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în atmosfera vibrantelor manifestări de dragoste 

și prețuire, expresie a indestructibilei unități a 
întregului popor in jurul partidului, al secretarului 
său general, sub semnul angajării revoluționare 

de a înfăptui neabătut mărețele obiective 
ale dezvoltării patriei, ieri a continuatVIZITA DE LUCRU A TOVAIîAȘI LU NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

In continuarea vi
zitei de lucru în județul 
Hunedoara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste Româ
nia, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au 
fost, în cursul zilei de 
miercuri, oaspeți ai mi
nerilor din Valea Jiului.

La plecarea din municipiul- 
reședință de județ, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu cele mai calde sen
timente de stimă și prețuire. Pe 
arterele străbătute de coloana 
oficială, de la reședință pînă la 
stadionul municipal, se aflau 
mii și mii de oameni ai mun
cii. care au aclamat îndelung, 
cu însuflețire, pentru partid și 
secretarul său general. Coruri 
reunite interpretau cîntece pa
triotice. revoluționare. în timp 
ce formații artistice executau 
dansuri din bogatul folclor al 
acestei zone.

Aceeași atmosferă vibrantă, 
sărbătorească s-a regăsit pe 
stadionul din Deva.

In manifestările entuziaste 
ale celor prezenti și-a găsit o 
emoționantă expresie bucuria 
locuitorilor orașului de a se fi 
reîntilnit cu secretarul general 
al partidului, a cărui vizită de 
lucru se înscrie ca un eveni
ment de neuitat, de primă im
portantă in viata întregului 
județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat comuniștilor, tuturor 
locuitorilor municipiului un 
salut călduros și cele mai bune 
urări de succes în îndeplinirea 
planului pe acest an. a obiecti
velor actualului cincinal, astfel 
incit județul Hunedoara să a- 
ducă o contribuție tot mal mare 
la dezvoltarea generală a pa
triei.

Cuvintele secretarului gene
ral al partidului au fost pri
mite cu deosebită satisfacție, 
cu puternice aplauze și urale. 
expresie a dragostei cu care 
este înconjurat secretarul ge
neral al partidului de către 
întregul popor, a puternicei 
unități în jurul partidului — 
forța conducătoare a națiunii 
noastre socialiste.

în aclamațiile și ovațiile mul
țimii, elicopterul prezidențial a 
decolat. îndreptîndu-se spre Lu- 
peni.

Valea Jiului a îmbrăcat în 
această frumoasă zi de pri
măvară haine de sărbătoare, 
în întîmpinarea secretarului ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Puternicul detașament mun
citoresc din cel mai important 
bazin carbonifer românesc l-a 
așteptat pe Minerul de Onoare 
al tării cu bucurie pentru a-i 
înfățișa marile prefaceri înnoi
toare pe care această zonă a pa
triei le-a cunoscut în perioada 
inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului în toate sec
toarele vieții economico-sociale. 
Sînt anii în care mineritul s-a 
înscris pe coordonatele dezvol
tării șl modernizării. aceasta 
însemnînd extinderea capacită
ților existente și dotarea mine
lor cu mașini și agregate de 
randament ridicat, sporirea gra
dului de mecanizare a lucrări-
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din municipiul Petroșani

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor locuitorilor din 
Valea Jiului, din județul Hune
doara, un salut călduros, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și al meu 
personal, împreună cu cele mai 
bune urări de noi și noi succese 
în toate domeniile de activitate ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ne aflăm în județul Hunedoara 
și în Valea Jiului într-o vizită de 
lucru. Ne-am întîlnit cu energe- 
ticienii, cu oamenii muncii de la 
marele combinat siderurgic Hune
doara, iar în această dimineață, 
cu minerii din Lupeni și din Va
lea Jiului. Am avut discuții în 
consiliile oamenilor muncii de la 
Hunedoara și Petroșani. în general, 
avem impresii bune despre munca 
și activitatea tuturor oamenilor 
muncii din Hunedoara, din toate 
zonele. Avem, de asemenea, impre
sii deosebit de bune despre activi

tatea minerilor. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

După cum este bine cunoscut, 
întregul popor a realizat, în 1988, 
o producție sporită față de anul 
precedent. Am făcut noi pași im
portanți în dezvoltarea economico- 
socială a țării, în înfăptuirea pla
nului cincinal 1986—1990, a Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a pa
triei spre comunism ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
eroism, România — comunism !“).

La toate aceste realizări au adus 
o contribuție importantă și oa
menii muncii din Hunedoara, din 
Valea Jiului. Este adevărat că 
și pe întreaga țară, și în județul 
Hunedoara nu s-au realizat în în
tregime prevederile planului pe 
anul trecut ; dar am realizat pași 
importanți în dezvoltarea gene
rală a țării.

Am început acest an, în general, 
cu rezultate bune. în Valea Jiului, 
la Hunedoara, deși s-au obținut 
producții mai bune față de aceeași 
perioadă a- anului trecut, sînt încă 

o serie de rămîneri în urmă. Dar, 
avem ferma convingere că, pe în
treaga țară, și deci și în Hunedoa
ra, și în Valea Jiului, este posibil 
ca rămînerile în urmă din primele 
două luni să fie recuperate și pla
nul pe acest an să fie realizat în' 
cele mai bune condiții. De altfel, 
în discuțiile cu consiliile oameni
lor muncii am stabilit împreună 
măsurile necesare, și ambele con
silii — de la Hunedoara și de la 
Petroșani — și-au luat angajamen
tul că vor acționa în așa fel îneît 
să realizeze în cele mai bune con
diții planul pe acest an. Sînt con
vins că toți minerii, toți siderur- 
giștii, toți energeticienii, toți oame
nii muncii din județul Hunedoara 
— și deci și din Valea Jiului — își 
vor ține cuvîntul și vor realiza în 
bune condiții planul. (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite j se 
scandează îndelung „Vom munci 
și vom lupta, planul vom realiza!*').

Pentru rezultatele obținute pînă 
acum, doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului, ' din județul 
Hunedoara, cele mai calde felicitări 
și urarea de noi și noi succese în 

toate domeniile ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“).

Anul acesta sărbătorim 45 de ani 
de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, de cînd 
poporul român a lichidat pentru 
totdeauna dominația imperialistă și 
a hotărît să treacă la dezvoltarea 
independentă a patriei.' S-au îm
plinit 40 de ani de cînd am trecut 
la realizarea socialismului în pa
tria noastră. Ăm străbătut un drum 
lung, am obținut rezultate mărețe 
în toate domeniile. M-am referit la 
toate acestea — le cunoașteți. Și în 
Valea Jiului, oricine poate să con
state ce mari transformări s-au 
realizat în anii construcției socia
liste, de cînd clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregul popor, în de
plină unitate — sub conducerea 
Partidului Comunist Român —, a 
trecut la realizarea celei mai 
drepte orînduiri care a existat 
vreodată în lume — a orînduirii 
socialiste.

Am realizat multe, am străbătut 

un drum lung. însuși faptul că pro
ducția industrială este de peste 120 
de ori mai mare decît în 1945, iar 
producția agricolă de peste 9 ori 
mai mare demonstrează, cu pu
terea realităților, ce forță reprezin
tă clasa muncitoare, poporul stăpîn 
pe destinele sale, care a înlăturat 
pentru totdeauna pe asupritori și 
își făurește viața liberă, indepen
dentă, așa cum o dorește ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !“).

Am realizat transformarea gene
rală a țării noastre, dintr-o țară 
slab dezvoltată într-o țară in- 
dustrial-agrară. Am construit pu
ternice centre industriale, s-a 
dezvoltat puternic sectorul mi
nier. însăși în Valea Jiului 
producția de cărbune a crescut 
puternic; este adevărat că tre
buie să crească și mai mult, dar, 
în general, am obținut rezultate 
bune. Am construit locuințe, spi
tale, școli, tot ceea ce asigură ri
dicarea gradului de civilizație și 
duce la îmbunătățirea condițiilor 
de viață, de muncă, la ridicarea 
bunăstării poporului. (Aplauze și 

urale îndelungate; se scandează 
puternic „Ceaușescu — prim- 
miner !“)

Sîntem ferm hotărîți să facem 
totul pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a actualului plan 
cincinal, pentru trecerea României 
la un nou stadiu de dezvoltare, 
pentru ridicarea în continuare a 
nivelului general de dezvoltare a 
patriei noastre și a bunăstării în
tregii națiuni.

Cunoașteți bine că. în acest de
ceniu. în viața internațională au 
apărut grave probleme economice. 
S-a dezvoltat șomajul, mai cu 
seamă în rîndul tineretului, au 
apărut probleme serioase privind 
locuințele și alte și alte probleme 
care au dus de fapt la înrăutățirea 
condițiilor de viață ale maselor 
populare. Mai cu seamă doresc să 
subliniez înrăutățirea foarte gravă 
a situației țăriloi- în curs de dez
voltare.

în aceste condiții grele, țara 
noastră a realizat an de an o dez
voltare continuă. Am creat condiții
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Marea adunare populară din municipiul Petroșani

■>

Vizita x de lucru pe care tovarășul 
Nicolae 'Ceaușescu, secretar generai 
rl' Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,, impfceună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu \ au efectuat-o în județul 
Hunedoara. s-a încheiat printr-o im
presionanta adunare populară care a 
avut loc In. reuânicipiul Petroșani.

Pe stadionul din localitate, unde 
s-a (tesifeșuraf*  adunarea populara, 
domnea o ambianță entuziastă, săr
bătorească. în această- dimineață în- 
lorită, aproape lOO'IXW de partici
panta — tmneri, energetieiem. alte 
categorii' de •oameni ai muncii, stu
dent! și eteMl — au umplut pînă '.a 
refuz- t.ribizculie ți gazonul stadionu
lui, precum și spațiile din jur. ți- 
tiind să fi» «de față la această nouă 
ntilnire cu, conducătorul partidului 
li statului. Pe numeroase pancarte 
?rau înăcrise urări Ia adresa parti
dului ți a secretarului său general.
i harniouta» popor român ți a patriei 
noastre «socialiste. Cei prezență pur
tau cu- deosebită mindrie portrete ale 
;ovarășuMti Nicolae Ceaușescu ți 
ovarășei Elena Ceaușescu. tricolorul 
;i steagul' roș*  al partidului.

Policromei» stadionului era sporită 
ie grupurile de pionieri ce fluturau 
eșarfe roții, galbene ți albastre.

Sosirea tovarășului 
Nicola» CtSaușescu și tovarășei Elena 
"Jeaușescu ,1a tribună » fost salutata 
ni entuziasm, cu puternice aplauze 
d ural®. ffarticipanții Ia marea a- 
htnare poțgulară au ovaționat cu pu
tere, an scandat cu însuflețire 
.Ceausescu — P.C..R. !“, „Ceaușescu 
;L po-torulj-, „Ceaușescu și mi
nerit J".
în această, atmosferă vibrantă, a 

nat cuvintstl tovarășul Ion Pop», 
itim-secretar al Comitetului jude- 
ean Hunedbora al P.C.R.. care a 
;pus. t

Mult taMt*  «i stimate tovarășe 
Ș'irotae Ceaușescu. secretar general 
tf Partidului Comunist Român,

Mult stimată tovarășă Elena 
reaoșenen,

tn atmosfera <9e înaltă vibrație 
patriotică, generaâă de înfăptuirea 
u abnegație si eroism de către in- 
tegul nostru popor a istoricelor 
îotăriri ale Congresului al XXII-lea
ii Conferinței Naționale ale Parti- 
itxlul Comunist Rumân. sub puter- 
ricul impuls al ortențărilor, ideilor 
ii tezelor cuprinse în magistrala 
Expunere din 28 noiembrie 1988 — 
cutezător program de muncă si ac- 
;iune pentru întregul partid și popor, 
■omuniștii, toți locuitorii județului 
ibnedoara trăiesc acum suprema 
moare și Imensa bucurie de a se 
■eintilni cu dumneavoastră, mult 
timate tovarășe secretar general 
ficoîae Ceausescu, cel mai iubit și 
îevotat fiu al națiunii române, 
înflăcărat patriot revoluționar, ge- 
’ial gfndftor. personalitate nroemi- 
tentă a lumii contemporane, care, 
ie peste cinci decenii ți jumătate, vă 
dentificați cu idealurile partidului 
4 poporului, consacrîndU-vă cu e- 
tem piară dăruire comunistă tnt.rea- 
ta viată Șl activitate dezvoltării 
nulttlaterale a patriei, cauzei soria- 
ismuTni st comunismului, colaboră- 
•îi și păcii în lume.

Cn adine respect, ne exprimăm 
lentimentele de aleasă stimă si 
•emărginit» gratitudine fată de to
varășa academician doctor inginer 
“lena Ceaușescu. eminent conducă- 
:or de partid si de stai, ilustru om 
ie știință, de largă recunoaștere in- 
ernațfonalâ. căreia îf adresăm un 
d brant omagiu pentru contribuția 
nestimabilă pe care o aduce la 
undamentarea ei înfăptuirea planu- 
•tlor și programelor de dezvoltare 
sconomico-socialâ a patriei, de in- 
lortre fără precedent a științei, în— 
zățămintulul și culturii românești.

Ne facem o datorie de conștiință 
<3 vă adresăm, mult iubite si stimate 
ovarășe Nieolae Ceaușescu. mult 
'timată tovarășă Elena Ceaușescu. 
im adincul inimilor, un călduros 
.Bine ați venit" în Valea Jiului, în 
udetul Hunedoara.

Oamenii acestor străvechi me- 
feaguri românești, asemenea intregu- 
ui popor, trăiesc un timp eroic, al 
narilor împliniri socialiste, inaugu- 
■ato de Congresul al IX-lea al 
lartiduluL deschizător de Tuminoase 
irizonturi comuniste, epoca oe care 
întregul popor o numește, cu 
ndren'ățită mindrie patriotică și 
xofundâ recunoștință fată de 
ten i aiul său ctitor — ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Vă rog să-mi îngăduiți, mult sti
mate ți iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. să ex
prim simțămintele de adincă stimă, 
respect st Înaltă prețuire, de 
nețărmurită dragoste ți devotament 
pe care minerii. siderurgițtîL ener- 
țjeticieniî. toți oamenii muncii hu- 
nadoreni le nutresc față de dum- 
aee voastră. strălucit conducător al 
partidului și statutul, inițiatorul și 
făuritorul uriașelor transformări re

voluționare din patria noastră, să 
vă aduc un respectuos omagiu, cele 
mai alese mulțumiri pentru devota
mentul cu ciute slujiți interesele 
fundamentale ale națiunii noastre, 
pentru grija deosebită ce o purtați 
înfloririi economico-sociate a tuturor 
zonelor țării, pentru prețioasele in
dicații și orientări pe care mi le-ați 
dat și in timpul acestei importante 
întâlniri. de lucru cu locuitorii jude
țului nostru.

Mult stimate tovarășe secretar 
general, vă raportăm că, acționind 
eu înalt spirit revoluționar si pa
triotic. încurajați permanent d« 
înflâcăratete dumneavoastră îndem
nuri. beneficiind de roadele politicii 
înțelepte, realiste ale partidului și 
statului. în anii de glorie ce a.» tre
cut de la istoricul Congres al IX-lea 
al partidului județul Hunedoara a 
cunoscut, asemenea întregii țări, o 
dezvoltare fără precedent, valoarea 
fondurilor fixe fiind de peste 4 ort 
mai mare, iar producția industrială 
a sporit de Ia 35 miliarde lei in 
1965 la 48 Tniliarde tei in 1988. o 
pondere de 72 la sută avind indus
tria extractivă si siderurgică.

Pe harta economică a județului 
Hunedoara au apărut noile mine 
Petrila-Sud, Lonea-Pilier, Valea de 
Brazi. Cimpu lui Neag. preparațiile 
Live reni și Uricani ; s-a dezvoltat 
construcția de mașini și echipamente 
miniere, au intrat in activitate între
prinderii» de confecții Vulcan, de 
tricotaje Petroșani. Țesătoria de 
mătase Lupeni, Fabrica de mobilă 
Petrila, alte unități economice, prin 
care s-au creat mii de noi locuri 
de muncă ; a sporit volumul desfa
cerilor de mărfuri către populație ; 
s-a dezvoltat continuu baza mate
rială a înrățămintului, științei șl 
culturii. O dezvoltare importantă a 
cunoscut și agricultura județului 
nostru.

Aceste realizări obținute în dez
voltarea multilaterală a județului 
Hunedoara, asemenea întregii țări, 
ilustrează cu tărie justețea politicii 
partidului și statului nostru, forța 
creatoare a oamenilor muncii, unita
tea de nezdruncinat a întregului 
popor in jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. eminent 
strateg al devenirii noastre socialis
te și comuniste.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Hu
nedoara, vă adresăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde mulțumiri pentru recen
tele măsuri luate din inițiativa dum
neavoastră privind majorarea re
tribuției personalului muncitor de 
care beneficiază și minerii, aceasta 
constituind o nouă și strălucită ex
presie a forței economiei noastre so
cialiste, a grijii statornice a parti
dului și statului nostru, a dumnea
voastră. pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale șl spirituale a 
întregului popor.

Profund recunoscători pentru mi
nunatele condiții de muncă și viață 
de care beneficiază, prin grija parti
dului. a dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
din județul nostru au livrat supli
mentar economiei naționale în anul 
1988 însemnate cantități de metale 
în concentrate, utilaje tehnologice 
pentru metalurgie, materiale de con
strucții. confecții textile și alte pro
duse- în lumina indicațiilor și orien
tărilor dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general. am 
acordat o atenție deosebită realizării 
producției de export, prevederile de 
plan pe anul 1988 fiind indeplinite 
înainte de termen.

Prin măsurile întreprinse în pe
rioada care a trecut din acest an, pe 
ansamblul județului s-au obținut o 
serie de rezultate bune.

Anallzlnd activitatea desfășurată 
în spiritul înaltelor exigente cuprin
se în magistrala Expunere din 28 
noiembrie 1988, precum și in cadrul 
întâlnirilor dumneavoastră pe par
cursul vizitei de lucru cu membrii 
consiliilor oamenilor muncii, ai 
biroului comitetului județean de 
partid, trebuie să recunoaștem că 
rezultatele obținute In anul trecut și 
în primele două luni din acest an 
nu se situează în toate unitățile și 
la toți indicatorii la nivelul preve
derilor de plan, ai puternicei baze 
tehnico-materiale de care dispunem, 
al cerințelor actualei etape de dez
voltare intensivă a economiei na
ționale.

Lipsurile care mai persistă, in 
Special în principalele sectoare — 
minier și siderurgic — sint rezultatul 
nemijlocit al deficiențelor existenta 
în activitatea unor organe și orga
nizații de partid, a unor consitli ale 
oamenilor muncii. Nu am reușit să 
asigurăm buna organizare și con
ducere a activității, să îndeplinim în 
cele mai bune condiții unele preve
deri din programele prioritare, să 
înlăturăm în totalitate practicile de 
justificare a neajunsurilor, manifes
tările de formalism și automulțumire.

La Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, la termocentralele Mintia și Pa- 
roșeni și la alte unități din Valea Jiu
lui nu am realizat integral și pe sor
timente producția de otel, avem res
tanțe mari la cărbune și la alte pro
duse. nu am folosit corespunzător 
capacitățile existente, am depășit 
consumurile de. materii prime, mate
riale și energie, nu am realizat inte
gral programele de reparații și între
ținere a mașinilor și utilajelor.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
transpune neabătut in viață prețioa
sele dumneavoastră orientări șt indi
cații date pe parcursul vizitei de lucru 
și in cadrul înUlnirii eu membrii bi
roului comitetului județean de partid, 
vom intensifica și ridica la un nivel 
superior munca politico-organizatori- 
că. vom adopta un știi de muncă re
voluționar, întărind calitatea ți efi
ciența activității de îndrumare și con
trol. aeordînd un sprijin mai contrei 
și eficient organelor 0 organizațiilor 
de partid, organismelor democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, 
pentru recuperarea rămmerilor în 
urmă ți realizarea integrală a sarci
nilor de plan.

Vom întocmi urgent, așa cum ne-ați 
indicat, programe pentru îmbunătă
țirea activității în toate domeniile, in 
special în sectoarele de bază — minier 
și siderurgic — ți vom acționa cu 
înaltă răspundere pentru înfăptuirea 
acestora. în vederea creșterii produc
ției de cărbune, cu deosebire a huilei 
pentru cocs și semicocs, folosirii de
pline, cu randamente sporite, a mași
nilor. utilajelor și instalațiilor, dimi
nuării cheltuielilor materiala și spo
ririi mai accentuate a eficienței eco
nomice.

în numele tuturor locuitorilor jude
țului Hunedoara, vă rog .să-mi' în
găduiți. mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu. să dau 
glas adeziunii noastre depline față de 
politica internă și externă, a partidu
lui și statului nostru, de colaborare 
și înțelegere între popoare, față de 
inițiativele de larg prestigiu interna
țional pe care le promovați pe plan 
mondial, in consens cu idealurile de 
libertate, independență ți pace ale 
întregii umanități.

