zile sau în ultimele 
luni. Colectivul aces
tei noi și moderne fa
brici. alături de cele 
de la Fabrica de uti
laje și piese de schimb 
pentru industria chi
mică. de la secția de 
produse ceramice, de 
La cooperativa mește
șugărească „Voința" și 
de la celelalte unități 
economice ale Tășna- 
dului, își aduce con
tribuția la 
în actualul 
producției 
a orașului 
sută față de 1985, în 
condițiile dublării pro
ducției pentru export.

Urcăm panglica șo- 
duce

petre- 
multi- 
conse- 
econo- 
desti-

creșterea, 
cincinal, a 
industriale 

cu 57 la

spre centrul Tășnadu- 
lui și, privind casele 
frumoase, noile și 
mindrele ansambluri 
de locuințe, gîndul ne 
duce spre... orgoliile 
din alte vremi ale a- 
cestei străvechi așe
zări, a cărei primă a- 
testare documentară 
datează din anul 1246. 
Astfel, prin 1474, pe 
cînd fusese ridicat la 
rangul de tîrg. Tășna- 
dului i s-a dat drep
tul de a construi o ce
tate de pămînt sau de 
piatră. Apoi, de prea 
multe construcții Tăș
nadul n-a mai avut 
parte de-a lungul tre
cerii sale prin veacuri, 
agricultura rămînind 
predominantă intre o- 
cupațiile locuitorilor. 
O statistică din anul 
1938 atestă că toată 
zestrea industrială a 
localității era formată 
din două mori și un 
atelier de tîmplărie. 
La 27 octombrie 1968 
— .deci în această 
lună se împlinesc 20 
de ani — Tășnadul a 
devenit oraș. Ce au 
însemnat acești 20 de 
ani pentru Tășnad 7 
Valoarea producției 
industriale se reali
zează acum in numai 
trei săptămîni, iar 67 
la sută din populație 
s-a mutat in case noi. 
S-au înălțat 1 000 a- 
partamente în blocuri 
și alte sute de case 
moderne, confortabile. 
In actualul cincinal, 
cînd Tășnadul a fost 
conectat la circuitul 
unei dezvoltări indus
triale fără precedent, 
s-au 
pînă
1 000 de noi locuri de 
muncă.

Aflăm de la prima-

creat. numai 
acum, aproape

rul orașului. Cornel 
Pereni, că locuitorii, 
în frunte cu deputății 
lor, au realizat. în a- 
nul 1986. lucrări prin 
muncă patriotică în 
valoare de 18,5 mili
oane lei, iar în 1987 în 
valoare de 24 milioa
ne lei. O contribuție 
importantă, care a si
tuat localitatea pe lo
cul IV și. 
pe locul al 
întrecerea 
rească între 
țile patriei.
an, contribuția cetățe
nilor la realizarea de 
noi obiective social- 
edilitare în propriul 
lor interes cunoaște o 
anjploare fără prece
dent. Tot datorită spi
ritului lor gospodăresc 
locuitorii au trecut la 
valorificarea resurse
lor din subsolul locali
tății — apele geoter- 
male. Ei au amenajat, 
în ultima vreme, sere 
de flori, care împodo
besc parcurile și stră
zile orașului, 
și un ștrand 
bazine, zonă 
ment aflată 
dezvoltare.

...La maternitatea 
spitalului orășenesc se 
înregistrează de circa 
doi ani încoace, pe
rioadă care coincide 
cu aceea in care ora
șul cunoaște cel mai 
înalt ritm de dezvol
tare din istoria sa, o 
creștere susținută a 
numărului de nou-năs- 
cuți. Explicația : infu
zia de tinerețe în via
ta economico-socială a 
localității.

respectiv, 
II-lea in 
gospodă- 
localită- 
în acest

precum 
cu două 

de ag-e- 
în plină

Octav GRUMEZA 
corespondentul
„Scînteii

Concomitent cu preocuparea pen
tru îndeplinirea exemplară a indi
catorilor economici de eficientă, 
colectivul întreprinderii de rul
menți din municipiul Bîrlad acțio
nează susținut pentru înnoirea și 
modernizarea tehnologiilor și auto- 
dotarea unității. O nouă realizare 
înregistrăm în aceste zile de 
început al ultimului trimestru al 
anului. A fost pusă în funcțiune, 
în premieră, o instalație automată 
pentru forjarea inelelor de rulmenți 
cu o frecvență de 120 piese pe 
minut. Ea execută cu mare precizie 
componente ale produselor destina
te exportului. Această modernă 
instalație, concepută si executată 
de specialiștii unității, asigură o 
sporită productivitate, un consum 
redus de materie primă și energie, 
realizînd piese de înalt nivel cali
tativ. Noua instalație se adaugă 
altora similare specifice fabricației 
de rulmenți, ca strunguri automate, 
freze, linii automate pentru mon
tajul coliviilor și alte mașini-unelte 
și echipamente pentru autodotare, 
ca și pentru întreprinderile de 
profil din Alexandria. Suceava și 
Slatina. (Petru Necula).

CONSTANȚA : 
Mecanizarea 

lucrărilor portuare
Rod al preocupărilor permanente 

ale oamenilor muncii din portul 
Constanta privind perfecționarea 
proceselor tehnologice, manipularea 
mai rapidă a mărfurilor prin găsi
rea si adoptarea unor măsuri noi 
si eficiente, activitatea de exploa
tare portuară cunoaște un ritm 
alert, materializat in obținerea unor 
rezultate pe măsura hărniciei și 
priceperii oamenilor. Prin îmbună
tățirea programelor de organizare și 
modernizare a producției, gradul 
de mecanizare a lucrărilor a ajuns 
la 95,5 la sută. A fost redus timpul 
de staționare a navelor sub opera
țiuni si a crescut substanțial pro
ductivitatea muncii. (Lucian Cris-

(Urmare din pag. I)
intreprin- 
cunoștință 
de progre-

specialiștii acestei 
deri să fi luat 
cu multă vreme înainte 
sele înregistrate în domeniul lor de 
activitate. Au aflat însă abia cînd 
s-au dus să-și vîndă marfa, după 
cum tot atit de bine puteau să nu 
afle nici pînă azi, dacă un partener 
străin nu le-ar fi solicitat executa
rea acestui produs după un etalon 
al său, incontestabil superior pe pla
nul performanțelor tehnice. Iar ca 
dovadă a condițiilor tehnice, mate
riale și umane de care dispune, să 
precizăm că produsul solicitat a 
fost realizat la un înalt nivel cali
tativ.

Cazul In speță este edificator pen
tru a înțelege adevărul că. azi, ori- 
cît de inventiv ar fi. colectivul ori
cărei întreprinderi nu poate rămine 
prizonierul simplei inspirații. Harul 
lui trebuie să evolueze pe linia in 
care se dezvoltă progresul tehnico- 
științific contemporan, ceea ce im
plică obligatoriu cunoașterea exactă 
a direcțiilor în care merge întreaga 
lume industrială. Astfel, în plină 
revoluție tehnico-științifică poți a- 
junge să reinventezi bicicleta, să-ți 
irosești forțele în încercări sterile, 
sau în orice caz de minimă eficiență. 
Trebuie să ne comparăm permanent 
cu ceea ce e mai bun azi în lume și 
mai ales cu ceea ce va fi mîine. Sta
tele dezvoltate industrial se pregă-

tesc de pe acum să Intre în secolul 
XXI. Aceasta este direcția lor de 
orientare, deci și noi trebuie să pri
vim de pe acum spre secolul viitor. 
In lumina acestei tendințe, la recen
ta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut din nou, 
cu stăruință, colectivelor din între
prinderi să asigure promovarea nou
lui în tehnică și, totodată, să se in
tensifice activitatea științifică in 
toate domeniile.

Evoluția omenirii atestă că, dintre 
toate materiile prime cîte se cunosc, 
cea mai prețioasă se dovedește a fi 
azi „materia cenușie", singurul iz
vor inepuizabil. Or, tocmai această 
sursă, abundentă în întreprinderile 
noastre, trebuie să capete cel mai 
înalt coeficient de utilizare, în ca
drul unei structuri organizatorice 
adecvate, riguros puse la punct, cu 
finalitate certă în planul creșterii 
performantelor tehnico-economice 
ale produselor.

Desigur, un element indispensabil 
pentru creșterea eficienței căutărilor 
in orice domeniu este asigurarea în 
întreprinderi a unui sistem riguros 
de informare și documentare. Tot 
atit de necesară este însă și stimu
larea interesului pentru nou a în
tregului colectiv de muncă, prin In
termediul unor manifestări de masă 
în genul acelora pe care le-am întîl- 
nit intr-o unitate industrială din 
Găești. Aici sînt organizate, de re-

gulă, de două ori pe lună, dezbateri 
pe teme tehnice cu inginerii, tehni
cienii, maiștrii și muncitorii eu 
înaltă calificare, cu care prilej sini 
prezentate și dezbătute anumite lu
crări, cum ar fi, de exemplu, recen
zia unei cărți tehnice noi, descrie
rea unei tehnologii sau a unui uti
laj, relevate ca noutăți de literatu
ra de specialitate, a unei soluții teh
nice sau organizatorice originale. 
Este indiscutabil o modalitate ca 
specialiștii respectivei întreprinderi 
să rămină mereu „in priză" cu car
tea, cu noul în general.