Vă rog să-mi permiteți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, să exprim. încă o dată, și 
la această mare adunare populară, 
angajamentul solemn al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Hunedoara de a. urma neabătut 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și luptă revoluționară, de 
slujire cu înalt devotament și. eroism 
a intereselor supreme ale partidului 
și poporului, încredințindu-vă că vom 
munci cu abnegație și dăruire patrio
tică pentru îndeplinirea exemplară a 
planului pe acest an și întregul cinci
nal, sporindu-ne astfel’ contribuția Ta 
progresul genera! și înflorirea multi
laterală a scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

In continuare, a luat, cuvîntul to
varășul laceb Toplieean. secretarul 
Comitetului de partid1 al Combino 
tului siderurgic Hunedoara, care a 
spus :

Mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Muit stimată tovarășii Elena 

Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți ca. In nu

mele puternicului detașament mun
citoresc cte la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, să dau glas sentimente
lor de nețărmurită dragoste, înaltă 
prețuire și profundă recunoștință 
față de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit și 
devotat fiu al partidului și poporu
lui nostru, strălucită personalitate 
a lumii contemporane, care vă con
sacrat! întreaga viață si eroica acti
vitate revoluționară ridicării necon
tenite a patriei noastre libere și in
dependente pe culmi tot mai înalte 
de progres si civilizație.

Exprim. totodată, sentimentele 
noastre de aleasă gratitudine si 
adine respect față de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. eminent 
om politic ți savant de largă recu
noaștere internațională, pentru re
marcabila activitate pusă în slujba 
înfăptuirii neabătute a programe
lor de dezvoltare multilaterală a 
țării, afirmării puternice a știin
ței. învătămintului și culturii româ
nești.

Dezbaterea temeinică. în toate or
ganizațiile de partid, de tot! oame
nii muncii a documentelor de 
partid, a tezelor, ideilor st orientă
rilor cuprinse în excepționala Ex
punere din 28 noiembrie 1988 a de
terminat îmbunătățirea activității 
organizatorice si polîtâco-educatlve, 
mobilizarea mat puternică a între
gului colectiv la realizarea sarcini
lor de plan, a programelor priorita
re stabilite pentru industria side
rurgică.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că anul trecut 
pe ansamblu, am obținut unele re
zultate pozitive, depășind prevede
rile de plan la producția de oțel 
aliat, profile grele si semifabricate 
pentru forjă, utilaje tehnologice și 
la alte produse. O mai mare atenție 
am acordat, așa cum ne-ați indicat, 
exportului. Totodată, in perioada 
care a trecut din acest an. am reu
șit să depășim planul la cocs.

Trebuie să arătăm însă deschis 
că., așa cum a reieșit din analiza pe 
care ați efectuat-o cu prilejul vizi
tei dumneavoastră de lucru în com
binatul nostru și al întilnirii cu 
membrii consiliului oamenilor mun
cii, ne dăm seama că. față de pu
ternica dotare tehnieo-materială de 
care dispunem, rezultatele nu ne pot 
mulțumi.

Așa cum ne bună dreptate ați 
apreciat, avem importante rezerve 
de creștere a producției și a efi
cienței economice pe care nu le-am 
valorificat. Nu am folosit integral 
capacitățile de producție, fapt ce a 
determinat să avem o serie de res
tante ta fontă, oțel și laminate fi
nite; nu am aplicat ferm programele 
de modernizare și organizare știîn- 
t'fică a producției și a muncii, nu 
am gospodărit cum se cuvine resur
sele de materii prime și materiale, 
depășind consumurile normate.

Vă încredințăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că am tras toate concluziile și în
vățămintele din activitatea de pinâ 
acum și ne angajăm, in numele co
muniștilor, al întregului colectiv, al 
consHiulul 'oamenilor muncii din 
această importantă unitate econo
mică. să muncim cu dăruire și înal
tă răspundere pentru înlăturarea 
grabnică a tuturor lipsurilor si râ- 
mînerilor în urmă. Vom întocmi, 
așa cum ne-ați indicat, pînă în luna 
aprilie a.c„ programe concrete de 
îmbunătățire a activității in toate 
sectoarele, urmărind zilnic îndepli
nirea acestora, astfel incit. în cel 
mal scurt timp, să ridicăm rezulta
tele muncii noastre la nivelul do
tării tehnice moderne de care dis
punem.

Sîntem ferm hotărîți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să mun
cim cu înaltă exigență pentru ca, în 
perioada care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul’ anului, să realizăm lunar, 
așa cum ne-ați indicat, o producție 
de cel puțin 345 000 tone oțel, astfel 
incit să putem indeplini planul a- 
nual de 4 milioane tone oțel. Este 
o sarcină mobilizatoare, dar pe de
plin realizabilă, și pentru înfăp
tuirea ei vom asigura Jolosirea de
plină a potențialului material si 
uman de care dispunem, vom întări 
ordinea și disciplina la toate locu
rile de muncă.

Adresin<lu-vă cele mai vii mulțu
miri pentru vizita de lucru pe care 
ați întreprins-o în combinatul nos
tru. pentru prețioasele indicații și 
orientări pe care ni le-ați dat, ne 
angajăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu. 
■Ă acționăm in spirit revoluționar, 
cu răspundere comunistă pentru În
deplinire*  exemnlarâ a sarcinilor ce 
ne revin., întimpinind cu rezultate 
tot mai bune glorioasa aniversare a 
zilei de 23 August și cel de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

în cuvântul său, tovarășul Dan 
Suruleseu, directorul general al 
Combinatului minier Valea Jiului, a 
spus ;

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult «timată tovarășă Elen» 
Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți să exprim, 
de la tribuna acestei grandioase a- 
dunări populare, bucuria și mindria 
celor 52 0*W  de oameni ai muncii din 
mineritul Văii Jiului de a vă 
avea din nou oaspeți dragi, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. să vă aduc cel mai vi
brant ți respectuos omagiu, expre
sie a dragostei și recunoștinței pe 
care, asemenea întregii națiuni, le 
nutrim față de dumneavoastră, cei 
mai iubit fiu și conducător al po
porului român, strălucit otn politic 
al lumii contemporane, promotor al 
păcii și prieteniei intre popoare.

Prestigioasa dumneavoastră activi
tate revoluționară, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, desfășurată din 
cea mai fragedă vârstă, reprezintă 
pentru noi, mxnerii, chintesența va
lorilor umane, revoluționare, a dra
gostei față de cauza partidului și 
poporului, este modelul de muncă Ia 
care ne raportăm în permanență cu 
tot ce avem mai bun, cu toată ac
tivitatea noastră de zi eu zi.

Aducem în aceiași timp un fier
binte omagiu mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer Elena 

Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, pentru prestigioasa activita
te depusă in slujba înfăptuirii 
neabătute a programelor de dezvol
tare multilaterală a țării, de moder
nizare și introducere a progresului 
tehnic in toate ramurile economiei 
naționale.

Vă raportăm, mult stimat® și 
iubite tovarășe secretar general, că, 
acționind permanent în spiritul o- 
rientărilor și indicațiilor ce ni 
le-ați dat in repetate rinduri, pre
cum și cu prilejul acestei vizite de 
lucru, oamenii muncii din industria 
carboniferă a Văii Jiului, urmind 
neabătut chemarea partidului, a 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, sint pu
ternic angajați in realizarea la timp 
ș» in condiții de calitate crescută 
a sarcinilor de plan, contribuind ast
fel la asigurarea independenței e- 
nergetice a tării. Multe din abata
jele noastre sint echipate cu teh
nică nouă și modernă, iar pe baza 
programului de măsuri întocmit la 
indicația dumneavoastră, in urma vi
zitelor de lucru efectuate in bazinul 
nostru carbonifer, procesele de pro
ducție au fost mecanizate și automa
tizate.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că, in prezent, 
minele din Valea Jiului dispun de o 
puternică bază materială, sint dota
te cu 62 complexe mecanizate de 
susținere și tăiere a cărbunelui, cu 
54 combine de abataj și cu 57 com
bine de înaintare, s-a generalizat 
transportul cărbunelui pe benzi» s-au 
deschis, mine noi, menite să contri
buie la ridicarea producției de căr
bune la exigențele și necesitățile ac
tuale, la nivelul sarcinilor de plan.

In spirit autocritic, comunist, re
cunoaștem că rezultatele obținute 
sint departe de a ne mulțumi. Și in 
1988. și de la începutul acestui an 
am înregistrat restanțe la producția 
planificată de cărbune, îndeosebi la 
cea pentru cocs și semicocs.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că minerii din acest 
străvechi și puternic bazin carbo
nifer al țării știu să se mobilizeze 
în muncă, au capacitatea tehnică și 
organizatorică de a crește produc
ția de cărbune, sarcină pe care o 
privim ea pe o inaltă datorie patrio
tică, revoluționară, fnsușindu-ne în
tru totul spiritul novator și exigen
țele. formulate de dumneavoastră, la 
marele forum comunist din noiem
brie 1988, precum și indicațiile, pri
mite in cursul amplului dialog de 
lucru de azi. vă exprimăm, tovarășe 
secretar generat, angajamentul nos
tru comunist de a realiza și depăși 
toți indicatorii de plan pe anul 1939, 
creind condiții ca, în cinstea mari
lor evenimente politice ale acestui 
an. aniversarea a 50 de ani de la 
marea demonstrație patriotică, an
tifascistă și antirăzboinică de Ia 
1 Mai 1989, Ta care un rol determi
nant l-ați avut dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena. 
Ceaușescu, 45 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al partidului,, să 
onorăm însuflețitoarea dumneavoas
tră chemare prin cele mai bune re
zultate in producție șl în activita
tea economieo-financîară.

In vizita efectuată azi, Ia noi, ta 
Valea Jiului, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, ați tă
cut, pe bună dreptate, o serie de 
aprecieri și observații critice tați 
de activitatea noastră și de rezul
tatele obținute, ne-ați dat prețioase 
îndemnuri pentru perfecționarea 
muncii în viitor și creșterea conti
nuă a producției de cărbune. Vă 
mulțumim din toată inima și vă 
Încredințăm că vom urma neabătut 
indicațiile pe care ni le-ați dat, că 
grija nețărmurită pe care o purtați 
condițiilor de lucru și de viață ale 
minerilor, ale întregului popor, re
flectate și în majorarea retribuțiilor 
personalului muncitor, se va regăsi 
in realizări tot mai bune în pro
ducția de cărbune.

Să ne trăiți mulți ani. iu
bite tovarășe secretar general 
Nieolae Ceaușescu, alături de mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. 
spre binele patriei și al poporului 
român T

Noroc ben !
Lutnd cuvîntul, tovarășul Stefan 

Alto, miner, șef de brigadă la între
prinderea minieră Petrila, a spus t

Mult stimate și iubite tovarăș*  
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Intr-un glas cu toți locuitorii ju
dețului. comuniștii, toți oamenii 
muncii de la întreprindere» minieră 
Petrila vă exprimă, mult stimate și 

iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului. Mine
rul de Onoare al tării, sentimentele 
noastre de adincâ prețuire și 
nemărginită admirație pentru exem
plul dumneavoastră strălucit de co
munist înflăcărat și patriot revolu
ționar, pentru eroica activitate con
sacrată dezvoltării economico-secia- 
le a patriei, fericirii întregului 
popor.

Noi, minerii Văii Jiului, asemenea 
tuturor minerilor tării, vă mulțumim 
din adincul inimii» mult stimate și 
iubite tovarășe secretar generai, 
pentru toate măsurile care te-ați ini
țiat, pentru programele elaborate 
sub conducerea dumneavoastră, me
nita să asigure mecanizarea șl mo
dernizarea tehnologiilor de lucru in 
subteran, îmbunătățirea continuă a 
condițiilor noastre de muncă și via
tă. Vă sîntem profund recunoscă
tori că ați venit din nou in mijlocul 
nostru, pentru a ne îndruma în 
munca noastră și a stabili la fata 
locului căile prin care trebuie să 
acționam pentru a da patriei cit mai 
mult cărbune.

Exprimăm, totodată, sentimentele 
noastre de profund respect, adineă 
recunoștință față de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, pentru 
tot ceea ce întreprinde, eu exemplară 
dăruire patriotică spre binele și 
bunăstarea poporului român.

Asemenea tuturor județelor țării, 
localitățile Văii Jiului au cunoscut 
în anii ce au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului o dezvoltare 
fără precedent, demnă de epoca pe 
care cu legitimă mindrie patriotică 
întregul popor o numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că noi, mi
nerii, răspundem prin fapte de mun
că consecvenței revoluționare cu 
care acționați pentru înflorirea pa
triei socialiste.

împreună cu ortacii din brigada 
pe care o conduc, însuflețiți perma
nent de înflă căratele dumneavoastră 
chemări și îndemnuri, ne-am mobili
zat pentru a învinge orice dificultăți 
și a realiza ritmuri înalte la produc
ția de cărbune.

Vă raportăm, mult stimat*  to
varășe secretar general, că, prin 
aplicarea unor tehnologii moderne, 
în spiritul orientărilor dumneavoas
tră, am reușit să' exploatăm inten
siv frontul de lucru. Prin creșterea 
productivității muncii, care este in 
prezent în medie de.. 12 tone pe post, 
la Cele trei abataje in care lucrăm, 
brigada noastră a obținut de la în
ceputul anului o producție supli
mentară do peste 20 000 tone de căr
bune. realizind • astfel în actualul 
cincinal, peste prevederile de plan, 
250 000 tone cărbune.

Este răspunsul nostru muncitoresc 
la tot ceea ce întreprind partidul și 
statul nostru, sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere, pentru ridi
carea necontenită a nivelului de trai 
al poporului, pentru acțiunea de ma
jorare a retribuției întregului perso
nal muncitor, de care, in prezent, 
beneficiază toți minerii țării.

în spiritul exigentei muncitorești, 
comuniste, trebuie sâ recunoaștem 
deschis că atit in activitatea de pro
ducție, cit și în cea a consiliului 
oamenilor muncii persistă o serie 
de lipsuri cu influență negativă in 
îndeplinirea sarcinilor de producție. 
Se mai înregistrează abateri de Ia 
disciplina tehnologică și a muncit» 
mașinile și utilajele nu sint întreți
nute, reparate și folosite corespun
zător, la unele cadre se manifestă 
tendința de a motiva, de a justifica 
neimpliniriie în loc de a acționa cu 
fermitate revoluționară pentru a nu 
mai tolera lipsurile.

Ați fost de multe ori în mijlocul 
nostru în abatajele din adincuri, în 
localitățile muncitorești din Vale*  
Jiului, mult iubite șl stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. Am înțe
les de la dumneavoastră că una din 
cele mai înalte datorii muncitorești 
este aceea de a folosi cu eficientă 
maximă și de a gospodări cu cea 
mai mare răspundere mijloacele 
tehnice de care dispunem prin grija 
dumneavoastră și pentru care socie
tatea noastră a făcut și face mari 
eforturi.

în lumina cerințelor și orientări
lor formulate de dumneavoastră în 
magistrala Expunere din noiembrie 
anul trecut și pe parcursul vizitei 
de lucru, sintem hotărîți, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
ridicăm la noi cete de calitate în
treaga noastră activitate pentru a ne 
spori contribuția ia înfăptuire*  pro
gramului de dezvoltare a bazei 
energetice și de materii prime a tă
rii, la dezvoltarea multilaterală a 
patriei.

Cu deosebit respect vă mulțumim 
din inimă, dragi conducători, câ ați 
venit din nou in mijlocul nostru și 
vă adresăm cele mai alese urări de 
viață lungă, in deplină sănătate și 

putere de muncă, însoțite de urarea 
„Noroc bun

Dindu-se expresie dorinței fier
binți a tuturor participanților, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i-a fost 
adresată, cu deosebit respect, ru
gămintea de a lua cuvîntul la marea 
adunare populară.

Primit eu eele mai alese sen
timente de dragoste »i prețuire, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost urmă
rită cu viu interes și deosebită sa
tisfacție, fiind subliniată în repetate 
rinduri cu îndelungi aplauze, cu pu
ternice urale și aclamații.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în încheierea 
adunării popdtare, primul-seeretar 
al comitetului județean de partid a 
spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog respectuos să-mi permiteți 
ca, în numele participanților La a- 
ceastă mare adunare populară, al 
tuturor oamenilor muneii din jude
țul Hunedoara, să vă adresez, din 
adincul inimii, cele mai alese senti
mente de prețuire și respect, profun
de mulțumiri pentru vizita de lucru 
efectuată in județul nostru, pentru 
indicațiile și orientările pe care ni 
le-ați dat și cu acest prilej, adevă
rate programe, de muncâ pentru în
făptuirea cărora vom acționa, in 
spirit revoluționar, cu răspundere și 
dăruire comunistă

Ne angajăm solemn sa depunem 
toaie eforturile pentru îmbunătă
țirea rapida a muneii, a activității 
organizatorice și politico-educative 
pentru ca județul Hunedoara să in- 
tîmpîne cu prestigioase realizări cea 
de-a 45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antilmperia- 
listă și cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului, să-și aducă o contri
buție tot mai importantă la dezvol
tarea și înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România. ■ .

Să ne trăiți ani multi, în de
plină sănătate, și putere de muncă, 
mult iubite și , stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ’ mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului nos
tru !

Adunarea populară a luat sfîrșit 
într-o atmosferă de puternică vibra
ție patriotică. Pe stadion au răsu
nat însuflețite aplauze șt ovații. S-a 
scandat din nou „Ceaușescu —- 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și jwporul !“, 
„Stima noastră și mindria — 
Ceaușescu — România!", cei pre
zent! reaftrmind hotărîrea lor 
nestrămutată de a acționa, strins 
uniți in jurul partidului, al 
secretarului . său general, pentru 
realizarea, exemplară a impor
tantelor sarcini ce revin județului 
Hunedoara în acest an și pe întregul 
cincinal, pentru progresul neîntrerupt 
al patriei, pentru transpunerea 
neabătută in practică a Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

La plecarea din municipiul Petro
șani, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu aceleași sentimente de 
aleasă dragoste și prețuire, cu entu
ziasmul ce s-a manifestat țn toate 
momentele vizitei. Numeroșii oa
meni ai muncii din Petroșani și alte 
localități ale Văii Jiului, prezenți la 
ceremonia plecării, au aclamat cu 
înflăcărare pentru partid si secre
tarul său general.

O formațiune alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și al 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul. Pionieri si șoimi 
ai patriei, tineri și tinere au oferit 
inalților oaspeți frumoase buchete 
de flori.

Mulțumind încă o dată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru vizita efectuată, 
primul-seeretar al comitetului jude
țean de partid a reafirmat angaja
mentul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii hunedoreni de a ac
ționa cu întreaga pricepere și ener
gie pentru înfăptuirea orientărilor 
și Indicațiilor primite cu acest pri
lej, pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a planului pe anul în 
curs și pe întregul cincinal, pentru 
a întâmpina cu noi și tor mai însem
nate succese sărbătoarea de la 23 
August și cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului.

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
ALEXANDRIA: Producție- 

marfă suplimentară
Prin creșterea mat accentuată a 

productivității muncii pe baza 
transpunerii in practică a măsuri
lor din programele de organizare 
și modernizare a proceselor de 
producție, colective muncitorești 
din județul Teleorman au obținut, 
to perioada care a trecut din acest 
an. importante realizări în îndepli
nirea sarcinilor de plan, in crește
rea calității și fiabilității produse
lor. Se remarcă, prin rezultatele 

obținute, colectivul întreprinderii 
mecanice de material rulant din 
Roșiori de Vede, care a obținut o 
producțîe-marfă suplimentară în 
valoare de peste 3 milioane lei. 
f^Agerpres").

VlLCEA : Linie tehnologică 
modernă

Eforturile și preocupările specia
liștilor din cadrul întreprinderii mi
niere Rimnicu Vîleea de a pune în 
valoare noi zăcăminte s-au concre

tizat în dare*  ta exploatare a unei 
noi linii tehnologice complexe pen
tru prelucrarea tufului vulcanic. 
Noua capacitate, ale cărei utilaje șt 
instalații au fost concepute șl reali
zate de cadrele tehnieo-inginerețti 
din unitate, va fi in măsură să asi
gure pentru economia națională, 
încă din acest an. întregul necesar 
de materiale de filtrare pentru in
dustriile chimică și alimentară. Tot 
cu forțe proprii a fost perfecționată 
tehnologia de obținere a granulelor 
de carbon din grafitul extras de la 
Baia de Fier, acestea consti
tuind produse deosebit de so
licitate de industria electrotehnică. 
(Ion SUnchij.

BiRLAD : O nouă 
capacitate de producție 
în cadrul programului de dez

voltare șl modernizare a activității 
din acest cincinal. Ia întreprinde
rea de confecții din municipiul 
Bîrlad — umtate-etalon pe ramură 
— a intrat in funcțiune o nouă și 
importantă capacitate de produc
ție, la care și-a adus contribuția 
Antrepriza de construcții Indus
triale Vaslui. Dotată cu mașini și 
utilaje moderne, de mare produc
tivitate. concepute și realizate de 
industria românească, noua capa
citate este prevăzută să producă o- 
larga și diversă gamă de confecții 

textile. De remarcat că. ta cea mai 
mare parte. confecțiile realizat*  
aici stat destinate partenerilor d*  
peste hotare. (Petre Necula),

SLATINA : Sporuri 
de producție 
prin acțiunea 

de modernizare
Oamenii muncii de la întreprin

derea de produse cârbunoase din 
Slatina — unitate distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 
autoare a chemării la întrecerea 
socialistă pe 1989 între întreprin

derile de profil — au obținut, ta plus 
față de sarcinile de plan ta zi, o 
producție-marfă ta valoare de 39 
milioane lei. ceea ce reprezintă 
circa 80 la sută din prevederile 
angajamentului anual asumat la a- 
cest indicator.

Sporul de producție menționat, 
care se concretizează în importante 
cantități suplimentare de electrozi 
și nipluri din grafit, de cocs din 
petrol calcinat, are la bază. în prin
cipal. depășirea nivelului planificat 
al productivității muncii, ca rezul
tat al finalizării unor măsuri vizînd 
perfecționarea organizării muncii și 
modernizarea proceselor tehnologi
ce, creșterea indicelui de utilizare a 
instalațiilor și mașinilor din dota
re, precum și folosire» mai efi

cientă a timpului de lucru ta toate 
schimburile. („Agerpres").

CRAIOVA : Un nou lot 
de locomotive 
diesel-eîectrice

Colectivul fabricii de profil a în
treprinderii craiovene „Electropu- 
tere“ a încheiat lucrările la un nou 
lot de locomotive diesel-eîectrice 
de 2 100 CP, tip „ND-3". destinate 
manevrelor grele din triajele fero
viare, produse solicitate la export. 
Unitatea și-a creat, astfel, condiții 
pentru a livra în actualul trimestru 
circa două treimi din prevederii*  
contractelor cu termene scadente 
în prima jumătate a anulut („Ager- 
pres“).



' SCINTEIA — joi 23 martie 1989 PAGINA 3VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAIȘESCIi.
***""^MM*" MM*1          i m.m   m  ii. i.iiii ,i ...y.,111    ii     ——ÎMPREUNĂ CC TOVARĂȘA ELENA JAUȘJSCO__^®L™WARA

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la marea adunare populara din municipiul Petroșani
(Urirtnre din pag. I)

ca întregul tineret să aibă locuri 
de mujică, pentru a asigura tuturor 
oamenlilor muncii condiții de 
muncă și de viață cît mai bune — 
aceasta fiind esența societății so
cialiste1 multilateral dezvoltate, te
lul suțjrem al politicii partidului 
nostru (comunist. care face totul 
pentru dameni, cu oamenii, pentru 
bunăstarea și fericirea întregii na
țiuni I (Urale și aplauze puter
nice, prelungite: se scandează 
„Ceaușesciț' să trăiască. România să 
Înflorească?**.  „Ceaușescu-tlnerii!").

Am obținut aceste rezultate mi
nunate în ridicarea patriei noastre 
alocând an de an Însemnate mij
loace pentru dezvoltare, pentru 
investiții, întărind șl dezvoltînd 
proprietatea socialistă tn indus
trie, în transporturi. In agricul
tură, în toate domeniile de activi
tate. însăși1 în' Valea Jiului, dacă 
nu am fi realizat investițiile de 
zeci de miliarde de led, în această 
perioadă, nu am fi reușit să obți
nem această modernizare a pro
ducției în nici un aector — deci 
nici în minerit —, nu am fi reușit 
să construim locuințele, să ridi
căm nivelul (general de civilizație 
și de viață. Numai și numai so
cialismul, proprietatea socialistă, 
proprietatea întregului popor con
stituie garanția mersului înainte 
spre visul de aur, spre comunism! 
(Urale și aplana*  puternice, pre
lungite).

Pornind de la tem științifică a 
construirii socialismului și comu
nismului cu poporul și pentru po
por, am creat un larg cadru demo
cratic, consiliile oamenilor muncii 
în toate domeniile, am sporit rolul 
adunărilor generale ale proprieta
rilor și producătorilor,, ale adevă- 
raților stăptni ai țării, care hotă
răsc asupra întregii activități, a 
politicii interne și externe a pa
triei noastre. Este însă necesar de 
menționat — și doresc să subli
niez și acum — că nu totul a 
mers lin, fără lipsuri, fără greu
tăți. Am avut multe de învins, 
drumul pe oare l-am urcat a cerut 
eforturi mari. S-au făcut și unele 
greșeli la un moment dat — le-am 

. înlăturat de mult. Nu am realizat 
întotdeauna obiectivele privind ni
velurile de dezvoltare, dar am mers 
înainte. Producția realizată în a- 
ceastă perioadă este o dovadă a 
marii superiorități a socialismului, 
a drumului de realizare a noii 
orînduiri pe bazele noi, fără ex
ploatatori, în care poporul să fie 
adevăratul stăpîn al destinelor 
sale, să-și făurească viața așa cum 
o dorește, în deplină libertate și 
independentă. (Urale și aplauze 

puternice: se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!").

Acum am ajuns la un aseme
nea nivel îneît trebuie să ne pro
punem să concentrăm forțele spre 
mai buna organizare și moderni
zare a tuturor sectoarelor, spre in
troducerea mai puternică a mij
loacelor tehnice celor mai moder
ne, a științei și tehnicii în toate 
domeniile, să asigurăm înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare. 
Pe această bază să asigurăm noi 
și noi progrese ale patriei noas
tre. înfăptuirea pînă în anii 2000 
a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, să creăm condi
țiile pentru a trece la realizarea 
în viată a principiilor comuniste 
de muncă și viață.

Avem tot ce trebuie pentru a- 
eeasta. Mai presus de toate avem 
un parti'd unit și puternic, cu o 
politică justă, avem un minunat 
popor, o. clasă muncitoare, o ță
rănime și intelectualitate cu un 
nivel tot mai ridicat de cunoștin
țe. în această unitate a întregii 
națiuni în jurul partidului, în lupta 
pentru comunism, pentru o viață 
liberă și independentă stă garan
ția mersului ferm înainte al în
tregii noastre națiuni ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

în ce privește situația interna
țională, în întreaga sa activitate 
partidul și statul nostru, întregul 
popor au pornit de .la necesitatea 
politicii de dezarmare și de pace, 
de colaborare cu toate 
și națiunile lumii, fără 
de orânduire socială.

Sînt încă probleme 
viața internațională, dar este po
sibil și trebuie să intensificăm ac
tivitatea și colaborarea cu toate 
forțele realiste care se pronunță 
pentru dezarmare și pace, pentru 
o schimbare radicală a situației 
mondiale. S-au obținut unii pași 
spre dezarmare, dar sîntem numai 
la început. S-a trecut la tra
tative pentru dezarmarea con
vențională în Europa, dar, în a- 
celași timp, continuă experiențele 
nucleare, se discută perfecționarea 
unei întregi serii de arme nuclea
re, ceea ce face să crească, de 
fapt, pericolul războiului, al folo
sirii armelor nucleare care ar dis
truge însăși existența vieții pe 
planeta noastră. Iată de ce parti
dul. România socialistă consideră 
că trebuie să facem totul pentru e- 
liminarea completă a armelor nu
cleare și chimice, pentru' redu
cerea radicală, cu cel puțin 50 Ia 
sută, a armelbr convenționale, să 
se realizeze un strict control in- 

popoarele 
deosebire

grave în

temațional în aplicarea acestor 
măsuri, să se reducă cheltuielile 
militare și să se asigure mijloace
le necesare pentru soluționarea 
multor probleme sociale, pentru 
ridicarea nivelului dv viață al po
poarelor.

în ce ne privește, ca și Pînă a- 
cum, sîntem hotărîți să facem to
tul pentru a contribui la victoria 
păcii pe planeta noastră ! (Aplau
ze și urale puternice; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace!").

Vom acționa cu toată hotărîrea 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase dintre state numai prin 
tratative. în mod deosebit, vom 
întări colaborarea și solidaritatea 
cu țările în curs de dezvoltare, 
vom milita ferm pentru o solu
ționare globală a problemelor 
subdezvoltării, pentru o nouă or
dine economică internațională, care 
să asigure progresul fiecărei na
țiuni, dezvoltarea economico-so- 
cială independentă a fiecărui po
por. Numai așa se vor asigura 
pacea și colaborarea între toate 
națiunile lumii ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu, Româ
nia — pacea și prietenia !“).

Dragi tovarăși,
în discuțiile din aceste două 

zile am stabilit o serie de ‘ mă
suri privind perfecționarea în
tregii activități în județul Hune
doara, în Valea Jiului. Nu 
m-am referit amănunțit la ele de
oarece am stabilit ca organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor 
muncii să informeze și să dezbată 
aceste probleme în adunările gene
rale, cu toți oamenii muncii. Sînt 
însă necesare măsuri hotărîte, uni
rea tuturor forțelor pentru lichida
rea rapidă a stărilor negative, pen
tru îmbunătățirea întregii activi
tăți, astfel îneît și oamenii muncii 
din Hunedoara, minerii din Valea 
Jiului să-și aducă o contribuție tot 
mai- importantă la realizarea pla
nului pe acest an, pe întregul 
cincinal, a programului energetic. 
Cred că nu este nevoie să insist a- 
supra acestor probleme. Cunosc 
bine pe minerii din Valea Jiului, 
pe isiderurgiștii din Hunedoara și 
am convingerea că vor acționa cu 
toată hotărîrea, în așa fel îneît din 
trimestrul II să obțină o îmbună
tățire generală a întregii activități.

Desigur, este necesar ca și comi
tetul județean de partid, comitete
le și organizațiile de partid, îm
preună cu toate consiliile de condu
cere, cu toți oamenii muncii să ac
ționeze cu mai multă fermitate, în

deplină unitate, în spirit revoluțio
nar, pentru întărirea ordinii, a dis
ciplinei în toate domeniile de acti
vitate. Să facem astfel îneît Valea 
Jiului să devină un puternic deta
șament revoluționar, al luptei pen
tru a da țării mai mult cărbune, 
dar și al activității în slujba dez
voltării patriei, a socialismului și 
comunismului ! (Urale șl aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Vom munci și vom 
lupta, patria vom înălța !“).

Cu această convingere, urez tu
turor minerilor, siderurgiștilor, 
energeticienilor, tuturor oamenilor 
muncii și tuturor locuitorilor ju
dețului Hunedoara rezultate tot 
mai bune In toate domeniile, 
multă sănătate și multă fericire I 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ;
„Ceaușescu — P.C.R.! 
și poporul!“, 
pace!“. într-o 
mare Însuflețire 
unitate, 
marea 
ționează minute în șir pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său gene
ral, președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

se scandează îndelung
“, „Ceaușescu 

„Ceaușescu — 
atmosferă de 

și puternică 
toți cel prezenți la 

adunare populară ova- 
minute în i 

Comunist 
său

OASPEȚI DRAGI Al MINERILOR DIN VALEA JIULUI
(Urmare din pag. I)
lor din subteran șl îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă.

Petroșani și Vulcan, Bărbăteni și 
Uricani, Paroșeni și Petrila, Cîmpu 
lui Neag și Lonea sînt bine cunoscute 
nume de localități și de unități mi
niere în care procesul de înnoire teh
nologică, dublat de dăruirea și pasiu
nea caracteristice lucrului în mină, 
s-a subordonat imperativului aflat 
la ordinea zilei : „Țării, cît mai mult 
cărbune!". Aceste nume nu înseamnă 
doar întreprinderi și abataje cu pro
ducții din an in an mai mari, ci și 
miile de apartamente, cantine, policli
nici și dispensare, licee, școli gene
rale și grădinițe pentru copiii mine
rilor. terenuri și săli de sport și 
multe alte dotări social-edilitare pen
tru muncitorii și specialiștii ce scot 
cărbunele din adincuri, pentru fami
liile lor.

Este dezvoltarea pe care a cunos
cut-o în acești ani și orașul LUPENI, 
unde tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit 
la începutul vizitei în Valea Jiului.

Miile de cetățeni prezenți la cere
monia primirii au aclamat si ovațio
nat cu însuflețire, manifestindu-și 
satisfacția pentru această nouă în- 
tîlnire cu conducătorul iubit si stimat 
al partidului și al tării, căruia i-au 
exprimat și cu acest prilej recunoș
tința fierbinte pentru grija sa per
manentă fată de munca și viata 
minerilor, fată de dezvoltarea ne
contenită a localităților Văii Jiului, 
a întregului județ.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
pe stadionul ..Minerul", unde mii de 
locuitori ai orașului si ai localităților 
învecinate a'u salutat cu deosebită 
căldură și bucurie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu.

O formație alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice si ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul.

Minerii au venit în întîmpinare cu 
pline și sare, adreslnd alese cuvinte 
de bun sosit.

Șoimi ai patriei, tineri si tinere 

au oferit, cu bucurie si emoție, fru
moase buchete de flori.

La vizită au participat tovarășii 
Emil Bobu. Ion Dincă. Silviu 
Curticeanu.

Atmosfera sărbătorească a primi
rii s-a regăsit pe întregul traseu 
parcurs de coloana oficială de ma
șini pînă la primul obiectiv înscris 
in programul vizitei - ÎNTRE
PRINDEREA MINIERĂ LU
PENI.

Cei ce muncesc în această exploa
tare carboniferă, cu o pondere im
portantă în producția de ansamblu 
a marelui Combinat minier Valea 
Jiului, au intîmpinat cu multă dra
goste și bucurie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. cărora, o dată cu urarea 
caldă de bun venit, le-au adresat 
tradiționalul salut al minerilor 
„Noroc bun !".

Secretarul general al partidului a 
analizat, împreună cu reprezentanții 
conducerii întreprinderii miniere Lu- 
peni, ai Combinatului minier Valea 
Jiului și ministerului de resort, ai or
ganelor locale de partid și de stat, cu 
mineri și specialiști, aspecte esenția
le ale dezvoltării și modernizării, în 
continuare, a întreprinderilor din a- 
cest mare bazin carbonifer al țării, 
astfel îneît Combinatul miriier din 
Valea Jiului să-și sporească contri
buția la creșterea producției de căr
bune. și în special a cărbunelui cocsi- 
ficabil destinat industriei siderurgice, 
potrivit gradului de dotare tehnică de 
care dispune și în conformitate eu 
prevederile actualului plan cincinal, 
cu orientările și hotărîrile Congre
sului al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate mal întîi. in cadrul unei 
expoziții, de către ministrul minelor. 
Irimie Catargiu, și directorul general 
al Combinatului minier Valea Jiului, 
Dan Surulespu. o gamă largă de ma
șini, utilaje șl instalații miniere, rea
lizate de diferite uzine românești de 
profil, folosite în prezent în minele 
de aici, precum și principalele reali
zări obținute de minerii din Valea 

Jiului în înfăptuirea programelor 
speciale de modernizare și dezvoltare 
a exploatărilor, în creșterea produc
ției, productivității muncii, îmbună
tățirea calității cărbunilor extrași.

Au reținut atenția utilajele desti
nate susținerilor mecanizate în aba
taje, care, pe lîngă faptul că sporesc 
productivitatea muncii, asigură, tot
odată. în cele mai bune condiții secu
ritatea lucrului în subteran. A fost 
evidențiată, de asemenea, eficiența 
deosebită a noilor transportoare gre
le, cu racleți, folosite în fronturile 
lungi de lucru, cu randament dublu în 
evacuarea cărbunelui la suprafață, 
precum și a unor instalații auxiliare 
folosite la mai buna aprovizionare a 
locurilor de muncă în subteran, la 
perfecționarea, în general, a tehnolo
giilor miniere în întreprinderile din 
Valea Jiului.

Au fost prezentate preocupările co
lectivelor miniere din Valea Jiului 
pentru recuperarea și valorificarea 
unor piese de schimb din compo
nența mașinilor și utilajelor scoase 
din uz. arătîndu-se că în acest scop 
au fost create ateliere speciale pe 
lingă fiecare unitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca specialiștii să acorde, în 
continuare, o atenție deosebită mo
dernizării utilajelor miniere, folosirii 
lor la întreaga capacitate, asigurînd 
în aeest fel o productivitate sporită 
și reducerea efortului fizic în 
minerit.

Subliniind că planul de producție 
trebuie stabilit la nivelul posibilită
ților existente, secretarul general al 
partidului a cerut să se acorde o 
atenție deosebită îmbunătățirii cali
tății cărbunelui extras, sporirii nive
lului de recuperare a cărbunilor 
cocsificabili pentru industria side
rurgică. S-a insistat în mod deosebit 
asupra necesității de a se găsi soluții 
practice, cu eficiență ridicată, pen
tru efectuarea lucrărilor de foraj, 
asigurîndu-se pe această cale redu
cerea duratei de deschidere a noilor 
capacități de producție, de finalizare 
a noilor investiții.

Analiza privind activitatea pro
ductivă în cadrul întreprinderii mi
niere Lupeni a continuat în subteran, 
în sectorul de producție nr. 3, la

orizontul 400 — care deține o
pondere de circa 20 la sută la 
producția minei. Aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost Intîmpinat 
cu deosebită căldură de brigăzile de 
mineri aflate la lucru. Directorul în
treprinderii, Alexandru Blaj, a pre
zentat o serie de date care eviden
țiază dezvoltarea continuă, îndeosebi 
în ultimele două decenii, a acestei 
întreprinderi miniere, cea mai mare 
din țară, creșterea ah de an a pro
ducției carbonifere, precum și per
spectivele modernizării în continua
re, în concordanță cu orientările și 
indicațiile secretarului general al 
partidului date cu prilejul vizitelor 
precedente. Au fost prezentate avan
tajele folosirii complexelor mecani
zate de susținere, tăiere și transport 
aflate în circuitul minei Lupeni, care 
au dus la creșterea simțitoare a pro
ductivității muncii în abataje. Ana
liza evoluției principalilor indica
tori tehnico-economici în actualul 
cincinal a prilejuit și prezentarea 
măsurilor ce s-au luat pentru recu
perarea unor rămîneri în urmă față 
de planul la zi. astfel îneît să se 
poată asigura îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute pe anul în curs.

în contextul acestor măsuri s-a 
prezentat o realizare tehnică deose
bită, care se referă la folosirea com
plexelor mecanizate fără evacuarea 
din abataje. Aplicat pînă acum în 
diferite abataje frontale ale minei 
Lupeni, acest procedeu reduce sem
nificativ timpul de lucru, permițînd 
extragerea unor importante cantități 
suplimentare de cărbune. A reținut 
atenția faptul că minerii de la Lu
peni, printr-o organizare mai bună 
a muncii în subteran și prin îmbu
nătățirea sistemului de preluare a 
cărbunelui. începînd de la tăiere și 
pînă la evacuarea lui la suprafață, 
au reușit să mărească de circa 3 ori 
viteza de înaintare lunară a unei 
combine în procesul de săpare a ga
leriilor subterane.

Stînd de vorbă cu un grup de mi
neri, secretarul general al partidului 
s-a interesat de condițiile lor de 
muncă, de modul în care se reali
zează sarcinile de plan, precum și 
de cîștigurile lor pe baza aplicării 
acordului global. Minerii au mul

țumit secretarului general al parti
dului pentru condițiile de lucru 
create. Vorbind despre munca lor, 
despre preocuparea susținută pentru 
îndeplinirea ritmică a' Sarcinilor de 
plan, ei au arătat că. in medie, 
câștigurile lor sînt foarte bune, de- 
pinzind de rezultatele obținute în 
producție. Muncitorii au ținut să-1 
asigure pe secretarul general al 
partidului că vor acționa cu dăruire 
și pasiune pentru a-și aduce în con
tinuare contribuția la sporirea pro
ducției de cărbune a țării.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și , tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit cu membrii 
CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII DE LA COMBINA
TUL MINIER VALEA JIULUI 
Șl DE LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ LUPENI.

Cei care au luat cuvîntul au adre
sat secretarului general al partidu
lui, în numele tuturor oamenilor 
muncii din acest puternic bazin car
bonifer al țării, cele mai calde mul
țumiri pentru noua vizită de lucru, 
pentru preocuparea sa statornică 
față de dezvoltarea și modernizarea 
industriei miniere, față de îmbună
tățirea condițiilor de muncă și viață 
ale minerilor. Au fost înfățișate*  pe 
larg dinamica producției de cărbune 
cocsificabil și energetic la nivelul 
Combinatului minier Valea Jiului 
și al unităților componente, măsu
rile avind drept scop recuperarea 
răminerilor in urmă înregistrate la 
unele exploatări, folosirea cu maxi
mă eficientă a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, accelerarea introdu
cerii și extinderii celor mai noi 
tehnologii de extracție a cărbune
lui. mecanizarea lucrărilor, asigu
rarea tuturor condițiilor pentru spo
rirea mai rapidă a producției, pen
tru îndeplinirea sarcinilor mari ce 
stau în fața unităților miniere din 
Valea Jiului.

In cadrul întâlnirii a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la problemele analizate 
în cursul vizitei, îndeosebi la cele le

gate de asigurarea tuturor condițiilor 
ppntru realizarea prevederilor de 
plan, secretarul general al partidu
lui a relevat că măsurile stabilite cu 
acest prilej trebuie să conducă la 
mobilizarea mai puternică a tuturor 
colectivelor de mineri din Valea Jiu
lui pentru sporirea în cotinuare a 
producției de huilă. S-a cerut să se 
acorde cea mai mare atenție înde- 

.plinirii nivelurilor planificate la căr
bune cocsificabil, asigurării unei ca
lități corespunzătoare a acestuia. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca in acest ,scop să se .întocmească 
programe cu prevederi precise pen
tru fiecare unitate din cadrul com
binatului; să se adopte măsurile 
tehnico-organizatorice necesare înde
plinirii acestor sarcini, astfel îneît 
minerii Văii Jiului să poată raporta, 
în cinstea celui de-al XIV-lea Con
gres" al partidului, realizări cît mai 
mari.

Secretarul general al partidului s-a 
referit apoi pe larg la necesitatea 
realizării, în condiții de eficiență ri
dicată, a investițiilor, a pregătirii 
temeinice pentru darea în exploata
re a noilor fronturi de lucru, apre
ciind că se impune o organizare su
perioară a întregii activități, creș
terea vitezei de săpare, a puțurilor și 
galeriilor, mărirea gradului de. me
canizare a operațiilor. Relevîndu-se 
necesitatea de a se aplica tehnologii 
moderne, în măsură să determine 
sporirea vitezei de luctu, s-a cerut 
să se elaboreze, în colaborare cu Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, un program țde realizare a 
unor utilaje și aggregate de mare 
randament adaptate la specificul 
structurilor geologice', ■ al condițiilor 
concrete din exploatările miniere ale 
Văii Jiului.