Creșterea forței competitive a pro
duselor impune, așadar, o perma
nentă și exigentă competiție cu noi 
înșine ; o competiție în care să în
florească imensa capacitate de crea
ție a specialiștilor și muncitorilor, 
recunoscuta lor inventivitate ; o 
competiție în care să fie aruncate 
peste bord mentalitățile 
viziunile rigide, abordarea 
cistă a obiectivelor ce ne 
față. O competiție în care, 
du-ne pe noi înșine, să-i 
— prin realizări de înaltă
tate, tehnicitate și eficiență — și pe 
alții, pe cei mai buni.

Vineri, tovarășul Constantin 
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Bogdan Jachacz, 
director general al agenției poloneze 
de știri P.A.P., care efectuează o vi
zită în țara noastră.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte privind, dezvoltarea schim
bului de informații dintre agențiile 
de presă din cele două țări, în spi
ritul bunelor relații de prietenie și 
colaborare existente între partidele, 
țările și popoarele noastre.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a avut convorbiri cu con
ducerea Agenției române de presă — 
Agerpres, a vizitat obiective de 
interes economic, edilitar-gospodă- 
resc și urbanistic din București și 
din județele Călărași, Tulcea și Con
stanța, unde s-a intîlnit cu repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

încredere in fapta
muncitorească

(Urmare din pag. I)

învechite, 
mecani- 
stau in 
intrecîn- 
întrecem 

originali-

★
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Indonezia, ambasado
rul acestei țări la București. Heman 
Benny Mochtan, a oferit, vineri, o 
recepție.

Au participat reprezentant! ai Mi
nisterului Apărării Naționale. Minis
terului Afacerilor Externe, ai unor 
instituții centrale, generali si ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
atasati militari, aero și navali, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Universitățile cultural-științifice 
își deschid cursurile

Tășnad : imagine grăitoare a înnoirilor socialiste pe plaiurile sătmărene

Săptămîna economiei"
Vineri a avut loc ședința Comi- 

jiei centrale pentru sprijinirea ac
țiunii de economisire, întrunită in 
scopul pregătirii acțiunilor ce se vor' 
organiza cu prilejul „Sâptăminii 
economiei", manifestare devenită 
tradițională în țara noastră, care se 
desfășoară între 25 și 31 octombrie.

Au fost analizate și dezbătute re
zultatele înregistrate in desfășurarea 
procesului de economisire organizată 
la C.E.C., posibilitățile existente pen
tru perfecționarea continuă a activi
tății de servire a populației, de in
formare și popularizare stabilindu-se 
noi măsuri care să contribuie 
dezvoltarea continuă a procesului 
economisire organizată la Casa 
Economii și Consemnațiuni.

în acest cadru, s-a subliniat 
numărul celor care își păstrează 
conomiile bănești la C.E.C. crește

la 
de 
de
Că 
e-

continuu. Soldul general al econo
miilor populației — indicatorul cel 
mai elocvent care ilustrează gradul 
de dezvoltare al acțiunii de econo
misire organizată a înregistrat, la 30 
septembrie 1988, o creștere de 6,1 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

O atenție deosebită a acordat 
de Economii și Consemnațiuni 
vității de servire a populației, 
voltind permanent rețeaua de 
tăți proprii și mandatare. S-a 
gistrat o creștere continuă și a 
rațiilor fără numerar în conturile 
curente personale, prin care se asi
gură de către C.E.C. nu numai păs
trarea economiilor bănești și o do- 
bindă anuală, dar și efectuarea de 
plăți periodice sau ocazionale pen
tru achitarea unor servicii.

(Agerpres)

Casa 
acti- 
dez- 
uni- 

inre- 
ope-

TIRGU MUREȘ : Piese 
recondiționate

Antrenați cu toate forțele în ac
țiunea de recuperare a unui mare 
număr de piese de schimb și redu
cerea, pe această bază, a consumu
lui de metal, specialiștii și munci
torii de la întreprinderea de repa
rații auto din Tg. Mureș au reali
zat, prin autodotare, aproape 300 
dispozitive noi de recondiționare 
de înaltă tehnicitate și productivi
tate. Valoarea reperelor recon
diționate în perioada care a trecut 
de La începutul anului și pînă a- 
cum se ridică la 260 milioane 
lei, cu peste 100 milioane lei mai 
mult decît în perioada similară a 
anului trecut. (Gh. Giurgiu).

exemplu tinerii 
neri. Ei sînt 
Ia început pe 
cei mal de 
muncitori, atit 
a se desăvîrși 
sional, cît și pentru a 
se pătrunde de spiri
tul specific al muncii, 
al ordinii și discipli
nei. Un accent prin
cipal este pus pe stu
dierea desenului teh
nic, intr-un cerc pe 
acest profil, primele 
12 serii întrunind în 
jur de 600 de cursanți.

Timp de zece ani 
deci, întreprinderea a 
cunoscut o dinamică 
nouă a dezvoltării, în 
pas cu timpul, răspun- 
zînd cu poduri și via
ducte — o bună par
te dintrs ele destinate 
magistralei albastre 
dintre Dunăre și Ma
rea Neagră —. apoi 
cu utilaje complexe 
pentru minerit, cu 
macarale pentru por
turi. cu agregate pen
tru fabricile de zahăr 
etc. încrederii și sarci
nilor ce i-au fost în
credințate. Prin trudă 
si inteligență creatoa
re au fost realizate 
echipamentele hidro
mecanice. ca și uria
șele porți de oțel puse 
in calea Dunării la 
monumentalele con
strucții. dînd un sens 
nou străvechii meta
fore a denumirii Por
ților de Fier prin stră
lucita realitate a zile
lor noastre, Porțile 
de Fier I și II. De 
mare actualitate este 
colaborarea la realiza
rea primei centrale a- 
tomoelectrice in 
nă construcție, 
numerarea ar 
continua. Ca să 
prindem pe viu 
tiosul catalog al rea
lizărilor uzinei, 
fost de mare i.. 
sala în care paleta de 
produse miniaturizate 
ne-a sugerat adevă
ratele dimensiuni și 
posibilități ale colecti
vului de aici. Chiar

ingi- 
plasați 

lingă 
frunte 
pentru 
profe

pli- 
$i e- 
putea 

cu- 
pre-

, ne-a 
ajutor

la scara foarte redusă 
a machetelor, ansam
blul cuprins este im
presionant și eloc
vent.

Informațiile ne-au 
fost substanțial îmbo
gățite de convorbirile 
purtate cu factori de 
răspundere ai uzinei, 
în primul rînd cu ing. 
Victor Creangă, direc
torul întreprinderii, 
cu tovarășul Ion 
Sanfiroiu. secretarul 
comitetului de partid 
— și nu numai cu ei 
—, deslușind mai exact 
esența strădaniilor 
pentru calitatea pro
ducției. pentru para
metri tehnici și eco
nomici vizînd compe
titivitatea. Ca și lar
gile deschideri ale co
lectivului către exi
gentele viitorului. O- 
bisctive de maximă 
însemnătate. în parte 
atinse prin strînsă co
laborare cu cerceta
rea științifică. Ca ar
gument hotărîtor în 
acest sens să luăm 
recenta asimilare în 
producție a agregatu
lui aeroelectric in trei 
variante, operă con
cepută în institutele 
timișorene, de presti
giu și în tară și peste 
hotare, — Centrul de 
cercetare și inginerie 
tehnologică pentru e- 
chipamente hidroteh-, 
nice și Institutul poli
tehnic „Traian Vuia". 
Timp de mai mulți 
ani peste unul din pa
vilioanele moderne ale 
Politehnicii din cen
trul Timișoarei plana 
un corp metalic, pre
lung ca o țigară de fol 
și avînd la capăt o 
elice ; siluetă pe care 
o regăsim la Bocșa, 
acolo unde în prezent 
agregatul respectiv se 
află în producție. De 
aici. aceste unităti 
eoliene iși vor ocupa 
locul acolo unde meni
rea lor este să trans
forme energia vîntului 
în energie electrică. 
Ca să dea randamen
tul cel mai bun, agre
gatul dispune de un

sistem de reglare a 
paletelor, ca și de pre- 
zanța unui 
culator de 
românească 
conducerii Si protecției 
în regim automat.

Legată de prezent 
și viitor prin fire ne
numărate. întreprinde
rea modernă de la 
Bocșa îndeplinește cu 
succes un complex 
program pentru ex
port. Punctele cardi
nale ale acestei activi
tăți radiază și mai 
aproape, dar și foarte 
departe, atit în conti
nentul șuropean, cît și 
pe alte continente. în 
America, Asia, Africa: 
beneficiarii acestei 
producții sînt răspîn- 
diți în peste treizeci 
de țări. Sînt dovezile 
hotăririi cu care oa
menii muncii de aici, 
întregul colectiv al în
treprinderii au trecut 
la împlinirea a ceea 
ce, acum zece ani, pa
triotul 
ctitor al 
cialiste, 
Nicolae 
i-a chemat 
tuiască. Este rezultatul . 
îrtcr?derii partidului, 
a secretarului său ge
neral în capacitatea de 
creație a clasei noas
tre muncitoare, 
sursele imense 
lăsiuiesc în 
muncitorilor șl 
cienilor noștri. Este 
un exemplu al roade
lor aduse de descătu
șarea energiilor crea
toare ale maselor ce-și 
află momentul isto
ric hotărîtor în Con
gresul ai IX-lea al 
partidului. Iată d? ce 
oamenii de la Bocșa, 
oamenii acestui harnic 

muncitoresc 
cu 

de aur în 
lor cuvin- 

tovarășului 
Ceaușescu, 

a încrederii 
faptă munci- 

„va dovedi 
sta în rînd 

constructorii 
din țară".

microcal- 
conceptie 

destinat

înflăcărat șl 
României so- 

tovarășul 
Ceaușescu, 

să înfăp-

în re
ce să- 
rindul 
tehni-

colectiv 
păstrează /înscrise 
litere i 
inima 
tele
Nicolae 
expresie 
că prin 
torească 
că poate 
cu toți 
de mașini

Luna aceasta Iși deschid cursurile 
anului de învățămînt 1988—1989 uni
versitățile cultural-științifice care își 
desfășoară activitatea la orașe, a- 
cestea oferind diverselor categorii de 
oameni ai muncii posibilitatea lăr
girii orizontului de cunoștințe gene
rale. prin participarea la circa 10 000 
de cursuri cu profil politico-ideolo
gic. economic, artistic, de educare 
patriotică și moral-cetățenească. de 
studiere a limbilor străine. Progra
ma noului an stă sub semnul obiec
tivelor înscrise în documentul pro
gramatic ce vizează toate domeniile 
dezvoltării României Socialiste — 
Tezele din aprilie pentru plenara 
C.C. al P.C.R.