Referindu-se la pregătirea forței 
de muncă pentru întreprinderile mi
niere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat asupra necesității de a se 
acorda o atenție prioritară acestei 
probleme, esențială pentru realizarea 
producției. Secretarul general al 
partidului a subliniat cerința de a 
se acționa în direcția recrutării din 
timp a tinerilor ce urmează să se 
califice în meseria de miner, repar

tizării corespunzătoare a absolvenți
lor școlilor de profil din Valea Jiu
lui, perfecționării' continue a pregă
tirii profesionale a tuturor oameni
lor muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii ministerului de rer 
sort., combinatului minier ca progra
mele de dezvoltare și modernizare 
a producției, ce urmează să fie în
tocmite in perioada următoare, să 
aibă.in vedere diminuarea consumu
rilor, sporirea rentabilității' tu'turor 
unităților miniere.

Secretarul general al .partidului a 
adresat comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din exploatările minie
re ale combinatului urarea de a ob
ține succese tot mai mari în înde
plinirea sarcinilor ce le revin, de a 
realiza în cursul acestui an cele mai 
mari producții de cărbune din isto
ria Văii Jiului.

Secretarului general al partidului 
i-au fost adresate din partea colec
tivelor unităților vizitate respectuoa
se mulțumiri pentru orientările și 
indicațiile date, o dată cu angajamen
tul ferm de a le transpune neabătut 
in practică, de a acționa în spirit re
voluționar în vederea ridicării acti
vității combinatului minier la cote 
tot mai înalte de calitate și efi
ciență.

La despărțirea de colectivul între
prinderii miniere Lupeni, de locui
torii' orașului Lupeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că în 
timpul vizitei a constatat cu multă 
satisfacție o serie de rezultate bune 
obținute în activitatea productivă de 
muncitorii și specialiștii de aici. Mai 
sînt -încă multe de făcut în ceea ce 
privește modernizarea mașinilor și 
utilajelor, creșterea producției, obți
nerea de cărbune de calitate. Am 
convingerea, a subliniat conducătorul 
partidului și statului nostru, că mi
nerii. toți oamenii muncii din Lu- 
peni, din toată Valea Jiului vor ac
ționa cu întreaga lor pricepere, cu 
hotărîre pentru a contribui la creș
terea producției de cărbune, la dez
voltarea generală a țării, la ridicarea 
pe această cale a nivelului de trai 
material și spiritual al întregii na
țiuni.
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âsiria are nevoie de mai mei! xs; 
Alia de cocs a Mustri» poate spori
TENSA ■I1IEAIÎ PESIRII SJIIÎfltffil
l»M SE PROMJSE REERACEARE

In ciclul de articole consacrat modului in care se acționează in coc
herii pentru sporirea producției in vederea satisfacerii cerințelor de cocs 
«le metalurgiei și ale altor ramuri ale economiei, una din problemele 
uuse in atenție se referă la asigurarea cărămizilor refractare atit pentru 
întreținerea și repararea bateriilor de cocsificare, cit și pentru realizarea 
roilor capacități din acest domeniu.

Concret, este vorba de nelivrarea ritmică, integrală și în sortimen- 
ația necesară, a acestor cărămizi de către întreprinderea de produse 
retractare „9 Mai" din Turda. Care sint cauzele și, mai ales, ce se între
prinde practic in această unitate pentru eliminarea neajunsurilor în 
jnorarea obligațiilor contractuale — iată tema articolului de față.

mal mulți ani, Întreprinderea 
lai" din Turda produce cărămizi 
ictare atit pentru construcția și 
rarea unor cuptoare din lndus- 
metalurgică, cimentului și sti- 
cît și pentru bateriile de cocsi- 
e a cărbunelui. Colectivul uni- 
a dobîndit In timp o bună ex- 

snță In asimilarea șl realizarea 
produse refractare de calitate, 

rificind cu bune rezultate mate
rime indigene. Vorbindu-ne des- 
preocupările pentru creșterea 

ucțiel și Îmbunătățirea calității 
uselor refractare, tovarășii Ga- 
a Săvan, secretarul comitetului 
lartid, și inginerul-șef, Aurel 
-an, ne-au relatat că baterii 
hocslficare, cum sint cele de la 
binatul siderurgic Hunedoara șl 
i alte combinate, construite sau 
rate cu cărămizi atacat, au ta- 
strat o durată mare de funcțio- 
, chiar peste ciclul normat intre 
i reparații capitale. Desigur, 
terea duratei de exploatare a 
riilor de cocsificare amintite se 
-ează și experienței, calității 
cii celor care au construit și a 
r care Întrețin și exploatează ba
le, dar aprecieri se cuvin și in 
tură cu calitatea produselor re- 
tare incorporate in aceste insta-

același timp, ca urmare a dez- 
ării industriei siderurgice a spo- 
și necesitatea construirii unor 
baterii de cocsificare. Alte ba- 
, realizate cu ani In urmă, cu 
’rad ridicat de uzură au trebuit 
itre In reparații. Deci Întreprin
sa a fost nevoită să ia măsuri 
iru creșterea producției de cără- 

refractare, o dată cu realizarea 
iuselor solicitate de alțl benefi- 
i, din celelalte sectoare indus- 
le. Comitetul de partid, consiliul 
enilor muncii au analizat posi- 
ățile de a satisface aceste cerin- 
Ce au stabilit ?
.lunca a fost mai bine organl- 
, ne-a spus inginerul-șef al uni- 
i, prin trecerea la fabricarea pro- 
îlor pentru cocseril In trei 
mburi. Programul de fabricație 
>st defalcat pe repere, repartizat 
rile și schimburi și urmărit rigu- 
de cadrele de conducere. Tot- 

tă, s-a stabilit ca cele mai com- 
»nte cadre tehnice, maiștri cu ex- 
ență să lucreze in acest sector,

Rezultatele cercetării științifice
- operativ aplicate

jpolimer absorbant 
a Institutul de chimie macromo- 
lară „Petru Poni" din Iași a fost 
izat, pentru prima dată în țară, 
tiimerul absorbant Ponilex CA-2S 
mat purificării unor substanțe 
nice. Se utilizează in prezent la 
eprinderea de lacuri și vopsele 
ur“ Timișoara pentru purificarea 
taeritritei, la „Biofarm" — Bucu- 
i pentru purificarea sării de so- 
a acidului adenozintrifosforic și 

ntreprbnderea de antibiotice Iași 
tru purificarea unor antibiotice. 
î testat, de asemenea, și de către 
beneficiari.

cest absorbant, produs sub formă 
perle de copolimer cu o structură 
nanent poroasă, prin performan
ce care le are, este similar altor 

duse fabricate in lume. Se esti- 
iză că prin treoerea Ia faza de 
ducție industrială, la Combinatul 
-nic „Victoria", se va realiza 
linarea importului acestei sub
ite.

Sistem informatic 
mtru termocentrale 
breviat ie numește URMECO șl 
aamnă urmărirea mersului econo- 

al centralelor termoelectrice, 
e un sistem informatic destinat 
ilizei și urmăririi, pe baza deter- 
nării rapide corecte și precise, a 
sumurilor specifice de combusti- 
pentru producerea energiei elec- 

■e și termice, precum și a abate- 
ir de la funcționarea nominală lo- 
izate, prin calcul automat, pe 
ize și agregate. Se determină ast- 
abaterile datorate pierderilor de 

dură prin gazele arse la coș. cit și 
urmare a evacuării unor particule 
ide de cărbune nears: se măsoară, 
asemenea, toate pierderile dato- 

e unor altor cauze, cum ar fi : va- 
ția temperaturii și presiunii abu- 
ui viu la intrare în turbină, va- 
ția temperaturii și presiunii abu- 
ui supraîncălzit intermediar, pă- 
nderea de aer fals la condensator, 
•iația temperaturii apei de răcire, 
larcinii electrice etc.
laicului se efectuează pe flecare 
îp și se totalizează la nivelul fie- 
ei centrale electrice. Sistemul are 
înalt grad de tipizare, fiind for- 

t din module de program de 
cui din care se constituie progra
de specifice diferitelor tipuri de 
regate și schemelor concrete ale 
"eritelor centrale electrice.
Elaborat și aplicat inițial pe calcu- 
oare din seria Felix C-256-1 024 

să asigure permanent asistență teh
nică in vederea utilizării cu randa
mente maxime a utilajelor și forței 
de muncă. Așa s-a ajuns ca, față de 
capacitatea inițială de producție, in 
1987 să se realizeze cu aproape 40 la 
sută mai multe cărămizi refractare 
pentru cocserii, iar in 1988 producția 
să crească de peste două ori. 
Pentru acest an, întreprinderea are 
ca sarcină să producă de peste trei 
ori mai multe cărămizi pentru ba
teriile de cocsificare decît in 1985".

Ce s-a făcut pină acum ? Din sar
cinile urgente s-au realizat cără
mizile pentru bateriile de cocsificare 
de la combinatele siderurgice Reși
ța. Călan șl Galați, începute simul
tan. s-au terminat și livrat produ
sele refractare pentru Reșița. Pen
tru Călan, unde constructorii au a- 
juns la rtndul 85, mai erau de livrat 
zilele trecute 18 tone de cărămizi. 
Inginerul-șef al întreprinderii ne-a 
asigurat că au fost luate măsurile 
necesare pentru încadrarea In grafi
cul de livrare și realizarea unor pro
duse refractare de calitate, pentru 
a nu mai crea greutăți constructori
lor, astfel incit bateria să poată fi 
finalizată și pusă în funcțiune la 
termen.

Față de combinatul de la Galați, 
Întreprinderea nu și-a onorat insă la 
termen obligațiile. Livrările s-au 
făcut cu intirziere și nu în toate 
cazurile in conformitate cu graficul 
de construcție, ceea ce a dus la 
stagnări și la decalarea termenului 
de punere în funcțiune a bateriei. 
Această situație a impus o analiză 
detaliată, responsabilă, cil factorii de 
conducere, a cauzelor care au făcut 
ca întreprinderea să nu-și poată o- 
nora obligațiile prevăzute în plan. 
Factorii de răspundere care au or
ganizat această analiză aveau să 
constate, ceea ce de altfel se știa și 
din alte analize, că întreprinderea 
nu dispune de capacitate de produc
ție corespunzătoare pentru realiza
rea simultan, pentru mai multe ba
terii de cocsificare, în conformitate 
cu graficele de construcție sau repa
rații, a întregului volum de cărămizi 
refractare pe repere și rinduri, po
trivit cerințelor constructorilor.

Mai sint și alte impedimente pri
vind realizarea volumului necesar 
de produse refractare : nu toate ba
teriile sint de același tip pentru a se 

la unele termocentrale, printre 
care Rovinari. Turceni, Mintia, Doi- 
cești, Iernut, Fintinele și Borzești, 
cit și la unele centrale electrice de 
termoficare — București-Sud, Onești, 
Oradea, Iași șl Pitești-Sud, acest sis
tem informatic a fost realizat și în 
varianta destinată minicalculatoare- 
lor (sistemul informatic URMECO-1). 
Noua variantă este în exploatare cu
rentă la centralele Rovinari și Tur
ceni și urmează să fie generalizată, 
lnlocuind-o pe precedenta, pe mă
sura dotării centralelor cu minicalcu- 
latoare, pentru efectuarea calculelor 
la fața locului în mod operativ.

Sistemul este realizat de către 
specialiști de la Institutul de cerce
tări și modernizări energetice din 
București, utilizind limbajul FOR
TRAN IV și FORTRAN 77 și conține 
circa 30 000 instrucțiuni. Eficiența sa 
economică se traduce în importante 
reduceri ale consumurilor specifice 
de combustibil pentru producerea e- 
nergiei electrice, ca rezultat al creș
terii operativității in luarea măsuri
lor de remediere și, pe această bază, 
se diminuează cheltuielile de pro
ducție.

Instalație destinată 
carierelor de lignit
Pentru prima dată la întreprinde

rea minieră Peșteana a fost aplicată 
o instalație electronică de avertizare 
In caz de incendiu. Aceasta a fost 
realizată de către specialiști din In
stitutul de cercetări pentru inginerie 
tehnologică și proiectări mirmere 
pentru lignit din Craiova, utilizind 
detectoare de fum și de temperatură 
de tip DICT 77 și DCI 83. produse 
de către întreprinderea de aparate 
electrice de măsură din Timișoara. 
Se aplică atit In minele de extracția 
a cărbunelui, cit șl la casele electri
ce de la benzifle transportoare.

Prin utilizarea Instalației crește 
siguranța in funcționare a utilajelor 
mari din carierele de lignit. Sistemul 
este in curs de aplicare la toate ex
ploatările de lignit din țară.

Supraveghetor 
de linie electrică

Specialiști ai Institutului de cerce
tări și modernizări energetice — 
ICEMENERG — au conceput o teh
nologie și un aparat pentru depistarea 
de la distanță a supraîncălzirii ele
mentelor căii de cutent din instalații

putea produce în serie unele repere. 
De exemplu, combinatul de la Ga
lați și cel de la Reșița au cite trei 
tipuri de baterii, fiecare tip de ba
terie avind un anumit număr de re
pere, cu anumite configurații geo
metrice, pentru fabricarea cărora 
trebuie respectată cu strictețe teh
nologia stabilită, incepind de la a- 
mestec și omogenizarea materiilor 
prime și pină la ardere. Analiza fă
cută, la fața locului, cu factorii de 
răspundere a dus la unele soluții 
pentru urgentarea fabricării cărămi
zilor necesare terminării bateriei de 
la Galați și satisfacerea in continua
re a necesarului de cărămizi pentru 
cocserii. întreprinderea urmează să 
primească de Ia o altă unitate din 
țară utilaje pentru creșterea capaci
tății de preparare a materiei prime. 
Trebuie însă urgentată punerea in 
funcțiune a acestor utilaje.

Cert este că pe o parte însemnată 
din capacitatea de producție a în
treprinderii se realizează acum pro
duse pentru baterii de cocsificare, 
în acest sector se lucrează în flux 
continuu, pentru ca toate produsele 
refractare să fie realizate și livrate 
așa cum s-a stabilit, pină la jumă
tatea lunii aprilie. Se lucrează cu 
prioritate la reperele care să permi
tă constructorului desfășurarea fără 
stagnare a lucrărilor. In acest scop, 
unele repere de primă urgență sint 
expediate cu cele mai rapide mij
loace de transport. A crescut, tot
odată, exigența față de calitatea 
produselor, pentru reducerea rebu
turilor, ceea ce, în final, permite 
obținerea unei cantități mai mari de 
produse pe aceleași capacități.

Cum se va acționa, in continuare, 
pentru satisfacerea solicitărilor tot 
mai mari de cărămizi refractare ? 
Concret, s-a Întocmit un program de 
dezvoltare a capacității de produc
ție pentru produsele refractare des
tinate cocseriilor, care prevede rea
lizarea unei noi linii de preparare a 
materiilor prime și dotarea unității 
cu prese noi. Totodată, s-au stabilit 
și alte măsuri de ordin tehnic și or
ganizatoric, astfel incit întreprinde
rea să poată realiza, in perspectivă, 
atit produse pentru baterii de cocsi
ficare, cit și cărămizile refractare 
pentru alte sectoare ale industriei, 
unde, de asemenea, sint prevăzute 
construcții sau reparații.

Este insă necesar ca aceste măsuri 
să fie urmărite îndeaproape și fina
lizate in cel mai scurt timp posibil, 
cu participarea tuturor factorilor de 
conducere de Ia întreprindere și 
pînă la minister. De asemenea, și 
beneficiarii trebuie să facă mai mult 
pentru creșterea duratei de funcțio
nare a bateriilor de cocsificare, asi- 
gurind o cit mai bună exploatare a 
acestora. Spunem acest lucru de
oarece, din constatările unor specia
liști de la întreprinderea „9 Mai" 
din Turda rezultă că acolo unde se 
respectă cu strictețe procesele teh
nologice de funcționare a bateriilor, 
ca, de exemplu, la Hunedoara, du
rata de funcționare a acestora este 
mai mare decît la bateriile de ace
lași tip de la alte combinate side
rurgice.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"

le electrice, adică a acelor com
ponente (cleme, borne, contacte etc.) 
cate prezintă incălziri anormale, ce 
pot constitui surse de potențiale ava
rii. Aceasta se realizează prin mă
surarea de la distanță, fără contact 
direct, a temperaturii, folosind teh
nica în infraroșu, fără scoaterea de 
sub tensiune a instalației.

Procedeul se poate aplica la insta
lații electrice interioare și exterioa
re cu tensiuni de lucru cuprinse în
tre 6 kV și 750 kV. în funcție de dis
tanța pînă la elementul verificat, se 
folosește unul din cele două tipuri 
de pi/rometre electronice de infraroșu 
concepute și realizate in laboratoa
rele Institutului. Se pot depista în 
acest fel, de la o distanță de 100 m. 
puncte supraîncălzite cu dimensiuni 
de 4—5 cm, realizindu-se măsură
tori de temperatură cu o precizie de 
plus sau minus 5°C.

Caracteristicile tehnice ale apara
telor sint la nivelul celor produse 
actualmente pe plan mondial. Teh
nologia și aparatele pot fi utilizate 
nu numai in întreprinderile de ex
ploatare ale rețelelor electrice din 
cadrul Ministerului Energiei Electri
ce, ci și în întreprinderi din alte sec
toare care exploatează instalații 
electrice de medie și înaltă tensiune.

Debavurare 
electrochimică

La întreprinderea ARO din Cimpu- 
lung, îndepărtarea bavurilor re
zultate în urma procesului de pre
lucrare mecanică a unor repere auto 
se realizează pe cale electrochimică, 
tehnologie modei nă concepută de 
specialiști ai Institutului de cerce
tare științifică și inginerie tehnologi
că pentru industria construcțiilor de 
mașini din București.

Pe aâeastă câle pot fi curățate de 
bavuri, cu o mărime maximă de 
0.8 mm, o serie de piese, cum ar fi : 
antecameră aspirație, butuc canelat 
și arbore punte spate, cu o producti
vitate de 10 piese pe minut. Se înlo
cuiește astfel operația de debavurare 
manuală, asigurindu-se, în același 
timp, și o calitate superioară a su
prafețelor debavurate. Alte avantaje 
economice : reducerea cheltuielilor 
de producție cu cit ca 600 000 lei pe 
an și un spor de producție-marfă de 
500 000 lei pb an. Tehnologia poate 
fi generalizată în toate întreprinde
rile constructoare de mașini unde 
este necesară operația de deba
vurare. ■

Vlaicu RADU

ÎNSĂMlNȚĂRILE-pe un front larg, 
__ la un nivel agrotehnic ridicat I__

Măsurile stabilite de comandamen
tele județean și locale pentru agri
cultură privind folosirea din pita a 
fiecărei ore bune de lucru și a ca
pacității tractoarelor, semănătorilor 
și celorlalte mașini și utilaje agri
cole au condus la înregistrarea unui 
ritm de lucru in creștere și pe o- 
goarele județului Timiș. Ca urmare, 
însămînțarea sfeclei de zahăr s-a 
încheiat in toate cele 132 unități a- 
gricole care cultivă această valoroa
să plantă tehnică. Grija specialiști
lor s-a concentrat, cum era și firesc, 
după ploile căzute in ultimele zile, 
în direcția pregătirii patului germi
nativ și executării semănatului Ia 
un înalt nivel calitativ. De aseme
nea, s-a încheiat semănatul și Ia inul 
pentru ulei, plantarea cepei, ustu
roiului, verzei timpurii, cartofilor 
timpurii și de vară. Suprafața tota
lă insămînțată pînă acum în județul 
Timiș reprezintă 50 940 hectare.

Acum în actualitate se află se
mănatul florii-soarelui, plantă teh
nică ce ocupă o suprafață de peste 
20 000 hectare. Inginerul Nicolae 
Brăiloiu, director cu producția ve
getală la direcția agricolă județeană, 
ne spune : „întreaga cantitate de 
sămință a fost aleasă la masă, pu
ritatea și capacitatea germinativă 
situîndu-se la limitele maxime. De 
menționat că amplasarea culturii s-a 
făcut pe soluri bine aprovizionate 
cu apă, bogate In humus și elemen
te nutritive, după premergătoare 
foarte bune, de regulă cereale pă- 
ioase. Ca și la celelalte lucrări de

VlLCEA
crescătorii de ani-

au schimbat ta

Prin tradiție, ___ ______ __
male din județul Vîlcea consideră 
luna martie ca lună a pășunilor, a- 
dică perioada cind trebuie să exe
cute lucrările de întreținere și fer
tilizare, ca o cerință esențială de 
care depinde asigurarea necesarului 
de furaje in timpul pășunatului a- 
nimalelor. Condițiile specifice ale 
iernii acestui an. cind pășunile au fost 
lipsite de zăpadă, 
tr-un fel tradiția, 
încă din luna ia
nuarie forțele de 
la sate au fost 
mobilizate la rea
lizarea progra
mului de lucrări 
stabilit pentru a- 
ceastă perioadă. 
Astfel, încă din 
primele două 
luni ale anului 
au fost fertilizate cu îngră
șăminte chimice și naturale 14 000 
hectare, din 
zute pentru 
lucrările de 
realizate ta plus pe r„_ _ __
tare. Cu bune rezultate s-a acțio
nat pe pășunile cooperativelor a- 
gricole și ale consiliilor populare din 
localitățile Galicea, Bălcești, Horezu, 
Valea Mare, Berbești și Lădești, 
unde, cu sprijinul nemijlocit al spe
cialiștilor de la întreprinderea ju
dețeană pentru execuția lucrărilor 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor, s-a realizat un important vo
lum de lucrări.

în aceste zile, după cum ne spune 
tovarășul Toma Olaru, directorul în
treprinderii de pajiști, eforturile au 
fost concentrate asupra terminării 
lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului pe cele_l 200 hectare prevă
zute

cele 17 000 prevă- 
primul trimestru, 

întreținere au fost 
4 000 hec-

in plan. De asemenea, conți-

De la angajamentul din consfătuire la fapta din timp
în grădinile de legume ale jude

țului Teleorman a și fost efectuat 
un important volum de lucrări. Po
trivit datelor furnizate de trustul 
județean al horticulturii, s-a înche
iat însămînțarea și plantarea cepei 
pe 235 hectare, a usturoiului — pe 
140 hectare, a legumelor rădăctaoa- 
se — pe 208 hectare, iar varza timpu
rie a fost plantată pe toate cele 120 
hectare. Pînă în seara zilei de 20 
martie, pe ansamblul județului au 
fost însămințate și plantate 2 680 hec
tare. Concomitent, se muncește in
tens la producerea răsadurilor, mare 
parte fiind de pe acum repicate.

Așadar, acestea sint primele 
rezultate obținute în acțiunea 
întreprinsă de comitetul jude
țean de partid în vederea revi- 
talizării legumiculturii teleormăne- 
ne. Spunem „revitalizare" deoarece, 
de pe un loc fruntaș pe țară in pro
ducția de legume, județul a regresat, 
in anul trecut planul de livrări la 
fondul de stat la aceste produse 
fiind realizat ta proporție de numai 
74 la sută. In vederea imbunătățirii 
radicale a activității în sectorul legu
micol, înainte de începerea lucrărilor 
in cîmp, comitetul județean de 
partid a organizat o consfătuire in 
care au fost analizate rezultatele ob
ținute în 1988 in horticultura jude
țului. Au participat un mare număr 
de oameni care lucrează în acest do
meniu, precum și secretarii comite
telor comunale de partid. Concomi
tent cu analizarea cauzelor care au 
determinat neindeplinirea planului 
la producția de legume, s-a stabilit 
ce trebuie întreprins, practic, in ve
derea realizării producției planifica
te pe acest an de 620 000 tone legu
me, din care 326 000 tone urmează 
să fie livrate la fondul de stat. In 
această privință, consemnăm citeva 
direcții de acțiune : cultivarea inte
grală a suprafețelor destinate legu
miculturii, cu respectarea structurii 
pe sortimente, asigurarea răsadurilor 
de bună calitate ; fertilizarea tere
nurilor respective cu cantități cit 
mai mari de îngrășăminte organice; 
efectuarea corectă a tuturor lucrări
lor prevăzute in tehnologii ; aplica
rea noilor reglementări cu privire la 
retribuirea în natură și atragerea la 
lucrările din legumicultura a forței 
de muncă din localitățile respective, 
în vederea îndeplinirii acestor o- 
biective, la nivelul județului a fost 
constituit un colectiv de coordonare 
a activității în legumicultura care va 
analiza periodic rezultatele obținute. 
De asemenea, s-a stabilit ca orga
nizațiile de partid din unitățile cul
tivatoare de legume, precum și ca
drele de conducere din aceste uni
tăți să răspundă cu prioritate de ac
tivitatea desfășurată in horticultura, 
îndeosebi de îndeplinirea planului la 
producția de legume. 

pină acum, specialiștii, mecanizato
rii pun accentul pe calitatea semă
natului". Urmărind modul în care 
se acționează în unitățile din consi
liile agroindustriale Variaș, Orțișoa- 
ra, Sinnicolau Mare la semănatul 
acestei culturi, unde deja au fost 
însămințate cu floarea-soarelui pes
te 1 000 hectare, am reținut faptul 
că mai întii se execută nivelarea

TIMIȘ: Prioritate calității 
lucrărilor la semănat

terenului, după care urmează admi
nistrarea îngrășămintelor complexe 
și a erbicidelor. solul prelucrîndu-se, 
în continuare, cu combinatoriii, per
pendicular sau oblic pe direcția de 
semănat.

„Am inceput semănatul, ne spune 
Inginerul Lazăr Țveici, președintele 
cooperativei agricole Variaș. pe so
lurile mai ușoare, unde temperatura 
la adîncimea de 10 cm s-a situat, 
timp de mai multe zile, la peste 6 
grade, urmind să continuăm lucra
rea pe solurile argiloase, mal reci. 
Distanța dintre rinduri, după cum 
vedeți, este de 70 cm, iar adîncimea 
de semănat, în funcție de umiditatea 

Una pe hirtie, alta pe... pășune
nuă însămînțarea și supraînsămîn- 
țarea a noi suprafețe de pășuni. Ca 
atare, la cele 33 000 hectare însă- 
mînțate în ultimii ani, ta această 
primăvară se vor mai adăuga alte 
39 000 hectare, suprafețe pentru care 
s-a asigurat întreaga cantitate 
sămînță de graminee perene, ta 
mestec cu leguminoase.

Tehnicianul Iancu Ungureanu, 
compartimentul plan-producție

de
a-

din 
al

••

întreprinderil de profil, apreciază că 
nu peste tot se acordă atenția cu
venită păstrării a ceea ce s-a făcut 
bun pină acum pe linia creșterii ran
damentului la producția de iarbă pe 
pășuni. „In ultimii cinci ani am reușit 
să ridicăm potențialul și calitatea iz
lazurilor din comunele Ghioroiu, 
Frîncești sau Zătreni, ne spune in
terlocutorul. Insă, datorită mai ales 
păsunatului nerational si nereali- 
zării acțiunilor programate în fie
care an, lucrările de îmbunătățire 
a pajiștilor pe care le-am efectuat 
au fost, practic, compromise".

încercăm să facem o analiză de
taliată asupra modului în care sint 
organizate și se desfășoară lucrări
le de întreținere, fertilizare și creș
tere a capacității productive pe pă
șunile cooperativei agricole Roești. 
Se cuvine, mai intîi, precizat că în
cărcătura pe fiecare din cele 500 
hectare pășuni depășește 5,7 unități

Am urmărit pe teren cum se în
deplinesc măsurile preconizate de 
comitetul județean de partid și apro
bate în amintita consfătuire. Pentru 
a putea constata în ce măsură exis
tă o concordanță între vorbe șl fap
te, am efectuat sondajul nostru la 
locurile de muncă ale unora din cei 
care au luat cuvintul în cadrul con
sfătuirii, urmărind citeva probleme 
de actualitate în legumicultura.

Producerea răsadurilor. Vorbim de 
producerea răsadurilor deoarece 
chiar dacă cele de varză timpurie 
au fost plantate în cîmp, în actuali
tate continuă să se afle obținerea 
celor de tomate, ardei, vinete și alte 
culturi. Ne aflăm la ferma ar. 1 a 
asociației economice de stat și co
operatiste Brînceni. Producerea ră
sadurilor se face eșalonat după un 
grafic bine stabilit. Concomitent cu 

LEGUMICULTURA TELEORMĂNEANĂ POATE Șl 

TREBUIE SĂ AJUNGĂ PE UN LOC DE FRUNTE

lnsămințarea sortimentelor de legu
me pentru plantarea în cîmp se lu
cra intens la repicarea celor timpu
rii destinate plantării în solarii. Ga
briel Popescu, șeful fermei, ne spu
ne că greutățile cauzate de lipsa sti
clei pentru acoperirea unui hectar 
din cele 8 hectare ocupate cu seră 
au fost înlăturate doar m parte prin 
procurarea unei părți din sticla ne
cesară. Este greu de înțeles cum 
timp de doi ani de zile nu s-a găsit 
soluția pentru completarea geamuri
lor sparte la o seră care ocupă un 
hectar și care, în perioada respec
tivă, practic, nu a fost folosită.

In general, pe ansamblul județu
lui, producerea răsadurilor a fost 
mai bine organizată, atît în centrele 
specializate, cit și în cele mai multe 
cooperative care și-au amenajat ră
sadnițe proprii. Totuși, așa cum re
zultă din datele furnizate de orga
nele de specialitate, preluarea unor 
semințe, cum sint cele de gulioare, 
a întîrziat mult, pînă in ultima de
cadă a lunii februarie. Aceasta de
monstrează lipsa de preocupare pen
tru respectarea sortimentului stabi
lit, ceea ce contravine măsurilor a- 
doptate ta consfătuirea amintită. 
Trebuie efectuat un control amănun
țit pentru a exista garanția că pen
tru toate sortimentele se realizează 
răsadul necesar, plus o cantitate de 
rezervă care să fie folosită ta even
tualitatea înregistrării unor pierderi 
datorită condițiilor meteorologice.

Organizarea muncii în acord glo
bal stimulează pe membrii coopera
tivelor agricole să obțină producții 
mari și cit mai timpurii. La coope

și textura solului — între 5 șl 7 cm. 
Asigurăm o densitate de 50 000 
plante la hectar, iar pentru o dis
tribuire. uniformă a seminței pe 
rînd limităm viteza de semă
nat la 4—4,5 km la oră. In maxi
mum cinci zile vom încheia complet 
această lucrare, avînd garanția ob
ținerii unor producții la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare".

Poposim în zona colinară a jude
țului. la cooperativa agricolă de 
producție Belinț, unitate care, in 
anul trecut, a obținut cea mai mare 
producție de porumb din județul 
Timiș. Pe agenda de lucru a agri
cultorilor de aici sînt înscrise semă
natul cînepii, soiei și pregătirea pa
tului germinativ pentru însămtața- 
rea porumbului, la care se adaugă 
erbicidarea orzului și griului, plan
tarea cartofilor de toamnă, asigura
rea și întreținerea corespunzătoare 
a răsadurilor de legume și tutun. 
Ne oprim la una din lucrări — pre
gătirea terenurilor pe care urmează 
să fie însămînțat porumbul, motivul 

vită mare, motiv în plus ca, prin 
largi acțiuni specifice și necesare, să 
se asigure condiții optime de creș
tere a producției de masă-verde. Este 
adevărat — iar acest lucru l-am pu
tut constata si noi — pe unele pă
șuni, în primele două luni ale a- 
nului, au participat numeroși oa
meni la curățirea mărăcinilor și ar
boretului, dar lucrurile s-au oprit 
aici. Referindu-se la fertilizarea cu

Îngrășăminte organice, primarul co
munei, tovarășul Ion Toma, ne a- 
sigură că aceasta se va realiza mai 
tîrziu. prin tîrlire, o dată cu scoate
rea animalelor la pășunat. Să lip
sească oare gunoiul de grajd ? Nici
decum 1 Numai în vecinătatea tabe
rei de vară din pășunea Cotoșmanii 
se află trei platforme de gunoi pu
trezit, care însumează cel puțin 500 
tone.

Ne-am interesat dacă există, la 
nivelul comunei, un program eșa
lonat privind creșterea productivită
ții pășunilor. în comuna Roești ni
meni n-a auzit de așa ceva. In 
schimb, ni se arată citeva procese- 
verbale, întocmite in lunile august— 
septembrie 1988, din care rezultă că 
ar fi fost amenajate încă trei hec
tare pășuni, că s-au fertilizat cu 
îngrășăminte naturale 30 hectare, că 
s-au supraînsămînțat 50 hectare. Și 
cam atît. Adevărul, spun cooperato- 

rativa agricolă din Beiu se cultivă 
150 hectare cu legume, de pe care 
urmează să se obțină o producție 
totală de 3 500 tone. Stadiul lucrări
lor dovedește preocuparea coopera
torilor de aici pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii activi
tăți în legumicultura. S-a încheiat 
semănatul în sera tamulțitor, o con
strucție simplă, dar eficientă, de
oarece încălzirea se face prin arde
rea materialelor locale. Răsadurile 
de legume timpurii sint repicate. O 
suprafață de 20 de hectare din cele 
30 a fost fertilizată cu îngrășăminte 
organice. Capacitatea tehnică a spe
cialistului, îmbinată cu munca har
nică a cooperatorilor, dă roade.

La cooperativa agricolă din Con
tești retribuirea muncii in legumi
cultura se face cu plată in natură, 
sistem stimulativ care, anul trecut, 

a dat bune rezultate atit la produc
ția de legume, cit și la cea de stru
guri. „In acest an, cele 30 hectare 
cu vinete și 20 hectare cu tomate au 
fost repartizate pe formații de lucru 
și pe oameni, fiecare din ei urmă
rind ce retribuție va primi ta con
dițiile depășirii producției planifica
te — ne spune șefa fermei. Legumi
cultorii noștri stat mai interesați ca 
oricînd să facă lucrări de bună ca
litate. Răsadurile pentru tomate, în- 
sămințatg incă la 10 februarie, sint 
bine îngrijite". Aflăm că la Contești, 
anul trecut, din legumele cuvenite 
ca plată in natură, cit și din cele 
obținute pe loturile de pe lingă casă 
au fost livrate unităților de valorifi
care 406 tone, față de 122 tone cite 
se contractaseră inițial. De altfel, pe 
ansamblul județului, datorită faptu
lui că legumele provenite din re
tribuirea muncii in acord global au 
fost valorificate prin întreprinderea 
de specialitate, livrările de legume 
la fondul de stat din gospodăriile 
populației au fost mai mari decit 
cele prevăzute inițial. Pentru acest 
an, majoritatea unităților agricole 
și-au organizat munca în acord glo
bal cu plata in natură, ceea ce a 
produs un reviriment în întreaga 
activitate desfășurată in sectorul le
gumicol.

In vederea obținerii unor recolte 
mari de legume este necesar să se 
asigure apă pentru irigarea culturi
lor. La amintita consfătuire s-a ară
tat că „anul trecut irigarea nu s-a 
făcui la nivelul prevederilor din teh
nologii, cu toate că in unele perioa
de au fost asigurate energia și mo

fiind lesne de dedus din cele aflate 
de la președintele unității, Romulus 
Vlaiconi. „Noi, ne spune aoesta, sîn- 
tem adepții semănatului timpuriu, 
pentru că, așa cum au dovedit re
zultatele din ultimii ani, de cite ori 
am pus sămînța sub brazdă mai de
vreme, am obținut producții ridicate 
la hectar. Iată de ce. chiar în aceas
tă săptămînă vom trece Ia semănat. 
Am efectuat nivelarea și pregătirea 
patului germinativ pe primele 300 
hectare".

De fa același Interlocutor aflăm 
că în afară de perioada de semănat, 
cea de-a doua verigă tehnologică de 
bază care a contribuit la obținerea 
unor producții mari Ia hectar în a- 
ceastă unitate a constituit-o densita
tea. De cîțiva ani, aici, se seamănă 
la distanța de 50 cm intre rinduri, 
obținîndu-se la recoltare Intre 60 000 
și 62 000 plante la hectar. Se înțe
lege că aceeași atenție este acordată 
tuturor celorlalte elemente prevăzu
te în tehnologia acestei culturi, a- 
daptată însă la condițiile pedocli
matice din această zonă colinară șl 
care, așa cum am văzut, contribuie, 
deopotrivă, la realizarea an de an 
a unor producții de peste 20 000 kg 
porumb știuleți la hectar.

După cum aveam să constatăm pe 
parcursul documentării noastre. în 
unele unități agricole din județ s-a 
trecut și la semănatul primelor hec
tare cu soia.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii*

rii, este că pășunile de aici s-au 
degradat de cîțiva ani, ele fiind in
festate de buruieni, între care cea 
mai răspîndită este măturică. Orice 
crescător de animale știe că mă
turică este nu numai o plantă in
digestă, dar și sufocantă pentru ier
buri, puțind compromite efectiv și 
repede întinse suprafețe de pășuni 
dacă extinderea 
la timp. Evident,

oprită 
pentru 
ei se 
primul 
inițieze 

coo-
că 

ta- 
al 

_ și 
de fermă 

în această

ei nu este 
acțiunea 
stirpirea 
cere, în 
rînd, s-o I 
specialiștii 
perativei agrico
le. Numai 
Mircea Belea, 
ginerul-șef 
unității, ca 
șefii 
aii 
perioadă cu to

tul alte preocupări. Pe tot parcursul 
zilei, cind ne-am aflat în comuna 
Roești, inginerul-șef a fost de ne
găsit.

Starea necorespunzătoare a pășu
nilor cooperativei agricole din Roești. 
ca și ale altor cîtorva unități cu tra
diție ta creșterea animalelor, impu
ne o grijă mai atentă șl preocupa
re mai susținută din partea între
prinderii județene de resort; care 
are datoria să intervină hotărît, po
trivit atribuțiilor ce-i revin, la e- 
fectuarea lucrărilor de îmbunătățiri. 
După cum aceeași preocupare, mult 
sporită, se cere și din partea consi
liilor populare locale, ca organe 
direct răspunzătoare pentru toate 
treburile economice și gospodărești 
în profilul lor teritorial.

Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii’

torina necesare". Și urmează exem
plificările, pe unități agricole, fără 
insă a analiza cauzele care au de
terminat situația respectivă. în son
dajul efectuat pe teren am urmărit 
să aprofundăm această problemă. La 
cooperativa agricolă Beiu, tovarășul 
Stan Păduraru, președintele unității, 
ne spune : „Cu ani in urmă, gră
dina de legume se afla pe malul 
rîului Teleorman, de unde o și iri
gam. După ce s-a amenajat sistemul 
de irigații, am schimbat amplasa
mentele' grădinii. Acum irigarea se 
face cu apă din Dunăre, stația de 
pompare aflîndu-se tocmai la Gău- 
jani, județul Giurgiu. Terenurile 
noastre aflindu-se în „coada" siste
mului de irigații, apa nu ajunge la 
noi și de aceea legumele n-au putut 
fi irigate. Acum facem unele ame
najări pentru a putea iriga cu. apă 
din rîul Teleorman". Și la Conțești, 
președintele consiliului popular co
munal, tovarășul Stan Doicin, afir
mă că, ținindu-se seama de neajun
surile de anul trecut in irigarea cul
turilor, determinate de aceeași cau
ză — neasigurarea apei — grădina a 
fost reamplasată in lunca rîului Ve
dea. S-a găsit șl o soluție originală 
de asigurare a apei. Intrucît intră ta 
funcțiune o stație de desecări, o 
parte din grădina de legume se va 
iriga cu apa asigurată de stația de 
pompare. Lucrările de amenajare 
sint în curs. Atit in aceste unități, 
cit și in altele din județ se ex
tinde irigarea prin brazdă — meto
dă deosebit de eficientă în legumi
cultura. Adevărul este insă că asi
gurarea apei pentru irigarea legu
melor continuă, să fie o problemă 
nerezolvată pentru unele unități 
cultivatoare de legume din județul 
Teleorman.

Există certitudinea că în județul 
Teleorman măsurile luate din iniția
tiva comitetului județean de partid 
privind îmbunătățirea activității’ in 
legumicultura vor da roade. Primele 
dovezi in sprijinul acestei afirmații 
sint rezultatele bune la producerea 
răsadului și însămînțarea culturilor 
din prima urgență, la care se adau
gă organizarea mai bună a muncii — 
rezultat al generalizării retribuirii 
in acord global cu plata in natură. 
Problema care rămîne de rezolvat 
este asigurarea apei necesare cultu
rilor legumicole, ceea ce presupune 
montarea motopompelor, revizuirea 
utilajelor de irigat și amenajarea 
!■ .renul”’, rrifel incit să poată fi ex
tinsa irigarea prin brazde. Pentru 
că, așa cum bine știu grădinarii, le
gume in cantități mari și de bună 
calitate se obțin cu condiția asigu
rării apei necesare acestor culturi.

Ioan HERTEG 
Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii"
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SIBIU : Creația științifică în sprijinul producțieiPanoramic argeșean

• în orașul Pitești 
s-au construit peste 
50 000 apartamente noi, 
în imensa iar majori
tate după Congresul al 
IX-lea al partidului. 
La parterul noilor 
blocuri s-a amenajat o 
vastă rețea de unități 
comerciale și presta
toare de servicii. Prac
tic. aproape întreaga 
populație a municipiu
lui s-a mutat în locu
ințe noi. moderne. în 
prezent, constructorii 
pitesteni înaltă alte 
2 000 apartamente, si
tuate în noile ansam
bluri Calea București. 
Nicolae Bâlcescu, Popa 
Șapcă. Tudor Vladi- 
mirescu.
• în noua șt moder

na secție de vopsitorie 
de la întreprinderea 
de autoturisme ARO 
din Cimpulung a fost 
organizată o linie teh
nologică la care sînt 
utilizați patru roboti 
industriali. De ase
menea. a fost conceput 
și realizat un robot 
pentru sudarea traver
sei la autoturismele 
de teren, prin care se 
elimină efortul fizic 
și prezenta omului tn 
medii nocive.
• Profunde trans

formări urbanistice a 
cunoscut orașul Cos- 
tești. Aici s-au înălțat, 
în ultimii 20 de ani, 
1 400 apartamente. 
Lungimea străzilor 
modernizate a ajuns 
de la numai 7 kilome
tri în 1968 la aproape 
60 kilometri în pre
zent. Rețeaua de cana
lizare s-a extins de 
opt ori. cea de alimen

tare cu apă de 19 ori, 
iar rețeaua comercială 
și a unităților presta
toare de servicii pen
tru populație este, 
practic, nouă.
• Stațiunea de me

canizare a agriculturii 
din Topoloveni a de
venit o adevărată uzi
nă. Ea dispune de hal© 
mari de producție, cu 
înaltă dotare tehnică, 
de muncitori si specia
liști dintre cei mai 
bunL ..Executăm acum 
— ne spune inginerul 
Mihai Herișanu. direc
torul stațiunii — repa
rații pentru motoare 
de autocamioane, re
cuperări de tractoare 
și buldozere. De cu- 
rînd am dat în ex
ploatare o nouă hală 
de producție pentru 
repararea buldozerelor 
si tractoarelor de mare 
capacitate".