De o largă audiență se bucură, 
așa cum atestă numărul mare de în
scrieri, cursurile de istorie, cultură 
și civilizație românească, de actuali
tate politică internă și internaționa
lă, de filozofie, drept ș.a. Un loc dis
tinct în programă îl ocupă cursurile 
de perfecționare profesională, teh- 
nico-aplicative, unele dintre acestea 
fiind organizate direct la locul de 
muncă, in întreprinderi și instituții.

Alături de universitățile cultural- 
științifice de la orașe, incepind de 
luna viitoare, ist vor relua activi
tatea și instituțiile de învățămint 
popular din rpediul sătesc.

(Agerpres)

IALOMIȚA : Gala recitalurilor
Centrul de cultură și creație 

„Cintarea României" al sindicatelor 
din municipiul Slobozia și sediul 
expoziției „Ionel Perlea" din satul 
Ograda au găzduit „Gala recitalu
rilor", prestigioasă manifestare 
organizată de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
Ialomița, împreună cu Colegiul cri
ticilor muzicali din cadrul Aso
ciației oamenilor de teatru și mu
zică. Integrată în Festivalul națio
nal „Cintarea României", manifes-

tarea, care s-a aflat la a 5-a ediție, 
a adus in scenă, cu prilejul recita
lurilor de muzică cultă, reputați 
interpreți laureați în concursuri na
ționale și internaționale. De ase
menea, la sediul expoziției tem
porare „Ionel Perlea" a avut loc 
evocarea personalității marelui mu
zician și un concert de canto și 
vioară, iar la Slobozia — recitaluri 
susținute de pianistul Sorin Pe
trescu și formația „Contraste" din 
Timișoara. (Mihai Vișoiu).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Tragerea la sorți pentru turul secund 

al cupelor europene intercluburi
Ieri, la Ziirich, s-a efectuat tra

gerea la sorți a meciurilor contind 
pentru turul al doilea al cupelor eu
ropene de fotbal.

în „Cupa campionilor europeni", 
echipa Steaua București, campioana 
României, va întilni (primul meci pe 
teren propriu) formația Spartak 
Moscova, campioana U.R.S.S.

In „Cupa cupelor", Dinamo 
rești va. juca (prima partidă 
plasare) în compania echipei 
ne Dundee 'United. în 
U.E.F.A.", 
întîlni pe 
tenii vor 
plasare), 
dintre Oțelul Galați și Juventus To
rino va avea ca adversară formația 
spaniolă Atletico Bilbao.

Iată alte meciuri din cele trei cupe 
continentale : „Cupa campionilor eu
ropeni" : A.C. Milan — Steaua Roșie 
Belgrad ; P.S.V. Eindhoven — F.C.

Bucu- 
în de- 
scoție- 
„Cupa 

va
"United.

Victoria București
Dinamo Minsk (bucureș- 
juca primul meci in de- 
în timp ce învingătoarea

Porto ; Gornik Zabrze — Real Ma
drid ; „Cupa cupelor" : F.C. Barce
lona — Lech Poznan ; Sredeț Sofia 
— Panathinaikos Atena : F.C. Mali
nes — Anderlecht Bruxelles ; „Cupa 
U.E.F.A.” : Lokomotive Leipzig — 
Napoli ; Glasgow Rangers — F.C. 
Koln ; Bayern Miinchen — Dunajska 
Sreda ; F.C. Liege — Benfica Lisa
bona ; Ujpest Dozsa — 
Bordeaux ; Real Sociedad 
ting Lisabona.

întîlnirile primei manșe 
gramate la 26 octombrie, 
dele-retur

Girondins
— Spor-
sînt pro- 
iar parti- 

la 9 noiembrie.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :

întreprinderea pentru întreținerea 
șl repararea utilajelor de calcul și de 
electronică profesională (I.I.R.U.C.) 
— o întreprindere cu un profil dis
tinct în economia națională, despre 
care .inginerul Cornel Moldovan, di
rectorul acesteia, ne spune: „încerc 
o comparație la indemina oricui. A-

> om și mașină. Cam 
__ ,__ ,__ ___ dar metafora în sine 
merită toată atenția. Omul se naș
te. trăiește, dar are nevoie, periodic, 
să-și îngrijească sănătatea, să pre- 
întimpine imbolnăvirile prin mijloa
ce profilactice. întreprinderea noas
tră nu „naște" mașinile, dar noi sin- 
tem cei care le punem in funcțiune, 
ne îngrijim de sănătatea lor, de 
profilaxia lor. Ceea ce se Cheamă 
„salvare" în medicină, la noi se nu
mește „sesizare" la chemarea „be
neficiarului", iar „internarea bolna
vului" corespunde cu aducerea ma
șinii în atelier pentru reparații. Și 
o reparăm. O punem iar in stare de 
funcționare".

Din spusele directorului deducem 
caracterul de service al I.I.R.U.C. De 
fapt, cum a luat naștere această în
treprindere ? Un „jurnal de bord" 
intitulat simplu „Pro-memoria“, ini
țiativă lăudabilă a conducerii aces
tei întreprinderi, ne introduce in 
perioadele importante ale devenirii 
ei : „In primii ani ai construcției 
socialiste se înființează o serie de 
cooperative meșteșugărești, printre 
care și „Mecano-Precizia", speciali
zată în repararea mașinilor de scris 
și mașinilor de calcul"....... în 1960,
paralel cu „Mecano-Precizia" func
ționează și o unitate care se ocupă 
cu repararea mașinilor mecanice, 
electromecanice de contabilizare și 
facturat"..... Apariția I.I.R.U.C. a fost
determinată și de situația serviceu- 
lui în tehnica de calcul pe plan 
mondial". In urmă cu 20 de ani, di
rectorul a făcut parte dintre cei in- 
drituiti cu înființarea ei. Acum dis
pune de 12 secții de producție, co
ordonate de sediul central din Bucu
rești. Trei dintre acestea, speciali
zate pentru „Procese automatizate 
prin comandă numerică", „Service 
pentru radiotelefoane și televiziune 
cu circuit închis" și „Sisteme și mi- 
nisisteme de calcul cu utilizare ge
nerală". Opt secții teritoriale, pentru 
service generalizat, acoperă întreg

Ișemănarea intre 
forțată, zic eu, i

teritoriul țării. Ele sînt amplasate 
în așa fel încît asigură zonele 
București, Oltenia, Banat. Transilva- 
nia-nord, Transilvania-sud, Moldo
va, Muntenia, Dobrogea. Aceste sec
ții au un număr de peste 90 de fi
liale in principalele orașe ale țării. 
De la început, în atenția conducerii 
I.I.R.U.C. a stat conceptul de pregă
tire și promovare a cadrelor. O dată 
avut „omul potrivit la locul potrivit", 
s-a avut în vedere imperativul de 
„calitate la beneficiar". Și, după cum 
ne asigură interlocutorul, serviciile

muncă. Desele controale pe care le 
facem. încurajarea realelor capaci
tăți, pregătirea profesională perma
nentă in pas cu cerințele pe plan 
mondial au dus la creșterea cali
tății profesionale a oamenilor din 
întreprinderea noastră. Altfel, cum 
ar face față I.I.R.U.C. solicitărilor 
unor firme străine bine cunoscute, 
ca I.B.M., Hewlett Packard. Rank 
Xerox, Wang, Olivetti, Control Data 
Corp, Tesla etc., etc., ca să amintim 
doar cîteva dintre ele

Dezvoltarea impetuoasă a între-

La întreprinderea pentru întreținerea și repararea

utilajelor de calcul și electronică profesională

Servicii prompte, 
de înaltă competență

prompte, în timp optim și de înaltă 
profesionalitate au determinat con
ducerea să ridice la rang de exi
gentă relațiile bune cu beneficiarul. 
„Concret, precizează directorul, a- 
vînd menirea de prestări de servicii, 
ne-am impus o bună organizare în 
filialele noastre de pe întreg cuprin
sul țării. Și una din laturile-cheie 
ale bunei organizări aici privește 
optica depanatorului. Asupra formă
rii unei optici responsabile la toți 
lucrătorii I.I.R.U.C. au muncit con
ducerea Întreprinderii, comitetul de 
partid, organizațiile de sindicat și 
tineret. Dacă un depanator, de e- 
xemplu, are de reparat o casă de 
marcat dintr-un magazin, o va pu
tea repara și in timpul programului. 
Diagnostioarea unei mașini complexe 
sau a unui strung, de pildă de la 
I.M.G.B., nu se poate încadra ln- 
tr-un program fix. Cere timp, răb
dare, pricepere. Ca la intervențiile 
chirurgicale. Unele se rezolvă în 
citeva minute, altele în multe ore de

prinderii l-a permis, în cede două 
decenii de la înființare, să asigure 
activitatea de service pentru mari 
producători de echipamente electro
nice din România și din străinătate. 
Concret, întreprinderea are contrac
te cu peste 18 000 beneficiari români 
și de peste hotare. Ea servește un 
parc de peste 500 000 de unități fi
zice. Acest parc cuprinde peste 1 700 
de tipuri diferite de echipamente 
care provin de la circa 90 de produ
cători de sisteme electronice din 
România și din alte țări.