• Mioveni — cita
dela autoturismului 
românesc „Dacia" — a 
devenit un adevărat 
centru urban care nu
mără peste 8 500 apar
tamente. un modern 
centru de cultură și 
creație „Cîntarea 
României", policlinică, 
cinci scoli si un liceu, 
unită ti comerciale si 
prestatoare de servicii.

• La întreprinderea 
agricolă de stat Cos- 
testi s-a dat în func
țiune o stație de bio- 
gaz. care asigură apa 
caldă menajeră pentru 
utilitățile cantinei, iar 
în viitor și încălzirea 
altor dotări.
• La Bascov. unde 

sint găzduita pres

BRĂILA : Noi
Constructorii brăileni de la șan

tierul naval au înregistrat un nou 
și important eveniment : lansarea 
cargoului „Birnova" de 8 750 
tdw, al 27-lea din serie. Nava, 
înzestrată cu un înalt grad 
de saturare, face parte din seria 
cargourilor de acest tip moderni
zate. fiindu-i asigurate echipa
mente executate în țară, eu Para

STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIILOR POPULARE

La baia deciziilor—propunerile cetățenilor, 

la baza înfăptuirilor—acțiunea lor
Situată pe șoseaua Tîrgu Mureș — 

Cluj-Napoca, la o distanță de nu
mai 10 kilometri de orașttl-reședințâ 
al județului Mureș, comuna Ungheni 
se numără printre cele 17 localități 
ale județului eu perspectiva de a 
deveni centre agroindustriale. în
scrierea Ungheniului în rîndul celor 
mai mari și prospere localități ru
rale ale județului s-a produs abia m 
anii- din urmă. Apropierea de Tirgu 
Mureș nu-i adusese in trecut mari 
avantaje, ea răminînd, de-a Jungul 
timpului, o comună ca multe altele, 
cu deosebirea că, față de altele, 
era „străbătută" da șoseaua princi
pală, la întretăierea unor importante 
căi rutiere.

„La data stabilirii mele aici, în 
1965 — își amintește Alexandru Cui- 
da, secretar al biroului executiv 
al consiliului popular comunal — 
singura clădire care urma să fie su
praetajată era cea a școlii generale. 
Cit privește „industria", era repre
zentată de o secție de betoane (un 
mic atelier, in fapt), unde 50 de lu
crători — singurii oameni angajați 
pe atunci intr-o unitate neagricolă 
— produceau, manual, tuburi pentru 
fîntini și dale din beton pentru tro
tuare...".

Aceasta era în urmă cu 24 de ani. 
Perioada scursă din 1965 și pini in 
prezent a însemnat foarte mult, ea 
punindu-și adine amprenta asupra 
dezvoltării economice și, implicit, a- 
supr» standardului de viață al locui
torilor. La aceasta a contribuit fap
tul că. In acest răstimp, au fost înăl
țate, ea unități economice de interes 
republican și local, o mare și mo
dernă întreprindere de prefabricate 
din beton armat (amplasată pe locul 
vechiului atelier de betoane), o în
treprindere „Avicola" cu 6 ferme pe 
raza comunei, dintr-un total de 11 
ferme, o unitate economică intercoo- 
peratistă de creștere și îngrășare a 
tineretului bovin și ovin, o stațiune 
de mașini agricole, două ferme I.A.S., 
o mare fermă legumicolă, cu solarii. 
Acestora li se adaugă viguroasa co
operativă agricolă de producție, cu 
șapte ferme.

Dacă adăugăm și faptul că Un- 
gheniul dispune de numeroase uni
tăți prestatoare de servicii către 
populație, de o mare școală cu treap
ta I de liceu, în care invață aproape 
800 de copii, un dispensar uman, cu 
7 medici. d« un spațios cămin — 
centru de cultură și creație „Cîn
tarea României", avem imaginea u- 
nei comune ce își conturează trăsă
turile unui centru agroindustrial. 
Dezvoltarea accentuată din ultimii 
ani a făcut ca producția industrială 
a localității să crească de la numai 
10 milioane Iei, in 1965, la peste 530 
milioane lei in prezent, peste 65 la 
sută din populația ocupată fiind a- 
cum muncitori și numai 33 la sută 
țărani cooperatori.

Bineînțeles, prefacerile din viața 
economică a comunei au adus în ca
sele oamenilor tot mai multă bună
stare. Cîteva cifre sint concludente 
în acest sens. în perioada de la Con
gresul al IX-lea și pînă în prezent, 
aici au fost înălțate 443 de aparta
mente, iar din fondurile bănești ale 
populației au fost construite 745 de 
case noi, ceea ce face ca, în prezent, 
mai bine de 50 la stată din populația 
actuală a Ungheniului să trăiască in 
locuințe noi, confortabile. Numai în 
satul de reședință există peste 200 
de autoturisme proprietate persona
lă. iar la domiciliul cetățenilor sînt 
instalate 344 posturi telefonice.

Ce ilustrează asemenea cifre ’ In 
primul rînd că Ungheniul este, ase
menea altor localități, o comună în
floritoare ; una din multele așezări 
în car© anii socialismului, și cu deo
sebire anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, și-au pus adine 

tigioase competiții 
nautice Interne și in
ternaționale. se înal
tă un modern complex 
turistic cu o capacita
te de cazare de 100 
locuri.

® în comuna Rucăr 
s-a inaugurat un cen
tru de creație si cultu
ră socialistă „Cintarea 
României", destinat 
constructorilor ce 
înaltă aici, pe rîul 
Dîmbovița, o nouă hi
drocentrală. Noul edi
ficiu dispune de o sală 
de spectacole, o sală 
de lectură cu bibliote
că. aparatură de pro
iecție cinematografică.

• tn municipiul Pi
tești se desfășoară am
ple lucrări in dome
niul edilitar-gospodă- 
resc. între altele, se 
acționează pentru mo
dernizarea porților de 
intrare ale orașului si 
pentru sistematizarea 
circulației rutiere. Se 
va pune mai bine 
în valoare parcul 
„Ștrand" prin lucrări 
de amenajare a lacu
lui pentru canotaj. De 
asemenea, au început 
lucrările la o. mare 
piață agroalimentară, 
se amenajează noi 
spatii de parcare șl 
zone verzi. în serele 
municipiului se pregă
tește de ne acum ma
terialul săditor pentru 
„Simfonia lalelelor" 
din primăvară și în
frumusețarea celor 
247 hectare cit măsoa
ră spatiile verzi ale 
orașului.

Gheorghe 
CIRSTEA

na ve maritime
metrî superiori de complexitate 
tehnică și competitivitate. La șan
tierul brăllean, incă trei nave sînt 
în fază avansată de armare, ur- 
mind ca în perioada imediat ur
mătoare o navă multifuncțională cu 
o capacitate de 5 000 tone să fie 
lansată pentru efectuarea probelor 
de cheu și de mare. (Candiano 
Priceputa).

amprenta asupra nivelului de trai al 
locuitorilor, asupra înfățișării locali
tății. Hărnicia, tenacitatea, spiritul 
de inițiativă stau la temelia multora 
din realizările comunei, ele anunțind 
împliniri și mai importante în mo
dernizarea comunei, in creșterea 
standardului de viață ai locuitorilor.

Primarul Ungheniului, tovarășul 
Vasile Naște, ne spunea că realiză
rile obținute ar fi fost de neeon- 
eep«t fără colaborarea strinsă cu ce
tățenii : „Am încercat, și cred că in 
bună parte am reușit, să adoptăm 
un asemenea stil de muncă, ineît 
cetățenii să știe că tot ceea ce hotă- 
rîm să înfăptuim nu este dorința 
consiliului popular, a primarului, ci, 
în primul rînd, a cetățenilor, că pro
punerile făcute sint analizate cu a- 
tenție, eu răspundere și stau, în 
fapt, la baza majorității deciziilor 
luate de biroul executiv.

Pentru a realiza aeest lucru — 
continua primarul — în plus față de 
adunările cetățenești, biroul execu
tiv ține o strinsă legătură atit cu 
delegații sătești, cit și cu cei 19 de
putat! din circumscripțiile electorale. 
Am ținut seama și de un alt aspect : 
că însuși consiliul popular trebuie

In comuna Ungheni, . 
județul Mureș

aă dea -tonul- oricărei acțiuni. Spre 
exemplu, putea oare consiliul să 
pretindă unor cetățeni care, locuind 
la numai 19 kilometri de Tîrgu Mu
reș. se cam «orășenizaseră» — să 
crească animale, să fie buni gospo
dari, cind «gospodăria» sa anexă 
©ra... goală t Nu t Așa că am trecut 
noi înșine la treabă. Rezultatul : 
secții de prestări servicii, o brutărie 
cu capacitate de aproape I 000 ptini 
p© zi. o. aospodărie-anexă eu peste 
180 ovine... Veniturile intrate in 
anul precedent in bugetul consiliu
lui popular însumează aproape o ju
mătate de milion lei".

Că exemplul consiliului a dat roa
de se vede și din faptul că, deși o 
bună parte din familii trăiesc in a- 
partamente, numărul gospodăriilor 
populației crescătoare de animale a 
sporit in ultima perioadă, ela defi
nind împreună 380 bovine și pește 
4 190 ovine.

„Fără antrenarea efectivă a celor 
19 comitete de cetățeni din circum
scripțiile electorale repartizat© pe 
tipuri de lucrări și obiective progra
mate a se executa intr-un an, nu 
s-ar realiza mare lucru — ne preci
za secretarul biroului executiv al 
consiliului popular. Lucru firesc, 
dacă avem în vedere că. numai in 
anul precedent, propunerile cetățe
nilor (apreciate de noi ca fiind per
fect îndreptățite au stat la baaa 
elaborării de către biroul executiv a 
48 decizii vizînd, între altele, pro
bleme de agricultură, industrie, in- 
vâțămint, sănătate și, bineînțeles, 
bună gospodărire și înfrumusețare a 
comunei, îmbunătățirea condițiilor 
d« viață ale locuitorilor".

La Ungheni am consemnat multe 
exemple care atestă că atunci cind 
deciziile luate emană de la cetățeni 
se asigură un plus de receptivi
tate Ia „chemările" primăriei, pen
tru realizarea obiectivelor progra
mata, acestea fiind realizate eu 
maximă promptitudine. Astfel. In 
adunarea cetățenească din cir
cumscripția electorală nr. 6, s-a 
dezbătut necesitatea introducerii 
apei potabile. Apa din fîntinile oa
menilor, ca și cea din rîul Mureș 
și pîrîul Niraj — folosită psnă de 
curind in consumul menajer — nu

Efortul specialiștilor din unită
țile industriale ale județului Sibiu 
pentru promovarea progresului 
tehnic se concretizează în creș
terea substanțială a numărului de 
invenții și inovații. Astfel, numai 
tn anul trecut s-au aplicat în pro
ducție 150 de invenții și 378 de 
inovații cu o eficientă economică 
de 216 milioane Iei. tn acest pro
ces de promovare susținuți a nou

CLUJ-NAPOCA : Inițiative și acțiuni ale tineretului
Organizațiile Uniunii Tineretu

lui Comunist din municipiul Cluj- 
Napoca desfășoară o susținută ac
tivitate pentru sporirea contribu
ției lor la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomico-sociale. a angajamente
lor asumate în întrecerea „Tine
retul — puternică forță socială în 
înfăptuirea Programului partidu
lui". în cadrul întreprinderilor, ti
nerii sînt antrenați in acțiunile de 
perfecționare și modernizare a 
producției, de îmbunătățire a ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor. de economisire a materii
lor prime, materialelor, combus
tibilului șl energiei electrice, par
ticipă Ia cursuri și alte acțiuni 
de ridicare a nivelului de cunoș
tințe profesionale, tehnico-științi- 
fice. Cel mai multi sint antrenați

BOTOȘANI : Extinderea și modernizarea spațiilor 
comerciale

în toate orașele județului Boto
șani au fost date !n folosință noi 
spații comerciale, a căror amena
jare modernă accentuează estetica 
arhitecturală, eleganta edificiilor 
care le adăpostesc.

— Tn concordanță cu cerinței© 
populației, cu necesitatea echilibră
rii și diversificării funcțiilor comer
ciale ale orașului — ne spune tova
rășul loan Chiorescu, directorul Di
recției comerciale, in Botoșani au 
fost date în folosință, in ultimul 
timp, noi magazine alimentare, de 
uz casnic șl gospodăresc, de arti
cole pentru copil și altele. Majori
tatea acestor unități sint amplasate

CARAȘ-SEVERIN : Lucrări edilitar-gospodărești
Frumoasele zlte ale acestei pri

măveri timpurii au permis efec
tuarea. în aproape toate localită
țile județului Caraș-Severin. a 
unor ample lucrări edilitar-gospo
dărești pentru ridicarea gradului 
de confort urban, prin contribuția 
directă a cetățenilor. Din multele 
realizări obținute în această peri
oadă se cuvin a fi consemnate lu

mai corespundea, plus faptul că noile 
construcții social-edilitare se dezvol
tă, cu precădere, pe verticală, deci 
solicită alimentare cu apă curentă. 
Problema a devenit obiectul unei 
decizii, iar — în urma demersurilor 
făcute de biroul executiv (acțiunea 
depinzînd de dezvoltarea uzinei de 
apă din Tîrsu Mureș) — s-a trecut 
la realizarea el. „Pe străzile Tinere
tului si Morii — ne spune prima
rul — cetățenii au realizat aproape 
toate lucrările aferent© acestei ac
țiuni (in comună fiind lucrători de 
multe orofesii). Lucrarea — Ia care 
au fost «părtași» sute de cetățeni — 
ne-a permis să rezolvăm, concomi
tent, și alte două trebuințe : extin
derea alimentării cu apă potabilă la 
noile blocuri construite și realizarea 
canalizării pe mai bine de 7 km li
niari". Șl Ia Vidrasâu (sat aparțină
tor), cetățenii au efectuat șanțuri pe 
o lungime de peste 5 km pentru o 
viitoare rețea de alimentare cu apă.

La propunerea cetățenilor s-au 
adoptat și majoritatea celorlalte de
cizii. între care menționăm cele 
referitoare la : modernizarea străzii 
Mureșului, ca și a dispensarului 
uman din Ungheni, construirea po
dului plutitor pe rîul Mureș în zona 
satului Șăusa. modernizarea cămi
nelor culturale și a școlilor genera
le din satele Vidrasău, Cerghid, rea
lizarea de trotuare pe 3 km liniari, 
modernizări de străzi și drumuri co
munale. Mai nou, tot cu sprijinul 
cetățenilor, se acționează pentru pu
nerea în valoare a resurselor ener
getice neconvenționale, prin realiza
rea unei instalații de biogaz cu o 
putere de 36 tone etan și a unei 
instalații de captare a energiei so
lare.

în anul precedent, comitetele de 
cetățeni au prestat lucrări în valoare 
de peste un milion lei, au făcut ca 
toate străzile să fie. aproape fără 
excepție, asfaltate sau pavate, flan
cate de clădiri frumoase — majori
tatea eu 2 și 3 niveluri. Aflăm că în 
fruntea acestor lucrări s-au situat 
deputați ea : Ioana Pap (circum
scripția nr. 4). Ioan Cerghlzan (cir
cumscripția nr. 14). Victoria Damas- 
chin (circumscripția nr. 17), Ioan 
Halbeș (circumscripția ar. 18) ș.a. 
care, alături -de cetățeni, au dinami
zat viața social-edilltară a comunei, 
al cărei aspect se apropia tot mai 
mult de cel al unui centru agroin
dustrial modern. De altfel, planurile 
de viitor sint si ele concepute la 
proporțiile și prin prisma cerințelor 
unui centru cu un asemenea profil. 
Aflăm, bunăoară, că. numai în acest 
an, urmează a fi înălțate alte 48 de 
apartamente, prevăzute cu spații co
merciale la parter, iar, in perspec
tivă. un liceu agroindustrial, creșe 
și grădinițe șl alte dotări social-edi- 
litare de interes cetățenesc.

Pentru aceasta, stilul de muncă al 
consiliului popular trebuie mereu 
îmbunătățit. Desigur, asa este firesc.

• Conștiința autoperfecționării face 
parte din modul de a gindi al socie
tății noastre. Un argument supli
mentar ne oferă chiar primarul : 
„Uneori, antrenați cu precădere in 
probleme economice (de agricultură, 
in principal), «scăpăm» din mină 
multe aspecte de interes cetățenesc. 
Și nu e bine. Soluția? O mai bună 
antrenare a deputaților și cetățeni
lor, in așa fel incit să nu mai existe 
situația că unii sînt activi, iar alții 
nu".

Rezultatele obținute și în această 
comună arată că hărnicia și expe
riența gospodarilor, spiritul de Ini
țiativă al consiliului popular — de 
fapt, sinteza lor — stau ta temelia 
tuturor realizărilor.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Sc irite ti" 

lui se înscriu, cu rezultate deose
bite, întreprinderile „Balanța", „In
dependența", „Mecanica" și între
prinderea de prelucrare a lemnului 
din Sibiu, întreprinderea „Vitrome- 
tan“ din Mediaș, institutul de invă- 
țămînt superior și filiala Institutu
lui de cercetare științifică, ingine
rie tehnologică și proiectare pentru 
sectoare calde și metalurgie din 
Sibiu. (Ion Ontic Nemeș).

In aplicarea unor inițiative munci
torești, cum sint : „Să lucrăm o zi 
pe lună cu materiale și combusti
bil economisite". „Mai mult, mat 
bine, mai repede, mai eficient". 
„Muncă, calitate, precizie". „Re
cuperare. refolosire. recondiționa- 
re“. rezultate foarte bune obținînd 
în această perioadă prin partici
parea la aceste initiative organi
zațiile de tineret de la Combina
tul de utilaj greu, întreprinderea 
„Carbochim", întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, combinatul da 
pielărie și încălțăminte „Clujea
na". în ultimele zile, peste 20 000 
de tineri din întreprinderi. Insti
tuții și școli au participat la ac
țiuni de muncă patriotică, de gos
podărire și înfrumusețare a mu
nicipiului. (Marin Oprea).

la parterul blocurilor noi din car
tierele Săvenilor, Unirii și de pe 
lingă întreprinderi industriale bo~ 
toșănene. Pe Calea Națională s-au 
dat In folosință două unități de 
producție cu profil simigerie-pati- 
serie, dispunind de utilaje româ
nești moderne, de mare randament 
și consum redus de energie. De 
asemenea, in stadiu avansat de 
execuție se află lucrările la noul 
magazin „Romarta". în acest an, 
suprafețele ce vor fi amenajate 
pentru noi unități destinate comer
țului vor depăși 12 000 metri pă- 
trați. (Eugen Hrușcă).

crările de plantare, la Moldova 
Nouă, a peste 1 700 pomi ornamen
tali și amenajarea a 870 metri de 
gard viu. finalizarea de către ce
tățenii din Topleț a acțiunii de 
canalizare în centrul comunei. Este 
de reținut că și în orașul Caran
sebeș se desfășoară ample lucrări 
de înfrumusețare și gospodărire. 
(Ion D. Cucu).

Unități turistice în județul Suceava

Monumentele 
artă și arhitectură, ca 
și noile ctitorii eco
nomice și social-cul- 
turale constituie 
atiiea puncte 
atracție pentru 
care străbat frumoa
sele plaiuri ale ju
dețului Suceava.
Acestora li se adaugă 
numeroase monumen
te ale naturii : rezer
vațiile geologice din 
masivul Rarău, steja
rul multisecular de la 
Cajvana. codrul de la 
Slătioara. turbăriile de 
la Poiana Stampei și 
multe altele.

Pe drumul național 
Sucevița — Bistrița — 
Dej — Cluj-Napoca, 
hanul Iiișești. deschis 
în tot timpul anului, 
poate fi ales ca Ioc de 
popas pentru confor
tul camerelor sale, 
prevăzute eu mobilier

modern și. încălzire 
centrală. Cazarea se 
poate face și in căsuțe 
cu cite două locuri 
fiecare. Hanul dispu
ne de terenuri specia
le pentru amplasare 
de rulote și corturi, 
terenuri de sport, bra
serie, cramă, restau
rant cu terase. De la 

■ Iiișești se pot face 
excursii la Muzeul și 
Casa memorials „Ci- 
prian Porumbescu", sa 
pot vizita monumen
tele Istorice și de artă 
intrate în patrimoniul 
universal 
Sucevița, 
altele.