în fond, în ce constau serviciile o- 
ferite la beneficiar pentru aceste e- 
chipamente ? Răspunsul economistei 
Aurelia Cotar e la obiect: 1) în re
vizii periodice profilactice la sediile 
beneficiarilor ; 2) în activitatea de 
recondiționare și asimilare a piese
lor și subansamblelor provenite din 
import și care, cu ajutorul specia
liștilor I.I.R.U.C., sînt redate circui
tului economic ; 3) în intervenții ac
cidentale la sesizarea beneficiarilor 
în perioada postgaranție, în funcție

de datele de fiabilitate și de vechi
me ale echipamentului. I.I.R.U.C. a- 
rată ca o unitate cablată : sistemul 
informatic care iși trăiește viața m 
I.I.R.U.C. se numește FOCA (Fișier, 
organizare. codificare. activități) 
dintre care, pentru informarea citi
torului, amintim cîteva : mașini me
canice și electromecanice cu toată 
gama de mașini de scris ; calcula
toare electronice de birou ; mașini 
de facturat și contabilizat ; minisis- 
teme de calcul, echipamente de mul
tiplicat pe principiul electrostaticii, 
tip xerox, radiotelefoane și televi
ziune cu circuit inchis etc., etc.

Iată, așadar, o complexitate de 
echipamente din tehnica de virf care 
au impus de la început crearea u- 
nei forțe de muncă pe măsură, care 
să știe să întrețină și să repare a- 
ceste echipamente. Și aici, in crea
rea acestei forțe de muncă, „univer
sitățile I.I.R.U.C.", după cum ne 
mărturisea Alexandru Vîrtopeanu, 
șeful serviciului tehnic, și-au spus 
cuvintul. Să fim înțeleși : nu este 
vorba de o anume universitate, ci 
de o multitudine de forme de pregă
tire și perfecționare — de Ia simplul 
depanator la depanatorul de înaltă 
clasă. Manualele I.I.R.U.C.. care se 
ridică la peste 60, realizate de spe
cialiștii întreprinderii și care trebuie 
însușite individual, cursurile de per
fecționare pe tipuri de echipamente, 
stagiile de practică la fabricant pe 
tipurile de echipamente noi. inainte 
de lansare la beneficiar — sint nu
mai cîteva din multiplele modalități 
de instruire continuă, care-i atestă 
pe specialiștii I.I.R.U.C. ca „depana
tori de mecanică fină, tehnică digi
tală și analogică" — o nouă meserie 
generată de necesitățile economiei 
naționale. „Asta înseamnă, precizează 
Georgeta Stancu. secretara comitetu
lui de partid, că omul nostru trebuie 
să știe mecanică, electronică, 
matizări. optică etc. Adică să 
specialist multilateral".

Specialiști care au făcut 
prinderea să nu aibă nici 
lună din cele 240 de luni 
tentă — cum a subliniat directorul 
— in care să nu-și realizeze indica
torii de plan. Totdeauna I.I.R.U.C. a 
fost — și se menține — la înălțime !

auto- 
fie un

intreca
măcar o 
de exis-

Marta CUIBUȘ

t
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămtnă (color) 
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Teleenclclopedla (color)
19,55 Floarea din grădină (color). Emt- 

siune-concurs pentru tineri inter
pret! de muzică populară

21,00 Film artistic (color). „Provo
carea". Producție a Televiziunii 
din R. D, Germană. Premieră pe 
țară. Cu : Joachim Zschocke, 
Anne-Karhtln Burger, 
Kunze, Wolfgang Greero. 
rlul : Walter Baumert, 
Jtirgen Faschlna. Regia :

. HUbner
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Ulrlke 
Scena- 
Hans- 

Achim

• Teatrul Național (14 7171, 
mare) : Bădăranii — 18 : (sala Am
fiteatru) : Un anotimp fără nume — 
18 ; (sala Atelier) : Fata din Andros 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Universul 
artei vocale". Viorica Boncu — so
prană ; Doina Micu — pian. Lie
duri de Mendelssohn-Bartholdy, Dvo
rak, Chopin — 17 ; (Ateneu! Român): 
„Comori camerale". Andrew Chris
topher Mark — violoncel, Brenda 
Moore Miller — plan (S.U.A.) (Vi
valdi, Schumann, Barber, Beetho
ven, Brahms) — 18
• Opera Română (13 18 57) î Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 
Noțiunea de fericire — 18 
dina Icoanei, 11 95 44) : 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
pierdută — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joo 
ciudat după scăpătat — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfintul Mitică Blajinu — 19

14 75 46) : 
; (sala Gră- 

Dimineață

ci scrisoare

ȘAH • Cea de-a eincea partidă a 
meciului pentru titlul mondial fe
minin de șah ce se desfășoară între 
Maia Ciburdanidze și șalangera sa 
Nana Ioseliani s-a încheiat remiză. 
Scorul este in continuare egal : 2,5— 
2.5 puncte • în runda a doua a 
Turneului internațional de șah de la 
Baku, maestrul român Dragoș Du- 
mitrache a remizat cu polonezul 
Krzysto Jalnerowicz, egalitatea fiind 
consemnată și in partidele Maghera- 
mov — Dizdar; Guzman —Malaniuk; 
Palatnik — Sideifadze ; Gallagher 
— Abșalumov.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 7

Extragerea
57 61 8 

Extragerea
68 79 16 1

Fond total

OCTOMBRIE 1988
I : 76 62 24 32 74 55
a Il-a : 2 40 80 13 84
de cîștiguri : 555 389 lei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 octombrie, ora 20 — 11 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi in general instabilă la început, apoi 
va intra intr-un proces de ameliorare, 
iar cerul va fi variabil, mai mult noros 
la începutul intervalului. Ploi locale 
vor cădea in prima zi in toate regiu
nile tării, apoi, treptat, aria lor se va 
restringe către regiunile estice șl vor 
deveni Izolate. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 4 șl 14 grade, 
mal scăzute in depresiuni. Iar maxi
mele, în creștere ușoară, se vor situa, 
in general, între 15 șl 25 de grade.

Venind în lntimpinarea solicită
rilor exprimate de marea masă a 
participanților. Administrația de 
Stat Loto-Pronosport lansează, oca
zional. serii speciale limitate la 
LOZ IN PLIC, sporind, prin aceas
ta. posibilitățile 
șanselor de către 
ai acestui simplu 
de ioc. O astfel 
de curînd în vînzare. este LOZUL 
TOAMNEI, care cuprinde o Largă 
paletă de cîștiguri. inclusiv cele 
suplimentare, atribuite din fondul 
special al sistemului. Menționăm, 
între altele, autoturismele „Dacia 
1 300". TELEVIZOARELE COLOR 
și importantele sume de bani de 
50 000, 20 000. 10 000 și 5 000 lei.
Agențiile si vînzătorii volanți din 
rețeaua Loto-Pronosport. avînd 
puncte de vînzare in întreaga tară, 
vă stau în permanentă la dispozi
ție. pentru a vă incerca sansele. 
Desigur că. după cum este deja cu
noscut. posibilitățile de reușită sînt 
deschise tuturor, cu condiția unei 
participări constante.

de valorificare a 
numeroșii iubitori 
și operativ sistem 
de serie, lansată

• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 
18,30 ; (sala Magheru) : într-o dimi
neață — 18
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18 ;
(sala Giulești, 18 04 85) : Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 18
• Teatrul satlrlc-muzica! ,,C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Pompiliu de 
Pompadour — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cfntâ, cioctrlie 1 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 1 
Mary Poppins — 9
• Circul București (10 41 95) I Mara
tonul circului — 15,30; 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, 
Victoria) : Ileana Stnziana — 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
veste despre marionetă — 15

sată 
15 ; 
Po-

cinema
• Nelu : STUDIO (59 53 15) — 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19, LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19
• Agentul straniu t
(17 08 58) — 9; 11,30;

GRIVIȚA 
14; 16,30; 19,

FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30- 14- 
16,30; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17: 19
• Artista, dolarii și ardelenii :
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Răzbunarea haiducilor ; GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul pentru fotbal : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19r
• Novăceștii : POPULAR (35 15 17) — 
15, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13
• Să-ți vorbesc despre mine :
POPULAR — 17; 19
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
COSMOS — 15; 17; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
MUNCA (21 50 97) - — - -
• Ultima
(16 28 79) —
• Misiune
(15 61 54) —
• Omul de . __________ ___ „____
lor: DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15; 
17: 19
• Noile povești ale Șeherezadel :
FERENTARI (80 49 85) — 15; 18
• Jocul coincidențelor : ARTA
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17,15: 19,30
• Jandarmul șl jandarmerițele : 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Locuri In inimă : SCALA (11 03 72) 
— 9: 11; 13; 15: 17,15: 19.30
• Gheața verde : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 11; 13.15; 15,30;
17,45; 20

15; 17: 19 
tntilnlre : VICTORIA

9; 11; 13; 15: 17; 19 
specială : BUCUREȘTI 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15 
pe bulevardul Capuclni-



IRezultatele convorbirilor româno-sovietice 
la nivel înalt aprobate de Biroul Politic 

al C.C. al P.C.II.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S.. re
latează agenția T.A.S.S. Biroul Po
litic a dezbătut și aprobat rezulta
tele convorbirilor de la Moscova din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și delegația so
vietică, condusă de tovarășul 
M. S. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Convorbirile — s-a relevat — au 
reafirmat năzuința celor două parti
de și țări de a Întări prietenia și 
colaborarea reciprocă, de a folosi

toate posibilitățile pentru adinclrea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice. contactelor largi între oa
meni. ceea ce ar corespunde inte
reselor popoarelor U.R.S.S. și po
porului român, și ar ajuta la re
zolvarea mai eficientă a sarcinilor 
economico-sociale actuale. Perfecțio
narea cooperării dintre U.R.S.S. și 
Republica Socialistă România in 
problemele internaționale este me
nită să sporească contribuția țărilor 
socialiste în soluționarea probleme
lor vitale ale contemporaneității și 
la asigurarea securității internațio
nale pe baza conceptului noii gîn- 
diri politice. S-au trasat sarcini în 
vederea realizării înțelegerilor con
venite în timpul convorbirilor.

Noi luâri de poziții

in favoarea încetării cursei înarmărilor

Premierul indian despre necesitatea amplificării 
eforturilor de dezarmare

NEW DELHI 7 (Agerpres). — în- 
tr-o alocuțiune rostită la New Delhi, 
primul-ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, s-a pronunțat pentru crea
rea unei zone a păcii in regiunea 
subcontinentului indian. Totodată, el 
• subliniat necesitatea amplificării

eforturilor în direcția eliberării ome
nirii de pericolul armelor nucleare, 
astfel incit planeta noastră să devină 
un loc al conviețuirii pașnice și co
operării între națiuni — relatează 
agenția P.T.I.

In sprijinul creării unei zone a păcii și cooperării 
in Atlanticul de Sud

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost dat pu
blicității un raport al secretarului 
general al O.N.U. privind activitățile 
politice desfășurate in vederea apli
cării rezoluției referitoare la stabi
lirea In Atlanticul de Sud a unei

zone a păcii șl cooperării. Docu
mentul cuprinde răspunsurile guver
nelor unor state membre privind 
crearea unei astfel de zone, hotărîtă 
de Adunarea Generală a O.N.U. în 
1986.

Cereri de eliminare a armelor nucleare 
de pe teritoriul britanic

LONDRA 7 (Agerpres). — La 
Blackpool s-au Încheiat vineri lu
crările Conferinței anuale a Parti
dului Laburist, principalul partid da 
opoziție din Marea Britanie. Partici- 
pantii au adoptat o serie de do

cumente. printre care o rezoluție in 
care se pronunță pentru eliminarea 
unilaterală a armelor nucleare de pe 
teritoriul britanic, respingînd. tot
odată. un alt document care cerea 
Înfăptuirea acestui obiectiv pe etape.

Evoluția negocierilor iraniano-irakiene
Declarații făcute de miniștrii

NEW YORK 7 (Agerpres). — La 
Încheierea ultimei runde de nego
cieri iraniano-irakiene consacrate a- 
plicării prevederilor rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate, desfășura
te sub auspiciile secretarului general 
al O.N.U., ministrul de externe al 
Iranului, AU Akbar Velayatti, a de
clarat că în cadrul acestora a fost 
realizat un „progres modest". Nego
cierile vor continua la nivel de re
prezentant! permanent! ai Iranului șl 
Irakului la Națiunile Unite — a sub
liniat el. precizînd că este gata să 
sosească la New York sau la Geneva 
pentru reluarea negocierilor la nivel 
de miniștri de externe atunci cînd 
secretarul general al O.N.U. va con
sidera util acest lucru.

Vicepremierul și ministrul de ex
terne al Irakului. Tariq Aziz, a apre
ciat convorbirile drept utile, arătind

de externe ai celor două fărl
că in cadrul lor au fost analizate di
ferite idei vizînd aplicarea rezolu
ției 598 a Consiliului de Securitate 
privind reglementarea situației din 
Golf. El și-a exprimat speranța că 
negocierile vor continua.

MANAMA 7 (Agerpres). — Con
flictul din Golf generează si în pre
zent pericole pentru siguranța navi
gației, de pildă minele amplasate in 
timpul ostilităților. Potrivit unor In
formații provenite din capitala Bah- 
reinului. expertii militari apreciază 
că între 50 și 200 de mine plutesc In 
derivă în apele Golfului. Ei au pre
cizat că. de la încetarea focului între 
Iran si Irak, doar șapte mine au fost 
neutralizate. Țările riverane eu lan
sat un apel la acțiuni de urgentă 
pentru Înlăturarea acestui pericol.

DIN ACTUALTTATEA ECONOMICĂ

Tratativele - singura cale pentru 
soluționarea conflictelor regionale 
Dezbaterile de politică generală din cadrul sesiunii Adunării 

Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — In Adunarea Generală a 

O.N.U. continuă dezbaterile in plen. Vorbitorii — conducători de stat, 
miniștri de externe, alți șefi de delegații — supun atenției forumului 
mondial probleme cardinale ce confruntă omenirea, intre care de
zarmarea, nucleară in special, stingerea așa-zîselor „conflicte locale", 
puternica îndatorare externă a majorității țărilor in curs de dezvol
tare, necesitatea edificării unei noi ordini economice internaționale.

Astfel, o serie de vorbitori din 
țări marcate de conflicte regionale au 
subliniat dorința acestor state de a 
se căuta soluții trainice bazate pe 
negocieri, sub egida O.N.U., pen
tru reglementarea stărilor conflic- 
tuale.

Președintele Ciprului, Ghiorghios 
Vassiliou, a apreciat că reluarea dia
logului dintre comunitățile cipriote, 
sub egida secretarului general al 
O.N.U., are ca scop găsirea unei 
soluții juste și echitabile a problemei 
cipriote pină in iunie 1989. El și-a 
exprimat convingerea că, dacă păr
țile vor da dovadă de voință poli
tică și de sinceritate, o asemenea 
reglementare poate fi realizată in 
termenul stabilit. Vorbitorul a sub
liniat necesitatea retragerii trupelor 
străine din Cipru și alcătuirii unei 
forțe internaționale pentru menține
rea păcii, sub egida Națiunilor Uni
te. Soluționarea problemei cipriote 
corespunde intereselor populației din 
insulă și ar reprezenta, de aseme
nea. un aport la consolidarea păcii 
in Medițerana — a spus el.

Marocul salută adoptarea de că
tre Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a rezoluției 621 cu privire la regle
mentarea situației din Sahara occi
dentală — a declarat in intervenția 
sa Abdellatif Filali, ministrul de 
externe al acestui stat. Propunerile 
elaborate de secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și 
președintele Organizației Unității 
Africane, acceptate de părțile în 
conflict la 30 august, reprezintă un 
plan menit să conducă la soluționa
rea definitivă a situației conflictua- 
le din această regiune a Africii — a 
arătat el. Vorbitorul a subliniat că 
procesul declanșat trebuie să ducă, 
intr-un viitor apropiat, la încetarea 
ostilităților și la organizarea unui 
referendum in rîndurile populației 
din Sahara oocidentală în problema 
autodeterminării. Aplicarea acestui 
plan — a relevat, totodată, minis
trul marocan — va impulsiona pro
gresul în direcția îmbunătățirii re
lațiilor dintre statele din regiune.

Reprezentantul permanent al Liba
nului la O.N.U., Rachid Fakhoury, 
a declarat că se impun de urgentă 
acțiuni din partea Consiliului de Se
curitate și a altor organisme din sis
temul O.N.U. pentru a se pune capăt 
ocupării ilegale de către Israel a 
unei părți din sudul Libanului. Si
tuația din această zonă a devenit 
Critică, a spus el, deoarece Israelul

lucrările Comitetului
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— In Comitetul pentru decolonizare 
al celei de-a 43-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U:, reunit la sediul 
Națiunilor Unite, au început dezba
terile consacrate evoluțiilor din te
ritoriile aflate sub tutelă și neau
tonome, modului în care sînt apli
cate prevederile Declarației cu pri
vire la acordarea Independenței ță
rilor și popoarelor coloniale și efor
turilor îndreptate spre eliminarea 
colonialismului, apartheidului și dis
criminării rasiale în Africa de Sud.

Adunarea Generală a O.N.U., au 
subliniat în intervențiile lor repre
zentanții mai multor state partici
pante la lucrări, trebuie să ceară 
hotărît sistarea tuturor activităților 
militare în teritoriile de sub tutelă 
și neautonome, care contravin Car-

mentine ocupația și comite acte de 
agresiune profund in interiorul 
țării,. încâlcind astfel suveranitatea și 
integritatea teritorială ale Libanului. 
Vorbitorul a declarat, pe de altă 
parte, că soluționarea crizei din țara 
sa, care durează de 14 ani, poate fi 
realizată doar printr-o formulă de 
reconciliere națională de către însuși 
poporul libanez.

Miniștrii de externe al Indoneziei 
și Thailandei, Aii Alatas și Siddhl 
Savetsila, relevînd, în intervențiile 
lor, rolul ce revine Națiunilor Unite 
în consolidarea păcii și securității 
generale, în soluționarea problemelor 
fundamentale ce confruntă omenirea, 
au subliniat necesitatea găsirii de 
modalități adecvate, trainice și viabi
le. pentru reglementarea pe oale 
politică a situației conflictuale din 
sud-estul Asiei și au reafirmat ho- 
tărirea țărilor lor de a-Și aduce con
tribuția la soluționarea pozitivă a 
acestor deziderate.