Situat 
montul 
același nume, 
șeaua Sucevița — Ră
dăuți — Sucevița. ha
nul Sucevița, con
struit in stilul caselor 
din zonă, dispune de

— Voroneț, 
Moldovița și
lingă monu- 
istoric cu 

pe șo-

tot 
de 
cel

teatre
O Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Furtuna. Spectacol prezentat 
de compania engleză „Check by 
Jowl" — 18 ; (sala Atelier) : idolul și 
Ion Anapoda — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio» : Seară de so
nate. Liviu Prunaru — vioara, Orsolya 
Koreh — pian (Bach, Mozart, Beetho
ven) — 17 ; (Ateneul Român) : Con
cert vocal-slmfonlc. Dirijor : Iosif 
Conta. Soliști t liuxandra Douose — 
mezzosoprană, ștefănițâ Lașcu — 
tenor, Pompei Hărășteanu — bas — 18
• Opera Română (13 18 57) : Giselle 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Clinele gră
dinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Asta-searâ 
stau acasă — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) i Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul de-comedie (16 64 00): Slugă 
la doi stăplnt — 1»
• Teatrul „Nottara* * (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30

• Vacanta cea mare : VLCTOHLA 
(162479) — 9; 11; 13; 15; 17; ia», ME
LODIA (HUK) — 9; 11; 13; lâ; X7; 
19, FlAMUBA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
ÎS; 17; 18
• Miracolul — 15; 17; 19. Uimitoarele 
aventuri ale mușchetarilor — 9; 11; 
13 : DOINA (16 35 38)
• Secretul lui Bachus : BU&ESTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Revanșa : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coatU : FEREN
TARI (80 49 85) — 14*30; 16,45; 19
• Expeaiția : MUNCA (21 50 97) — 13; 
17; 19
• Fata Morgana : ARTA (21 31 86) — 
13; 15; 17
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15^15;
17,30; 19,45
• Iubire statornică : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 1»
• Destin tragic: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; W
• Comedianta : GR1VIȚA (17 08 58) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
> Profesorul distrat: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 10,30
• Karel Gott : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
> Cine ești, eălârețule: LIRA (31 71 71)
— 9' tt* Î3' 15' 17 * 19
• Sora 13 DRUMUL SARD (31 28 13)
— 15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19
© Unde este un „nofelet44 : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; Iî; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Moștenire cu bucluc : VIITORUL 
(10 67 40) - 15; !8
• Substituirea : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
® Oricare fată Iubește un băiat : AU
RORA (35 04 66) - 9; 11; 13 ; 15; 17; 19. 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17;
19

© Teatrut Glulești (sala Majestic, 
14 7Z 34) : Amadeus — 18 : (sala Glu
lești, 18 04 85) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satlric-muzicai ,,C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria. 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15 : Spectacol extraordinar de cin- 
tece șl dansuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35) t 
Romanțioșii — 9 ; Turandot — 18
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77. sala 
■Victoria) : Bu-Ail — 10 : Vtntură lume
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul Încălțat — 12.30 ; Visul unei 
nopți de vară — 18

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării Ligii Arabe, 

ambasadorii țărilor arabe acreditați 
la București au oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat Ștefan Andrei, vice- 
prim-ministru al guvernului, membri 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Un nou spital la Rovinari
La Rovinari, reprezentativ centru 

minier și energetic al țării, a fost 
dat in folosință un modern spital 
cuplat cu dispensar policlinic. Aceas
tă nouă unitate sanitară, care dis
pune de 256 paturi, va asigura ser
viciile medicale de specialitate în 
secții de boli interne, chirurgie, ob- 
stetrică-ginecologie și pediatrie. 
Noul așezămînt spitalicesc este dotat 
cu aparatură și instrumentar medi
cal modern, funcțional șl de înaltă 
tehnicitate, atit în secții, cit și in 
blocul operatoriu, in sălile de ope
rații și de nașteri. Dispensarul poli
clinic, la rîndul său, are in structură 
cabinete de specialitate similare cu 
secțiile spitalului, precum și servicii 
de O.R.L., oftalmologie, dermatolo
gie și balneofizloterapie.

(Agerpres)

tv
IS.OO Telejurnal
19,25 Agricultura — programe prioritare
19,45 File de glorioasă istoria • Tezaure 

arheologice. Documentar (color)
20.05 Laureat! al Festivalului național 

„Cintarea României" (color)
20,35 Secvențe pakistaneze. Documentar 

(color)
20.50 Film artistic. „Valea Mtndră"
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

De la Ministerul Sănătății :
între 25—30 martie 1989 în întreaga 

tară se va desfășura campania de 
vaccinare antipoliomielitică a copiilor 

născuți între 1 august 1988 și 31 ia
nuarie 1989. precum și a copiilor ră
mași nevaccinați din campaniile an
terioarei

Sînt invitați să se prezinte la dis
pensarele medicale, cu copiii din a- 
ceastă categorie de virstă. atit lo
calnicii, cit și familiile cu domiciliul 
flotant sau cei care în intervalul res
pectiv se află in alte localități decît 
cele de domiciliu.

(Agerpres)

Marginea, 
mici din- 
renumite 
turistice 
alegerea 

de popas, 
dacă

camere confortabile, 
cu încălzire centrală, 
iar în timpul verii își 
sporește capacitatea 
de cazare în căsuțe 
din lemn. De ia hanul 
Sucevița se pot face 
vizite la Rădăuți, 
Putna sau la ateliere
le de ceramică neagră 
din comuna

Distantele 
tre aceste 
obiective 
permit și 
altor locuri 
De la Rădăuți, 
se merge spre Sucea
va. în localitatea Dra- 
gomirna se poate 
înnopta la popasul 
turistic Dragomirna — 
în căsuțe tip camping 
și în corturi, unitatea 
fiind prevăzută și cu 
restaurant.

în fotografie : hanul 
Sucevița.

© Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Prof. dr. Omu — 18

cinema

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Domnului GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele Republicii Islamice Pakistan 

ISLAMABAD
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan îmi oferă 

plăcutul prilej de a vâ adresa, in numele poporului român, precum și al 
meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, pace și prosperitate poporului pakistanez 
prieten.

Doreso să-mi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie 
și cooperare dintre România și Pakistan vor cunoaște o dezvoltare dinamică 
și în viitor, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-minlstru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Con
stantin Ețăscălescu, a transmis o te
legramă primului-ministru al Repu
blicii Islamice Pakistan, Benazir 
Bhutto, cu prilejul Zilei naționale,

Dacă Islamabadul, oraș construit 
cu începere din anii ’60, se numără 
printre cele mai tinere capitale ale 
lumii, Lahore rămine principalul 
centru cultural al Pakistanului, lo
cul unde pot fi întîlnite admirabile 
vestigii ale istoriei sale vechi și 
noi. Unul dintre acestea este mo
numentul consacrat memorabilului 
eveniment al proclamării Republi
cii Islamice Pakistan. In forma 
unei flori larg deschise, dintre pe
talele căreia se ridică o imensă 
coloană de marmură, el imortali
zează actul istoric petrecut aici la 
23 martie 1956, simbolizind, tot
odată, ascensiunea țării pe treptele 
progresului, dorința ei de a-și con
solida independența cucerită in 
vara anului 1947.

In cele peste trei decenii care.au 
trecut de la evenimentul aniver
sat, poporul pakistanez a străbătut 
o etapă marcată de ample trans
formări economico-sociale, a că
ror ilustrare o constituie înfăți
șarea de azi a Pakistanului. Dacă 
in momentul proclamării indepen
denței industria pakistaneză era ca 
și inexistentă. în prezent țara dis
pune de o industrie proprie diver
sificată, capabilă să realizeze o 
largă gamă de produse, cum sînt 
utilaje chimice, tractoare, autotu
risme, nave, echipament rulant, în
grășăminte etc. De-a lungul flu
viului Indus și, al afluenților săi 
s-au înăitat o serie de baraje, ca 
acelea de la Mangla și Tarbela, și

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan, miercuri 
a avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea in cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte privind dezvolta
rea economică si socială a acestei 
țări. A fost vizionat, de asemenea, 
un film documentar pakistanez.

ACTUALITATEA SPORTIVA

Un meci cu cinci cartonașe 
galbene și două roșii

• ÎN DERBIUL CAMPIONATULUI DE FOTBAL, 
STEAUA - DINĂMO 2-1 (1-0)

In general, în jocurile sportive 
masculine, la noi, confruntările din
tre echipele celor două mari cluburi 
Steaua și Dinamo sînt derbiuri aș
teptate cu interes larg pentru că de 
obicei decid titlul de campioană în 
sportul respectiv. Așa s-a întimplat 
in ultimele săptămîni la volei și 
baschet (in ambele cazuri, derbiuri 
cîștigate de reprezentanții Stelei), 
așa urmeză să se întîmple In hand
bal, polo, hochei.

în fotbal, același derbi s-a jucat 
ieri, pe stadionul Steaua.

Fișa tehnică a acestei partide — 
transmise și la radio și pe micul 
ecran — a fost următoarea :

...Antrenorii lordănescu și Lucescu 
au apelat, bineînțeles, la gamiturila 
lor cele mai bune la ora actuală. 
Steaua : Lung — Dan Petrescu, Io- 
van, Bumbescu, Ungureanu (Negrău) 
— Stoica, Ilie Dumitrescu (Balint), 
Rotariu, Hagi — Lăcătuș, Pițurcă. 
Dinamo : Stelea — Varga (Mihăes- 
cu), Andone, Rednic, Klein — Ma- 
teuț. Sa bău, Lupescu, Lupu — Vaiș- 
covici, Cămătaru.

...în minutul 14, Hagi execută cu 
măiestria-i cunoscută o lovitură li
beră de la circa 25 m. peste zid, 
direct în plasă, sub privirile nepu
tincioase ale portarului Stelea : 1—0 
pentru Steaua.

...Pînă la pauză. Mateuț (min. 19 — 
șut pe lingă poarta goală), Ilie, Du
mitrescu (minge trimisă cu capul 
peste bară din poziție favorabilă, în 
min. 36), Lupescu (min. 38 — șut în 
afara porții), Vaișcoviei (min. 40 — 
ratare incredibilă, singur in fața por
ții la un ofsaid nesemnalizat de arbi
trul de tușă Octavian Ștreng),. Hagi 
(o altă lovitură liberă — apărată cu 
siguranță de Stelea în mir». 44) și 
Lăcătuș (cursă frontală pe poartă, 
Stelea scoate în corner, min. 45) nu 
mai pot schimba tabela de marcaj.

...După pauză, Hagi trimite un șut 
de la distanță pe lingă poartă (min. 
51). pentru ca peste un minut Cămă
taru să înscrie in poarta lui Lung. 
Dar... arbitrul de linie Ion Igna era 
deja cu steagul sus, semnalizînd 
ofsaid.

...Egalarea survine, totuși, în minu
tul 75. Insă nu înainte ca fiecare echi
pă să trimită cite o dată mingea în 
bară prin Mateuț (min. 70, la o fază 
de atac dinamovistă de toată frumu
sețea) și Stoica (dintr-o lovitură li
beră executată cu precizie, de la 20 
m. în min. 72). Lupu și Hagi mai ra
taseră și ei intre timp cite o bună si
tuație de gol. Atunci, in minutul 75. 
Ia un corner (contestat de Hagi), An
done se inalță și catapultează mingea 
cu capul in poartă : 1—1.

vremea
Institutul dc meteorologie comunica 

prognoza vremii pentru 23 martie, 
ora 20 — 26 martie, ora 20. In
țară : Vremea va H în general Instabilă. 
Cerul va fl variabil, mal mult noros, in 
primele zile, cind se vor semnala ploi, 
ce pot avea și caracter de aversă. 
Frecvența lor va H mnl mare în regiu
nile sudice, unde, pe alocuri, cantitățile 

prin care li adresează calde felici
tări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de suc
cese in activitatea de înaltă răspun
dere in fruntea guvernului pakis
tanez.

a fost realizată o largă rețea de 
canale de irigații, care tac posibilă 
practicarea agriculturii pe circa 
un sfert din suprafața țării.

Aniversai ea proclamării Repu
blicii Islamice Pakistan găsește 
poporul pakistanez în plin efort 
constructiv. Alături de activitatea 
intensă desfășurată pentru con
struirea unor importante obiective 
economice, se acționează cu perse
verență pentru îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare economică 
a țării. Actualul plan de cinci ani 
(1989—1993) prevede un volum de 
investiții de 616 miliarde rupii, de
pășind cu aproape 40 la sută pre
vederile cincinalului precedent.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește eu Interes rezultatele activi
tății constructive desfășurate de 
poporul pakistanez. Intre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Islamică Pakistan s-au statornicit 
relații de colaborare. Întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și 
avantaj reciproc, care cunosc un 
curs mereu ascendent. O contribuție 
hotăritoare la această evoluție au 
adus-o convorbirile la cel mai înalt 
nivel. înțelegerile și acordurile 
semnate au dat un puternic impuls 
conlucrării româno-pakistaneze, 
corespunzător intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentant» ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un nume
ros public.

Au fost prezent! Rasheed Ahmad, 
ambasadorul Republicii Islamice Pa
kistan la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

...După ce Balint trage în afara por
ții. Stelea respinge un șut puternic 
al lui Hagi. Mateuț șutează peste 
bară, iar Steaua mai trimite o dată 
în bară. Balint înscrie golul victoriei 
după o presiune prelungită la poarta 
dinamovistă : 2—1 pentru Steaua.

A avut și momente spectaculoase 
acest meci Steaua — Dinamo. A avut 
și goluri frumoase, și ratări care dau 
sare și piper jocului. Dar a avut, spre 
regretul iubitorilor de fotbal, și mai 
multe neregularități, scene regretabi
le. situații care nu au ce căuta pe un 
teren de sport, cu atit mai puțin cind 
evoluează două fruntașe ale fotbalu
lui național. Unele din actele nespor
tive au fost sancționate — regula
mentar — cu cartonașe galbene : Că
mătaru și Lăcătuș (in min. 5), Red
nic (13), Vaișcoviei și Hagi (16). Al
tele, două faulturi de joc sancțio
nabile cu galben (Vaișcoviei min. 78 
și Cămătaru min. 84) au fost trans
formate în... roșu, fiindcă erau reci
dive în aceeași partidă. Dar încă nu
meroase faulturi și gesturi nespor
tive au rămas în afara penalizărilor, 
îndeosebi unele intrări de intimida
re ale jucătorilor oaspeți (de la în
ceputul meciului și în citeva perioa
de din repriza a doua) au produs o 
impresie care nu onorează cartea lor 
de vizită.

Arbitrul de centru — Ion Crăciu- 
nescu, din Rm. Vîlcea — a avut, in 
condițiile acestea, o misiune extrem 
de dificilă, de care — după opinia 
noastră — s-a achitat cu corectitu
dine și regulamentar, în ciuda unor 
mici erori sau a unor mici îngă
duințe.

Scenele petrecute la meciul de ieri 
ridică, în momentul actual, proble
ma deosebit de importantă a atmo
sferei ce va trebui să existe la lotul 
național ce urmează să se convoace. 
Este de așteptat, se impune, ca atit 
conducerile celor două cluburi, cit și 
antrenorii de lot — dar, in pri
mul rînd. jucătorii înșiși — să 
tragă concluziile cuvenite. ast
fel incit, peste cîteva zile, nu
meroșii internaționali de la Steaua 
și Dinamo să vină la „clubul trico
lorilor" animați de același gind și de 
aceeași răspundere, slujind echipa 
națională, ca și în atîtea rînduri, cot 
la cot, cu încredere in ei și dorință 
de victorie — cu Italia (miercuri, la 
Sibiu) — cu Grecia (luna viitoare, la 
Atena). Este aceasta o datorie de o- 
noare a celor două cluburi fruntașe, 
a valoroșilor lor fotbaliști 1

G. MITROI

de apă pot depăși 15 Utri pe metru 
pătrat- în 34 de ore. Vintul va sufla slab 
plnă la moderat, cu unele intensificări 
trecătoare fn estul șî sud-estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
in general, intre zero șl 10 grade, tar 
temperaturile maxime, tn general. Intre 
8 și 16 grade. în București : Vremea va 
fi în general Instabtlă. Cerul va fi va
riabil, mal mult noros tn primele zile, 
etnd temporar, va ploua. vîfttul va 
suda slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor ff C'tnrlnse între 8 șl 7 
grade tar cele maxime Intre 13 și 16 
grade.

care.au


Datoria externă îrînează progresul 
statelor în cnrs de dezvoltare

BRASILIA 22 (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordat agenției 
Prensa Latina, președintele Partidu
lui Democrat Creștin din Chile, 
Gabriel Valdes, fost ministru de ex
terne. s-a pronunțat pentru convo
carea unei reuniuni guvernamentale 
a țărilor creditoare si debitoare, in 
scopul degajării unei soluții pentru 
problema gravă a datoriei externe 
latino-americane. El a subliniat că 
majoritatea lumii consideră datoria 
externă ca o mare problemă politică 
internațională, care afectează nu 
numai stabilitatea politică, dar. in 
cazul Americii Latine, chiar viabili
tatea unor economii naționale.

Gabriel Valdes si-a exprimat scep
ticismul în legătură cu propunerea , 
formulată în această direcție de mi
nistrul de finanțe al S.U.A.. Nicholas 
Brady. arătind că este nevoie de o 
abordare mai în profunzime a pro
blemei.

HAGA 22 (Agerpres). — Mexicul, 
potrivit unor surse guvernamentale 
mexicane, citate de agenția Efe, a 
respins marți convertirea datoriei 
externe în investiții pentru că acestea 
..nu ' sînt soluția pentru problema 
datoriei".

Pedro Aspe.. ministrul mexican al 
finanțelor, a examinat. în discursul 
rostit de el în plenul adunării Băncii 
Interamericane de Dezvoltare 
(B.I.D.), efectul negativ pe care l-ar

Contacte diplomatice în problema 
Orientului Mijlociu

TUNIS 22 (Agerpres). — La Tunis 
s-a desfășurat, miercuri, cea de-a 
doua rundă a dialogului S.U.A. - 
O.E.P., informează agenția tunisiană 
T.A.P. Delegația americană a fost 
condusă de ambasadorul Statelor 
Unite la Tunis, Robert Pelletreau, 
iar cea palestiniană de Yasser Abd 
Rabou, membru al Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. In centrul convor
birilor s-au-aflat diverse aspecte ale 
soluționării crizei din Orientul Mij
lociu și problema terorismului — a 
menționat un purtător de cuvînt al 
O.E.P., citat de agenția T.A.S.S.

Prima rundă a dialogului ameri- 
cano-palestinian a avut loc tot la 
Tunis, la 16 decembrie 1988.

PARIS 22 (Agerpres). — Proble
ma Orientului Mijlociu și situația 
din Liban au constituit principalele 
teme ale dialogului purtat la Paris 
de ministrul afacerilor externe al 
Siriei, Farouk Al-Sharaa. și omo
logul său francez, Roland Dumas, 
în acest context a fost relevată ne
cesitatea găsirii unei căi de înțele

IN ÎNTREAGA LUME

Peste jumătate de miliard de oameni suferă 
de pe urma foametei și malnutriției

NICOSIA 22 (Agerpres). — Pes
te jumătate de miliard de oameni, 
cu precădere din Africa, Asia de 
sud-est șl America Centrală, suferă 
in prezent de pe urma foametei și 
malnutriției. Se estimează că una 
din cinci persoane (20 la sută) din 
țările in curs de dezvoltare suferă 
de foame. Aproape 50 milioane de 
oameni mor in fiecare an de foame 
și de boli legate de aceasta, din 

avea acest gen de convertire a da
toriei externe, căruia, in planul 
„Brady" avansat de S.U.A.. îi revine 
o importantă specială.

Ministrul brazilian de finanțe. 
Maylson da Nobrega. la rîndul său, 
a arătat că. în examinarea acestei 
chestiuni, este necesar să predomine 
abordările serioase, politice si sociale, 
astfel incit să se adopte mecanisme 
care să ducă la o reducere efectivă 
a datoriei.

Guvernatorul Băncii Centrale a 
Argentinei. Jose Luis Machines, a 
subliniat că problema datoriei ex
terne a luat asemenea proporții incît 
nu mai este posibil să se amine pu
nerea în aplicare a unor soluții du
rabile.

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 
Argentina intenționează să-și între
rupă temporar plata datoriilor sale 
.externe, a declarat președintele Băn
cii centrale a acestei țări, Jose Luls 
Machinea. citat de agenția A.D.N. El 
a relevat, că. pînă la alegerile prezi
dențiale si parlamentare de la 11 mai. 
Argentina nu mai are nici un fel de 
posibilități financiare de a plăti ser
viciul datoriei. Președintele tării, nou 
ales, va trebui să elaboreze o nouă 
strategie în domeniul datoriei exter
ne a declarat Luis Machinea, prs- 
cizînd că numai în ce privește dobîn- 
zile Argentina este in restanță cu 
plata a 2.5 miliarde dolari.

gere națională, prin dialog. în ve
derea soluționării crizei din Liban.

Washington 22 (Agerpres). — 
Trei conducători politici din Orien
tul Mijlociu vor întreprinde în curind 
vizite oficiale la Washington pentru 
a purta convorbiri cu oficialitățile 
americane în probleme privind pro
cesul de pace în regiune, a anunțat 
purtătorul de cuvînt al Casei Albe. 
Astfel, președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, urmează 9ă sosească în 
S.U.A. la 3 aprilie, primul-minlstru 
al Israelului, Yitzhak Shamir, la 6 
aprilie, iar regele Hussein al Ior
daniei va efectua vizita sa începînd 
din 2 mai.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres) 
— Reprezentantul permanent al Li
banului la O.N.U., Rashid Fakhoury, 
a prezentat secretarului general al 
O.N.U. un document în care se ex
primă protestul guvernului său față 
de raidul avioanelor militare israe- 
liene întreprins la 20 martie asupra 
unor localități din sudul țării. în 
urma căruia 15 persoane si-au pier
dut viața, iar alte 30 au fost rănite, 
transmite agenția T.A.S.S.

care 15 milioane sinț copti sub 
vîrsta de cinci ani. Aceste cifre au 
fost difuzate in cadrul reuniunii 
Grupului consultativ al Consiliului 
Alimentar Mondial, întrunit recent 
la Nicosia. De menționat că. îh 
timp ce foametea și malnutriția fac 
ravagii, în lume se cheltuiesc anual 
în scopuri militare peste 1000 de 
miliarde dolari.