In intervenția sa. ministrul de 
externe al Sudanului, Hussein Su
leiman, a arătat că țările continentu
lui african continuă să fie afectate 
de grave dificultăți economice, agra
vate de povara datoriei externe, pre
vederile Programului de acțiune 
pentru Africa adoptat in cadrul 
O.N.U. neputind fi, practic, realizate. 
El a apreciat că statele dezvoltate 
trebuie să-și îndeplinească obligațiile 
asumate pentru ca în anii următori 
să contribuie la procesul de redresare 
economică a continentului african. 
Ministrul sudanez a declarat. de 
asemenea, că se impune o sporire a 
cooperării pe plan internațional în 
direcția combaterii și prevenirii de
zastrelor naturale, cum au fost re
centele inundații care au afectat 
Sudanul și alte țări africane.

Ministrul de externe al Tanzaniei, 
Benjamin Mkapa, referindu-se la 
actele de agresiune și politica de 
destabilizare promovate de regimul 
rasist de la Pretoria împotriva state
lor africane „din prima linie", a 
subliniat necesitatea eradicării sis
temului de apartheid. Vorbitorul a 
reafirmat solidaritatea tării sale 
cu lupta de eliberare socială și 
națională a popoarelor din Repu
blica Sud-Africană și Namibia și a 
evidențiat necesitatea aplicării ne
întârziate a rezoluțiilor O.N.U. pri
vind accesul Namibiei la indepen
dentă.

pentru decolonizare
tel organizației șl Declarației eu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. Cauza 
menținerii colonialismului în zilele 
noastre — au subliniat vorbitorii — 
rezidă în interesele economice și 
militare ale unor țări occidentale și 
corporațiilor transnaționale care ex
ploatează resursele naturale din co
lonii, aducînd mari prejudicii efor
turilor de dezvoltare și de creștere 
a nivelului de viață al popoarelor 
din aceste teritorii.

Președintele Comitetului de deco
lonizare al Adunării Generale a 
O.N.U. a subliniat necesitatea creării 
condițiilor pentru ca popoarele co
loniale să-și poată exercita nestin
gherit drepturile la autodeterminare 
și independență.

Intenții bune, dar nici un rezultat concret...
Eveniment cu largă rezonanță In viața internațională, adunarea anu

ală comună a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care s-a desfă
șurat zilele trecute în Berlinul occidental, a prilejuit analizarea prin
cipalelor procese și tendințe din economia mondială, îndeosebi a. pro
blemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare. Căutarea 
unor căi și modalități capabile să ducă la depășirea serioaselor dificul
tăți din domeniul monetar-financiar, ce afectează într-o măsură mai 
mică sau mai mare toate statele, s-a înscris printre obiectivele de bază 
ale recentei reuniuni, la care au participat reprezentanții celor 151 de 
state membre ale F.M.I. și B.I.R.D., inclusiv România.

Cînd se dă cu o mină și 
se ia cu două. Din datele pre’ 
zentate în cadrul dezbaterilor rezultă 
că, deși economia mondială. în an
samblu. cunoaște in 1988 un ritm de 
creștere relativ ridicat, o asemenea 
evoluție nu este de natură să deter
mine un optimism general, deoarece 
roadele dezvoltării sînt inegal repar
tizate in lume. Țările în curs de dez
voltare nu numai că nu beneficiază 
da pe urma progreselor țărilor in
dustrializate, dar situația lor econo
mică și financiară se înrăutățește tot 
mai mult, și aceasta datorită unor 
factori pe care nu-i pot controla.

Astfel, așa cum s-a arătat și la 
reuniunea F.M.I. și B.I.R.D.. ritmul 
susținut de creștere a producției din 
țările bogate (se așteaptă ca în 1988 
el să fie de 3,9 la sută, fată de 3.3 
ia sută în 1987) este însoțit de o re
înviere a „germenilor" inflației, iar 
încercările statelor respective de a o 
combate prin sporirea dobinzilor au 
consecințe dintre cele mai grele asu
pra țărilor sărace, a căror datorie 
externă se va ridica la sfirșitul anu
lui. după toate probabilitățile, la 1 250 
miliarde de dolari, ceea ce ar În
semna aproape 60 la sută din pro
ducția tuturor țărilor lumii a treia 
și de peste două ori valoarea încasă
rilor lor din exporturi !

Sînt evoluții în baza cărora nu
meroși vorbitori au arătat că datoria 
externă a devenit principalul obsta
col in calea dezvoltării țărilor debi
toare. în acest sens, s-a exemplificat 
situația Braziliei, tara cea mai înda
torată din lumea a treia, care a fost 
nevoită să plătească anul trecut — 
numai în contul dobînzilor ! — 9,3 
miliarde dolari, ceea ce înseamnă 3,5 
la sută din producția sa. in timp ce 
ritmul de creștere a producției a fost, 
între 1980—1986, în medie, de 2,7 la 
sută pe an.

Incidențe deosebit de grave asupra 
economiei țărilor în curs de dezvol
tare au. de asemenea, mijloacele fo
losite de țările bogate pentru redu

cerea puternicelor dezechilibre finan
ciare dintre ele. în cadrul dezbateri
lor s-a arătat, de exemplu, că încer
cările Statelor Unite de a diminua 
deficitul lor comercial se fac în de
trimentul unor schimburi libere, așa 
cum o dovedește si caracterul vădit 
protectionist al noii legi comerciale 
a S.U.A. Or. după calculele Băncii 
Mondiale, „nota de plată" datorată 
barierelor comerciale ridicate de

telor debitoare : In timp ce primul 
grup de state s-a declarat „optimist" 
în legătură cu perspectivele econo
miei mondiale și a susținut că stra
tegia în vederea soluționării proble
mei datoriilor folosită pină acum (și 
bazată pe o abordare individuală, de 
la caz la caz. și nu pe o soluție 
globală) rămine valabilă, cel de-al 
doilea grup de state a făcut apre
cieri cu totul diferite. In opinia sta
telor lumii a treia, dificultățile cu 
care se confruntă economia mondia
lă. indcosebi țările rămase în urmă, 
nu vor putea fi depășite atita vreme 
cit statele capitaliste dezvoltate se 
vor opune curmării actualelor pro
cese si tendințe, ale căror origini se 
află în contradicțiile unei ordini eco
nomice anacronice și a persistenței, 
în forme noi, a vechilor practici de 
dominație și exploatare, de îmbogă
țire a unor state pe seama altora.

Pe marginea sesiunii anuale a F. M. I. și B. I. R. D.
statele capitaliste dezvoltate In ca
lea produselor exportate de tarile 
în curs de dezvoltare este extrem 
de mare pentru ultimul grup 
de state — 2,5 pină Ia 9 la sută din 
produsul lor național brut. în medie, 
pierderile anuale suferite de statele 
lumii a treia datorită măsurilor pro- 
tecționiste sînt de două ori mai mari 
decit ajutorul oficial pentru dezvol
tare acordat de statele bogate.

Reducerea veniturilor din exporturi 
ale țărilor debitoare din lumea a 
treia, ca urmare a închiderii piețelor 
în fata produselor lor. slăbește capa
citatea statelor în cauză de a-și asi
gura nu numai creșterea economică, 
ci și plata datoriilor. Protecționismul 
alimentează, în felul acesta, criza 
datoriilor, care, la rîndul ei. produce 
ample perturbații în comerțul mon
dial. și. implicit, dă noi impulsuri 
restricțiilor de tot felul. Dacă acest 
cerc vicios nu va fi rupt, au atras 
atenția numeroși vorbitori, el va frîna 
și mai puternic dezvoltarea econo
mică a țărilor debitoare, ceea ce ar 
putea produce serioase perturbații 
sociale și tulburări politice.

Un deceniu pierdut pen
tru dezvoltare. Pa acest fundal. 
recenta reuniune a F.M.I. șl B.I.R.D. 
a prilejuit o nouă confruntare intre 
poziția țărilor creditoare si cea a sta

In ce privește strategia soluționă
rii problemei datoriilor, țările debi
toare au contestat deschis căile de 
redresare financiară impuse de credi
tori. In acest sens, s-a arătat că, de 
fiecare dată cind se acceptă „spriji
nirea" unei țări copleșite de datorii, 
creditorii obligă pe debitori să adop
te măsuri severe de austeritate, care... 
nu ajung și nici nu pot ajunge la 
rădăcina răului. Dimpotrivă. în con
dițiile in care țările debitoare nu reu
șesc să-și sporească exporturile și 
veniturile în devize — în bună parte 
din pricina măsurilor protecționiste 
promovate chiar de țările creditoare 
—- stingerea obligațiilor financiare 
ale statelor respective se face pe sea
ma reducerii importurilor, a investi
țiilor si. in cele din urmă, a produc
ției — adică a însuși potențialului 
lor de rambursare a datoriei.

Dobînzile înalte și strategia de stin
gere a datoriei, s-a arătat în cursul 
dezbaterilor, au adus țările lumii a 
treia în situația să apeleze. în con
diții foarte grele, la noi credite pen
tru a plăti doar dobînzile la vechile 
împrumuturi, fapt ce a asigurat 
profiturile creditorilor, dar cu prețul 
epuizării debitorilor, care au ajuns 
să transfere în contul serviciului da
toriei mai mult decît primesc din 
alte state. Din cauza unui complex de 
factori — între care cel mai nociv sa 
dovedește a fi transferul invers de

resurse, din țările sărace spre cele 
bogate — anii ’80 devin rapid un de
ceniu pierdut pentru dezvoltarea sta
telor lumii a treia, care cunosc. în 
schimb, cel mai puternic recul econo
mic din perioada postbelică.

Este drept, unele schimbări — 
deși palide și ezitante — s-au 
făcut remarcate în poziția țărilor 
bogate. Astfel. ciștigă tot mai 
mult teren ideea că, în absența creș
terii economice, țările debitoare nu-Și 
vor putea rambursa datoriile. Dovadă 
este si faptul că unele țări bogate au 
consimțit să anuleze o parte din da
toriile statelor cel mai puțin dezvol
tate. De asemenea, după o îndelun
gată opoziție, țările capitaliste dez
voltate au acceptat discutarea, pen
tru prima dată, la recenta sesiune a 
F.M.I. și B.I.R.D., a problemei țărilor 
debitoare cu venituri medii (cum sint 
Brazilia. Nigeria. Filipine etc.) asu
pra cărora apasă partea covîrșitoare 
a datoriilor lumii a treia. Japonia a 
prezentat chiar un plan de ușurare 
a poverii datoriilor acestor țări, care 
a fost insă respins de S.U.A. Tokio 
n-a ezitat, totuși, să se situeze pe 
poziții divergente față de Washington 
si in alte probleme abordate. în 
timp ce Statele Unite s-au împotrivit 
cererilor de sporire a resurselor 
F.M.I., Japonia le-a susținut : tot
odată. Japonia a lansat un apel la 
instituirea unui sistem monetar in
ternațional care să nu se mai bazeze 
doar pe dolarul american. Referin- 
cfu-se la aceste demersuri, o serie 
de comentatori occidentali consideră 
că marile deficite comerciale și bu
getare ale S.U.A. subminează poziția 
economică a Statelor Unite si deschid 
un spațiu pe care Japonia dorește 
să-l ocupe, cel puțin în parte.

Cert este că acele intenții bune, 
afirmate verbal în cursul dezbateri
lor. nu s-au materializat în măsuri 
și acțiuni concrete, capabile să ducă 
la depășirea crizei datoriilor, de care 
depinde atit de mult asigurarea unei 
dezvoltări stabile și dinamice a eco
nomiei mondiale — ceea ce a fost de 
natură să sporească nemulțumirea și 
îngrijorarea, nu numai ale țărilor de
bitoare, ci și ale unor state credi
toare.

La probleme globale —so
luții globale. Dezbaterile sesiunii 
anuale a F.M.I. și B.I.R.D. au con
firmat astfel pe deplin realismul con
siderentelor și propunerilor României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea problemei da

FESTIVITĂȚILE DE LA BERLIN
cu prilejul Zilei nafionale a R.D. Germane

BERLIN 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii 
Democrate Germane, vineri, la 
Berlin, a avut loc o paradă militară. 
Participanții au fost salutați din

tribuna centrală de Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat, de 
alți conducători de partid și de stat 
ai R.D. Germane.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Puternice manifestații ale populației palestiniene în 
teritoriile de pe Malul de vest al Iordanului și Gaza
• Proteste împotriva practicilor represive ale autorităților

israeliene • Situația din Liban
Teritoriile de pe Malul de vest al 

Iordanului și Gaza ocupate de Israel 
au fost vineri teatrul unor puternice 
manifestații ■ ale populației palesti
niene și ciocniri cu forțele represive 
israeliene. Potrivit agenției Efe. pa
tru palestinieni au fost uciși și 18 
au fost răniți numai la Nablus in 
urma intervenției trupelor israeliene 
care au deschis focul Împotriva par- 
ticipanților la acțiunile de -protest. 
Autoritățile de ocupație au instituit 
interdicții de circulație la Nablus și 
în El Shafa.

(Agerpres)
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Miniștrii de externe ai țărilor 
arabe participanți la actuala sesiune 
a Adunării Generale au dat publi
cității la Națiunile Unite un comu
nicat prin care se cere Consiliului 
de Securitate să ia măsuri eficiente 
pentru a se pune capăt practicilor 
represive ale autorităților israeliene 
din teritoriile Ocupate și pentru pro
tejarea populației palestiniene. In 
document se exprimă sprijinul față 
de revolta populației palestiniene 
din aceste teritorii și pentru respec
tarea drepturilor inalienabile ale. 
poporului palestinian.

Comunicatul a fost adoptat la o 
reuniune comună a miniștrilor de 
externe din țările arabe care parti
cipă la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

DAMASC 7 (Agerpres). — Frontul 
Popular pentru Eliberarea Palestinei 
(F.P.E.P.) a dat publicității la Da
masc o declarație prin care se de
nunță escaladarea din ultimele zile a 
practicilor represive israeliene în te
ritoriile ocupate — transmite agen
ția China Nouă. Purtătorul de cuvint 
al organizației a menționat că tru

pele israeliene au procedat la nu
meroase arestări arbitrare și au fo
losit muniție de luptă in cursul ac
țiunilor represive. De asemenea, este 
denunțată decizia autorităților israe
liene de ocupație dei a nu permite 
reluarea cursurilor in scoli si univer
sități.

ROMA 7 (Agerpres). — Intr-un co
municat al M.A.E. italian, dat pu
blicității după întrevederea dintre 
ministrul de externe. Giulio An
dreotti. cu primarul Bethleemului, 
Elias Frej, este reafirmată voința 
Italiei de a continua acordarea de 
sprijin populației palestiniene din 
teritoriile ocupate. De asemenea, 
este reafirmată necesitatea soluțio
nării globale și pașnice a conflictu
lui arabo-israelian. transmite agenția 
ANSA.

BEIRUT 7 (Agerpres). — O explo
zie s-a produs vineri în sudul Bei
rutului, producînd pagube materiale. 
In același sector a fost dezamorsată 
o încărcătură explozivă.

Pe de altă parte, avioane militare 
Israeliene au efectuat zboruri de re
cunoaștere succesive deasupra regiu
nii de coastă din sudul Libanului 
între Saida și Sour (Tyr). Aparate 
israeliene au survolat și Beirutul.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
La Washington a început, în cadrul 
întâlnirilor semianuale americano- 
israeliene, o nouă serie de negocieri 
privind cooperarea strategică dintre 
cele două țări. In centrul discuțiilor 
se află probleme privind întărirea 
colaborării în domeniul informațiilor 
și acordarea de asistență americană 
către Israel în sectorul industriei 
militare, a anunțat postul de radio 
Israel, citat de agenția K.U.N.A.

După succesul forțelor de opoziție 
in plebiscitul din Chile

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută la 
Santiago de Chile, președintele Par
tidului pentru Democrație (P.P.D.), 
Ricardo Lagos, s-a pronunțat pen
tru formarea în țară a unul guvern 
de unitate națională, ca urmare a 
victoriei forțelor de opoziție ta ple
biscitul de la 5 octombrie — transmi
te agenția I.P.S. Opoziția din Chila

a subliniat necesitatea realizării 
unui consens cu forțe armate chi
liene pentru „tranziția pașnică șl 
ordonată spre democrație".

Agenția Efe relatează, pe de altă 
parte, că șeful statului, generalul 
Augusto Pinochet, a respins demisia 
colectivă a membrilor guvernului, 
prezentată după anunțarea rezulta
telor plebiscitului.

Șomajul și Inflajia In țările membre ale O.E.C.D.
PARIS 7 (Agerpres). — Rata 

medie a șomajului în cele 24 de țări 
occidentale membre ale Organizației 
pentru cooperare și dezvoltare eco
nomică (O.E.C.D.) a fost. In cel de-al 
doilea trimestru al acestui an, de 7,4 
la sută, rămînind periculos de ridica
tă în numeroase state ale O.E.C.D. 
— relevă cifre șl date făcute publice, 
cu prilejul Adunării parlamentare a

Consiliului European. Mal mult, 
variațiile de la țară la tară sînt în
semnate : 5,4 la sută în S.U.A., 8,6 la 
sută ta Marea Britanie și 10,5 la sută 
în Franța. Pe de altă parte, rata 
medie a inflației în statele O.E.C.D. 
este în creștere, urmînd să ajungă 
de la 3,5 la sută în 1987, la 4 la sută 
în al doilea semestru al anului în 
curs.
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TRANSMIT:

toriilor externe șl a dobînzilor exce
sive. In concepția țării noastre, așa 
cum a reafirmat reprezentantul ro
mân. aceste probleme pot fi rezolva
te numai printr-o abordare globală, 
în cadrul căreia să se tină seama de 
interesele țărilor in curs de dezvol
tare. prin renunțarea la vechea poli
tică de a se pune toate greutățile în 
seama celor săraci. In acest scop, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
propus convocarea unei conferințe 
internaționale in cadrul Națiunilor 
Unite. Totodată, țara noastră a avan
sat ideea creării unei comisii spe
ciale în cadrul O.N.U., care să elabo
reze propuneri și să pregătească cit 
mai bine conferința internațională.

România apreciază că aceste pro
puneri trebuie să aibă în vedere 
anularea completă a datoriei pentru 
țările cele mai sărace și reducerea 
considerabilă a datoriei celorlalte 
țări în curs de dezvoltare, stabilirea 
unor limite maxime ale dobin-

idlor sl convenirea unul plafon 
pentru plățile anuale In contul da
toriei. O atenție deosebita se impune 
să fie acordată, de asemenea, elimi
nării politicilor protecționiste și dis
criminărilor din comerțul mondial, 
renunțării la embargouri si măsuri 
de constrîngere economică pe consi
derente politice, asigurării accesului 
tuturor țărilor la cuceririle științei și 
tehnicii contemporane.

Desigur, transpunerea In viață a 
unor asemenea propuneri constituie 
o necesitate de prim ordin pentru a 
opri înrăutățirea situației economico- 
financiare a țărilor în curs de dez
voltare. pentru a instaura o conlu
crare autentică între țările bogate și 
cele sărace, care să deschidă perspec
tive reale procesului de lichidare a 
subdezvoltării și instaurare a noii 
ordini economice internaționale, che
mate să asigure progresul tuturor 
statelor.

Gh. CERCELESCU

ÎMPOTRIVA DEVERSĂRII DE 
SUBSTANȚE TOXICE IN APELE 
MARILOR. In cadrul unei confe
rințe internaționale la Londra, t cu 
participarea unor reprezentanți 'din 
65 state, s-a convenit ca incepind 
din 1994 să se interzică total de
versarea _ de substanțe toxice in 
apele mărilor. In cadrul reuniunii 
s-a exprimat îngrijorarea in legă
tură cu degradarea și chiar dis
trugerea faunei și florei marine, ca 
urmare a deversării de substanțe 
toxice. De asemenea, s-a recoman
dat să se renunțe la incinerarea 
unor deșeuri in mare.

ÎNTÎLNIRE. La sediul Națiunilor 
Unite din New York a avut loc o 
întâlnire între ministrul iranian de 
externe. Aii Akbar Velayati, și 
ministrul de externe al Kuweitului, 
Sabah Al-Ahmed Al-Sabah. Au fost 
examinate aspecte ale normalizării 
relațiilor iraniano-kuweitiene, a 
declarat o oficialitate a Ministeru
lui de Externe al Iranului.

INSPECȚIE. Un comunicat difu
zat de agenția T.A.S.S. informează 
că grupul de inspectori militari 
sovietici și-a încheiat misiunea de 
control in regiunea anunțată an
terior din Marea Britanie. Inspec
ția a avut loc în conformitate cu 
prevederile documentului Conferin
ței de la Stockholm cu privire la 
măsurile de încredere și de securita
te si pentru dezarmare din Eu
ropa.

CONGRES. La Sofia s-au desfă
șurat lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Asociației participanți- 
lor la zborurile cosmice. Au fost 
discutate probleme ale explorării 
spațiului extraterestru și perspec
tivele colaborării internaționale in 
acest domeniu.

MASURI PENTRU PĂSTRAREA 
ORDINII LA ALGER. Un comu
nicat al Cancelariei președintelui 
Algeriei. Chadli Bendjedid. trans
mis de agenția A.P.S.. informează 
că In Algeria au fost încredințate 
împuterniciri forțelor armate pri
vind păstrarea ordinii în țară și 
liniștea cetățenilor. Subunități ale 
forțelor armate au ocupat poziții- 
cheie in punctele strategice din 
capitala algeriană : portul, clădirile 
Parlamentului. Radioteleviziunii și 
sediului partidului Frontul Națio
nal de Eliberare. Aceste măsuri — 
se specifică — au fost luate ca ur
mare a demonstrațiilor unor ele
mente iresponsabile și instigatoare 
care s-au dedat la acte de vanda
lism, inclusiv împotriva unor 
instituții.

MEMORIAL. Un concurs Inter
național pentru proiectul unui mo
nument închinat memoriei victi
melor comerțului cu sclavi care 
urmează să fie ridicat in Senegal 
a fost deschis la. sediul O.N.U.. dip 
New York de președintele in exer
cițiu al Organizației Unității Afri
cane, Moussa Traore, președintele 
Republicii Mali. Memorialul va fi 
construit pe insula Goree, situată 
la patru kilometri in largul Da
karului, care a fost unul din prin
cipalele centre ale comerțului cu 
sclavi. In timpul acestuia au fost 
vinduți cu forța aproximativ 300 
milioane de africani.

LA STOCKHOLM a fost anun
țată componenta comisiilor 
manente ale 
prima dată 
de lucru ale 
au fost aleși 
dului de Stînga-Comuniștii. 
dețin 21 de mandate în Riksdag.

ATAC. Unități ale Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare 
Națională din Salvador au ataoat 
sediul Adunării Legislative din San 
Salvador. Nu s-au dat publicității 
numărul victimelor și daunele pro
duse.

___ _______ per- 
Riksdagului. Pentru 
în toate organismele 
parlamentului suedez 
si membri ai Parti- 
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hContracongresul“ paralel și problema anulării 
datoriilor

Referindu-se la „contracongresul" 
care a avut loc la' Universitatea 
tehnică din Berlinul occidental, in 
paralel cu sesiunea anuală a F.M.I. 
și B.I.R.D., ziarul vest-german 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG" arată că participanții au 
cerut anularea generală a datorii
lor țărilor lumii a treia și o schim
bare a actualei ordini economice 
mondiale. De asemenea, au fost 
analizate cauzele crizei datoriilor și 
s-au făcut propuneri pentru lichi
darea lor.

Semnificațiile
„Tribunalul Basso" — după nu

mele socialistului italian Lelio 
Basso, care l-a creat in 1979 — a 
intentat, in Berlinul occidental, un 
proces impotriva F.M.I. și B.I.R.D., 
relatează agenția de presă vest- 
germană D.P.A. La începutul ședin
ței, argentinianul Adolfo Here» 
Esquivel, laureat al Premiului No
bel, a declarat — in prezenta mai 
multor sute de participanți — că 
F.M.I. încearcă, prin politica sa. să 
se amestece in treburile interne ale 
țărilor in curs de dezvoltare. In 
acest fel, F.M.I. încalcă atit drep
tul internațional, cit și propriile 
statute prin care recunoaște dreptul 
la autodeterminare al țărilor mem
bre ale acestei instituții. Criza da
toriilor, a apreciat Esquivel, trebuie 
soluționată doar prin negocieri in-

Scopul acestei acțiuni de contra- 
propagandă, a declarat un purtător 
de cuvint al organizațiilor repre
zentate la reuniunea amintită, a 
fost atit de a dezvălui politica am
biguă a F.M.I. și B.I.R.D., cit și de 
a crea „un cartel al datornicilor". 
S-a apreciat, conchide ziarul vest- 
german, că această campanie dusă 
de către participanții la „contra- 
congres" și de reprezentanții celor 
peste 100 de grupări din lumea a 
treia, care au luat parte la diferite 
demonstrații și la alte acțiuni de 
protest, a avut un larg răsunet.

unui proces
ternaționale, în care țările lumii a 
treia să poată decide singure asu
pra propriei lor dezvoltări.

După cum se subliniază In 
hotărirea „tribunalului", F.M.I. și 
B.I.R.D. poartă întreaga răspundere 
pentru pauperizarea popoarelor ță
rilor în curs de dezvoltare. Docu
mentul adresează O.N.U. apelul de 
a organiza, in cadrul Curții Inter
naționale de Justiție de la Haga, 
un proces al F.M.I. și B.I.R.D. ju
riul „tribunalului" a cerut, de ase
menea, instituirea unui moratoriu 
asupra datoriilor țărilor lumii a 
treia, organizarea unei conferințe 
internaționale in această problemă 
și aplicarea unei reforme a F.M.I. 
și B.I.R.D., în vederea instituirii 
unei ordini economice mondiale 
mai echitabile. I

GUVERNUL NICARAGUAN a 
anunțat interzicerea intrării In țară 
a donațiilor externe destinate for
țelor „contras" și altor organizații 
care luptă împotriva regimului 
sandinist — s-a anunțat oficial la 
Managua. S-a precizat că donațiile 
respective reprezintă noi modalități 
de transferare a ajutoarelor cu_ ca
racter militar aprobate 
greșul S.U.A. pentru 
.^contras".

DATORIA EXTERNA 
XICULUI. In prima jumătate a 
acestui an. Mexicul a achitat. In 
cadrul serviciului datoriei externe 
a țării, 9,38 miliarde dolari, din 
care peste o treime — 3,17 miliarde 
— reprezintă numai dobînzile. 
După cum se știe, datoria externă 
a acestei țări depășește suma de 
100 miliarde dolari.

PROIECTUL „RĂZBOIUL STE
LELOR". Ministerul Apărării al 
S.U.A. a anunțat modificarea 
așa-numitei prime faze a realizării 
programului cunoscut sub numele 
de „Inițiativa pentru apărarea stra
tegică" sau „războiul stelelor", 
transmite agenția T.A.S.S. Această 
modificare constă în primul rînd 
în reducerea considerabilă a chel
tuielilor pentru crearea unui sistem 
de rachete de intercepție, cu bază 
cosmică, in diminuarea numărului 
rachetelor respective și al sateliți
lor pentru dirijarea lor. Cheltuielile 
respective au fost rediise de la 115 
miliarde dolari Ia 65 miliarde de 
dolari, pe perioada următorilor 
cinci ani. precizează agenția citată.

PARLAMENTUL ITALIAN a 
început dezbaterea legii financiare 
pentru anul 1989, adoptată de gu
vern săptămîna trecută. Ministrul 
trezoreriei. Giuliano Amato, a afir
mat. in cursul discuțiilor, că ar fi 
necesară aplicarea unor reforme 
structurale în sectorul sanitar, al 
asigurărilor sociale, al poștei si 
transporturilor, prin limitarea chel
tuielilor aferente, poziție combătu
tă energic de 
din opoziție și

ACCIDENT, 
nunță agenția 
pregătirii necorespunzătoare a ru
tei feroviare, la 6 octombrie. în 
apropiere de stația Odurne, din re
giunea Loveci, locomotiva și sânte 
vagoane ale expresului Varna-So- 
fia au deraiat. Trei persoane și-au 
pierdut viața, altele fiind rănite. 
A fost numită o comisie pentru 
cercetarea cauzelor accidentului.

de Con- 
forțele

A ME-

o serie de deputați 
de către sindicate.
- După cum a- 
B.T.A., din cauza
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