„Țările Africii trebuie să acționeze pentru 
consolidarea mutațiilor pozitive 

din sudul continentului11
Reuniunea Comitetului special al O.U.A. pentru Africa australă
HARARE 22 (Agerpres). — In ca

pitala Republicii Zimbabwe s-au des
chis lucrările reuniunii Comitetului 
special al Organizației Unității Afri
cane pentru Africa australă. Sînt 
dezbătute probleme legate de ultime
le evoluții ale. situației din regiune, 
precum și aspecte legate de accesul la 
independență al Namibiei.

în salutul adresat participanților, 
președintele țării-gazdă. Robert Mu
gabe, a subliniat că popoarele conti
nentului african trebuie șă acționeze 
pentru consolidarea mutațiilor pozi
tive ce au loc în sudul Africii.

Președintele în exercițiu al O.U.A., 
șeful statului malian, Moussa Traore, 
a arătat că drumul spre obținerea 
independenței depline a Namibiei este 
încă barat de numeroase obstacole ce 
trebuie înlăturate cu eforturi comune.

Autoritățile rasiste de la Pretoria 
Încearcă prin diverse mijloace să îm
piedice preluarea puterii de către 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), reprezentantul

Apel al secretarului general al O.N.U. pentru 

eliminarea anacronicului sistem de apartheid
NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager

pres). — Participînd lâ o reuniune 
a Comitetului special al O.N.U. îm
potriva apartheidului, organizată 
pentru marcarea Zilei internaționale 
pentru eliminarea, discrinținării ra
siale. secretarul general al Națiuni
lor Unite, Javier Perez de Cuellar, 
a cerut întregii comunități interna'- 
ționale să sprijine eforturile desfă
șurate în lume pentru eliminarea 
anacronicului sistem de apartheid. 
Cerînd guvernului sud-african să 
creeze condițiile pentru organizarea 
de consultări ' între reprezentanții 
tuturor categoriilor sociale din țară.

„Sistarea comerțului cu R. S. A. poate 

exercita o influență hotăritoare asupra
politicii regimului

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a dat pu
blicității un raport în care se expri
mă îngrijorarea fată de continuarea 
de către un mare • număr de corpo
rații transnaționale a colaborării cu 
regimul din R.S.A. Relevînd puter
nica dependență a economiei sud- 
africane de comerțul internațional, 
investițiile străine de capital și îm
prumuturile contractate în străinăta
te, secretarul general al O.N.U. a 
subliniat că sistarea comerțului in
ternațional cu R.S.A. poate exercita 
o influență hotăritoare asupra po
liticii regimului de la Pretoria. în 
opinia sa, pîrghia cea mai eficientă 
în această direcție ar fi renunțarea 
la importurile de aur, alte metale 
prețioase, cărbune și materii prime 
din R.S.A. Pentru a se asigura efi
ciența sancțiunilor economice adop
tate de o serie de țări împotriva re
gimului de apartheid sud-african — 
relevă documentul — este necesar 
ca alte state să nu umple golul pro
dus de retragerea de către o serie 
de firme și corporații străine a ca
pitalurilor lor din economia sud- 
africană.

încetarea schimburilor comerciale 

legitim al poporului namibian, recu
noscut ca atare pe plan african și in
ternațional, a arătat în intervenția sa 
președintele S.W.A.P.O.. Sam Nujo- 
ma. El a adresat un apel comunității 
internaționale să acționeze pentru 
asigurarea desfășurării unor alegeri 
libere în Namibia.

Moussa Traore, șeful statului 
Mali, președinte în exercițiu al Or
ganizației Unității Africane, a de
clarat presei, la Brazzaville, că ul
timele evoluții în domeniul situații
lor conflictuale de pe continent e- 
voluează în sens pozitiv, mai ales 
în ceea ce privește reglementarea 
problemelor din Africa australă. El 
a subliniat, totodată, că se impune 
ca în Namibia să se desfășoare ale
geri libere, potrivit normelor drep
tului internațional, respingîndu-se 
astfel încercările Africii de Sud de 
a interveni în procesul prin care 
trebuie să fie asigurată indepen
denta Namibiei.

Cuellar s-a pronunțat pentru elibe
rarea imediată a lui Nelson Man
dela și a tuturor deținuților politici, 
pentru suspendarea stării de urgen
tă și a cenzurii — măsuri necesare 
și obligatorii in direcția abolirii 
apartheidului.

în ultimele luni, a adăugat secre
tarul general al O.N.U., au fost în
registrate unele progrese în direc
ția independenței Namibiei, dar, din 
păcate,, guvernul de la Pretoria nu 
a răspuns cererilor majorității po
porului și ale comunității interna
ționale pentru desființarea apart
heidului.

de la Pretoria"
cu R.S.A. și refuzul de a livra aces
tei țări mijloacele financiare necesa
re ar putea determina regimul rasist 
de la Pretoria să lichideze sistemul 
de apartheid din R.S.A., apreciază 
secretarul general al O.N.U. Efor
turile întreprinse în această direcție 
de membrii comunității internațio
nale pot duce la rezultatele scontate 
numai în măsura în care ele nu vor 
fi anihilate de acțiunile altor țări — 
relevă documentul secretarului gene
ral al O.N.U.

ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane a dat 
publicității, la sediul din Addis 
Abeba, o declarație, cu prilejul Zilei 
internaționale pentru eliminarea 
discriminării rasiale, în care se face 
apel către întreaga opinie publică 
internațională să susțină în mai mare 
măsură eforturile de eliminare com
pletă a regimului bazat pe apartheid 
din Republica Sud-Africană. La 29 
de ani după masacrul de la Shar- 
peville, populația majoritară conti
nuă să fie victima opresiunii, mii 
de oameni care luptă pentru dreptu
rile lor fiind arestați și ținuți în 
temniță fără a fi judecați, se spune 
în document.'

Sesiunea Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAG A 22 (Agerpres). — La Praga 
s-au desfășurat lucrările sesiunii 
Adunării Federale a R. S. Cehoslo
vace. Sesiunea a dezbătut raportul 
privind actjvitatea internațională, 
prezentat de ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace. Jaromir 
Johanes. și a ratificat unele acorduri 
și convenții internaționale semnate 
de Cehoslovacia în a doua jumătate 
a anului trecut, transmite agenția 
C.T.K.

ÎN AFGANISTAN

Continuă luptele dintre 
unitățile guvernamentale 
și formațiunile opoziției
KABUL 22 (Agerpres). — Agențiile 

de presă anunță continuarea luptelor 
dintre unitățile guvernamentale din 
Afganistan și formațiunile opoziției 
intransigente. Lupte grele se desfă
șoară la Jalalabad, oraș asupra că
ruia formațiunile opoziției au lansat 
peste 4 000 de rachete, obuze si mine, 
provocînd victime în rîndurile 
populației civile. între care femei și 
copii.

După cum anunță agenția Bakhtar. 
artileria forțelor guvernamentale a 
distrus instalații militare si piese de 
artilerie ale opoziției. în rîndurile 
membrilor opoziției s-au înregistrat 
pierderi, precizează agenția.

Lupte se desfășoară și in provincia 
Kandahar.

M.A.E. al Afganistanului a trimis 
misiunii O.N.U. note informînd des
pre încălcarea de către forțele opo
ziției a înțelegerilor de la Geneva.

r

CONVORBIRI LA BEIJING. La 
Beijing au avut loc convorbiri 
între Zhao Ziyang. secretar gene
ral al C.C. al P.C. Chinez, și pre
ședintele Ugandei, Yoweri Muse
veni. Cu acest prilej s-a relevat 
că. în actuala situație internaționa
lă. este necesar să fie stimulată 
creșterea economică a țărilor în 
curs de dezvoltare și să se dez
volte cooperarea Sud—Sud. De a- 
semenea. s-a relevat că există bune 
perspective pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale — transmite a- 
genția China Nouă.

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ 
a Consiliului Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) și-a încheiat lucră
rile la Geneva prin adoptarea unor 
rezoluții privind eliminarea pro- 
tecționismului 
înconjurător.

si apărarea mediului

DOUA REUNIUNE 
TRIPARTITE Cuba- 
de Sud și-a conti- 
la Havana, ultima 

I consacrată unor

CEA DE-A 
A COMISIEI ' 
Angola-Africa 
nuat lucrările 

fiinfl 
tehnice — s-a anuntat în

ședință 
detalii 
capitala Cubei, 
dată publicității, conducătorul de
legației cubaneze a afirmat că ne
gocierile s-au desfășurat ..satisfă
cător".

într-o declarație

L
 CONFERINȚĂ PENTRU PROTE
JAREA MEDIULUI AMBIANT. La 
Berlin au început lucrările unei

„Tuturor popoarelor trebuie să li se respecte dreptul 
de a-și alege liber propria cale de dezvoltare* 1
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CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager
pres). — Militantul antiapartheid, 
episcopul Desmond Tutu, laureat al 
Premiului Nobel pentru pace, a ca
lificat drept injustă blocada econo
mică impusă Republicii Panama de 
către S.U.A. — transmite agenția 
Prensa Latina. într-o declarație fă
cută la Ciudad de Panama, unde 
se află intr-o vizită, el s-a pronun
țat în favoarea păcii și respectării 
dreptului popoarelor de a-și alege

R.F.G.: Pregătiri în 
de primăvară

BONN 22 (Agerpres). — Sub lo
zinci ca „Nu rachetelor nucleare !“, 
„O politică nouă înseamnă pace și 
dezarmare !“, „Nu rasismului și duș
măniei între popoare !“, la sfîrșitul 
acestei săptămini în R.F.G. vor în
cepe marșurile de primăvară pentru 
pace. Ele se vor desfășura la apelul

In scopul protejării mediului înconjurător 
împotriva efectului de seră

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
în vederea protejării mediului îm
potriva efectului de seră, care deter
mină încălzirea climei pe Pămînt. 
Agenția americană pentru protecția 
mediului recomandă reducerea con
sumului de benzină la kilometru 
parcurs de automobile cu 50 la sută. 
Încălzirea si iluminarea clădirilor cu 
ajutorul bateriilor solare instalate pe 
acoperișuri, folosirea biogazului pen
tru nevoi casnice și alte măsuri care 
ar trebui aplicate pînă în anul 2000.

GENTHLE DE PRESA
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conferințe naționale pentru prote
jarea mediului înconjurător, sub 
deviza „Pace, dezvoltare, mediul 
ambiant — politica ecologică a 
R. D. Germane", la care participă 
peste 250 de experți. în cadrul 
dezbaterilor, vorbitorii au subliniat 
legătura strînsă, între dezvoltarea 
tehnologică, reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, fo
losirea unor materiale nepoluante 
sau cu un grad cît mai mic de 
poluare, și promovarea unei politici 
ecologice raționale, la scară națio
nală și globală. In context, a fost 
relevată importanța deosebită și îh 
acest domeniu a reducerii cheltu
ielilor pentru înarmare. în sensul 
că fondurile astfel eliberate ar pu
tea fi utilizate în soluționarea a 
numeroase probleme ale mediului 
înconjurător.

APROBAREA BUGETULUI MA
RII BRITANII. Camera Comunelor 
a parlamentului britanic a aprobat, 
cu 341 voturi pentru și 222 împo
trivă, bugetul de stat pe următorul 
an financiar, informează agenția 
T.A.S.S. In forma aprobată, buge
tul reflectă o încercare a guver
nului de a stăvili procesul infla
ționist. O aspră critică la adresa 
activității guvernului a fost formu
lată de fostul premier Edward 
Heath, care a subliniat că în țară 
există peste două milioane de șo
meri. iar deficitul comercial a atins 
proporții imense. în timp ce .se 
resimte o acută lipsă de locuințe.

liber propria cale de dezvoltare. 
Desmond Tutu a denunțat, de ase
menea. atitudinea S.U.A. și a celor
lalte state puternic industrializate, 
care nu întreprind măsurile ce se 
impun pentru înlăturarea sistemului 
de apartheid în R.S.A., arătind că 
guvernele occidentale au mari inte
rese în Africa de Sud și consideră 
dolarii mai importanți decit fiin
țele umane.

vederea marșurilor 
pentru pace
organizațiilor social-democrate, sin
dicatelor, organizațiilor comuniste, 
unui mare număr de organizații de 
tineret, femei. După cum declară or
ganizatorii, în 300 de localități mari 
și mici vor avea loc demonstrații, 
marșuri șl mitinguri antirăzboinice.

La baza recomandărilor se află 
concluzia cercetătorilor că în ultima 
sută de ani clima pe Pămînt s-a 
încălzit tot atît cit în cei 18 000 de 
ani care au trecut de la perioada de 
vîrf a ultimei glaciatiuni. mai ales 
datorită creșterii enorme a consu
mului de combustibil organic. Prin
tre efectele posibile ale acestei si
tuații. raportul menționează crește
rea nivelului Oceanului Planetar, 
dispariția unor întinse suprafețe de 
păduri, secete catastrofale.

GREVĂ ÎN SPANIA. In provin- | 
cia spaniolă Castilia-Leon, aproa
pe 6 000 de mineri au declarat o 
grevă de solidaritate cu muncitorii 
de la compania extractivă „Victo- 
riano Gonzales". La 17 februarie, 
160 de mineri de la „Victoriano 
Gonzales" au încetat lucrul, cerînd 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață.

CONGRES. Cel de-al 45-lea Con
gres al Partidului Socialist Italian 
— membru al coaliției guverna
mentale pentapartite — va avea loc 
la Milano, în perioada 13—18 mai, 
a anunțat secretarul general al 
P.S.I., Bettino Craxi.

i
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EXPLODAREA UNEI RACHETE 

INTERCONTINENTALE. Un pur
tător de cuvint al marinei ameri
cane a anunțat că o rachetă inter
continentală „Trident-2“, prima de 
acest fel lansată de pe submarinul 
cu propulsie nucleară „Tennesse", 
aflat în imersiune. a explodat, la 
patru secunde după pornire. Sub
marinul nu a avut de suferit. Lan
sarea a avut loc la 75 kilometri de 
baza de la Cape Canaveral. Pînă 
în prezent au fost efectuate 19 
lansări de asemenea rachete de la 
sol, dintre care 7 nereușite. Costul 
fiecărei rachete este de 26,5 mili
oane dolari.

i

I
EXPEDIȚIE POLARA. De la 

Capul Columbia din nordul Cana
dei a pornit spre Polul Nord o ex
pediție polară internațională din 
care fac parte exploratori din 
U.R.S.S., S.U.A., Australia, Marea 
Britanie. Irlanda, R.F.G., Japonia 
și Canada. Membrii expediției vor 
parcurge pe schiuri distanța de 
1 000 km. Expediția urmează să 
ajungă la Polul Nord la 5 mai.
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„MAI PUȚINE CHEDIIE FEDERALE, MAI MOLII OAMENI 
LIPSIȚI DE ADĂPOST LA NEW YORK"

.. t ’ i E

Articol din „Le Monde Diplomatique"

Sub titlul de mal sus, cunoscuta publicație „LE 
MONDE DIPLOMATIQUE" inserează un amplu șl edi
ficator articol care surprinde unul din aspectele cele 
mai incriminatorii ale societății americane : situația 
fără ieșire a milioane de ființe umane care duc o 
existentă precară la New York șl in alte mari orașe, 
fiind lipsite de unul din cele mai elementare drep
turi ale omului — acela de a avea un acoperiș dea
supra capului. Mizeria, promiscuitatea șl disperarea

In care trăiesc acești dezmoșteniți a|. soartei spune 
multe despre modul în care Lși găsesc afirmare drep
turile umane fundamentale intr-o societate ai cărei 
aDologeți fac otita caz de aceste drepturi in alte țări 
ale lumii, ignorind cu bună știință realitățile din pro
pria țară.

Publicăm în formă prescurtată articolul din „Le 
Monde Diplomatique.

„THE SUNDAY TIMES"

PARAGUAY: Un refugiu pentru 
extremiștii de dreapta

După lovitura militară intervenită nu de mult în Paraguay, cîte
va persoane compromise în timpul regimului dictatorial — 
promotori mai zeloși ai represiunilor polițienești sau inși vi- 
novațl de malversarea fondurilor publice — au fost arestate și 
urmează să compară în fața justiției. Dar în rîndurile opiniei pu
blice s-a ridicat întrebarea : oare răsturnarea va atrage după sine 
și judecarea numeroșilor criminali, militari și civili, care au găsit 
adăpost în Paraguay sub regimul dictatorial al generalului Stroessner? 
După părerea ziarului britanic „The Sunday Times", nu ar exista 
motive pentru un răspuns pozitiv la o asemenea întrebare. Redăm 
mai jos o relatare a ziarului pe această temă.

Cu „zgîrie-noril" săi din sticlă și 
oțel, cu turnurile sale care aduc un 
omagiu „regelui dolar", New York-ul 
a fost considerat multă vreme slm- 
bolul glorios al modernismului și 
eficienței economice. Dar la baza 
acestor edificii somptuoase se află 
o cu totul altă lume, cea a săraci
lor, a sărmanilor de la periferia 
societății. în acest oraș marcat de 
contraste, tragedia celor fără adă
post devine deosebit de manifestă.

„Fără adăpost". Aceste cuvinte 
se regăsesc de cele mai multe ori 
pe inscripțiile purtate de vaga
bonzi. Cuvintele rezumă disperarea 
celor care au pierdut totul, pînă și 
căminul ce] mai modest. Ele sim
bolizează, de asemenea, un feno
men la scară națională, cu tot cor
tegiul său de factori economici și 
sociali. Acești oameni nu au deve
nit nomazi de bună voie ; în majo
ritatea cazurilor ei provin din rin- 
dul minorităților etnice defavori
zate, printre cei fără adăpost gă- 
sindu-se din ce în ce mal multe 
mame tinere cu copii.

La sfîrșitul anilor ’70, soarta ce
lor fără adăpost trecea încă. în ma
joritatea cazurilor, neobservată, 
dar numărul lor a crescut în per
manență, atingînd astăzi un nivel 
nemaiîntâlnit de la marea depre
siune din anii ’30. In lipsa unui re- 
censămînt care să consemneze si
tuația exactă, nimeni nu cunoaște 
cu adevărat amploarea acestui fe
nomen pe ansamblul țării. Estimă
rile se situează între 350 000 și 3,5 
milioane, in funcție de cei care 
publică datele — Ministerul Con
strucțiilor de Locuințe și Dezvoltare 
Urbană sau Coaliția celor fără

• O tragedie cotidiană în metropola „regelui dolar" • Disperarea celor ce au pier
dut totul — inclusiv posibilitatea unui cămin cît de modest • La scară națională : în
tre 350 000 și 3,5 milioane de dezmoșteniți ai soartei • Ultimul loc de refugiu — tu
nelurile metrourilor și subsolurile gărilor • „Un colac de salvare care te menține la 
suprafață, dar nu te ajută să ieși din apă" • Cînd oficialitățile întorc spatele celor 
nevoiași • La fiecare dolar alocat pentru înarmări, numai trei cenți pentru construc

ția de locuințe

adăpost, una din cele mal Impor
tante asociații care s-au angajat 
să-i apere pe acești dezmoșteniți. 
Dar cifra recunoscută în general 
este de 2 milioane. Oricum, un lu
cru este cert : creșterea acestei 
populații urmează o progresie geo
metrică, mai ales la New York, 
unde serviciile sociale au oferit 
zilnic un loc de dormit la 5 000 de 
persoane fără adăpost în 1981 și 
la 28 000 în 1987. In această ultimă 
cifră erau incluse aproape 5 000 
familii, cuprinzînd aproximativ 
18 000 persoane, dintre care 15 000 
copii.

Refugiile comune (azilurile) din 
New York adăpostesc, în prezent, 
în flecare noapte, peste 10 000 per
soane — 8 000 bărbați și 2 000 fe
mei. Dar la cît se ridică numărul 
celor care rămîn pe dinafară, in- 
stalîndu-se în tunelurile metrouri
lor, în culoarele autogărilor sau în 
subsolurile gării Grand Central, 
acolo unde nici măcar feroviarii nu 
pun piciorul ? 30 000, potrivit aso
ciațiilor de ajutorare a celor fără 

adăpost. Acești oameni caută să 
scape de promiscuitatea refugiilor, 
a dormitoarelor comune, unde tî- 
nărul șomer se adăpostește alături 
de nebuni sau de bătrîni vaga
bonzi, fără nici o speranță. „Aces
tea sînt, intr-adevăr, locuri îngro
zitoare" — confirmă Dennis Abra
ham, unul din animatorii Coali
ției celor fără adăpost.

Cît privește familiile fără adă
post din New York, cele mai multe 
sînt adăpostite în hoteluri de asis
tentă socială. întreținute de muni
cipalitatea orașului. Aproximativ 
3 000 de familii se înghesuie în 60 
de hoteluri aflate în ruină. O fa
milie într-o cameră. A oferi un 
pat într-un dormitor comun sau 
intr-un astfel de hotel — iată la 
ce s-a rezumat politica municipa
lității din New York. $1 totuși aici 
situația este relativ mal bună. în 
comparație cu alte mari orașe ame
ricane. ca de exemplu Miami.

Dar oricît de utile sînt aceste 
refugii publice, ele nu sînt sufi
ciente, reprezentînd doar un colac

Imaginea de mai sus însoțește textul articolului din „Le Monde 
Diplomatique"

de salvare care te menține la su
prafață, dar nu te ajută să ieși 
din apă. Or, de acest lucru au ne
voie cei fără adăpost : să reușească 
să se reintegreze in societate. Iar 
acest lucru nu este posibil decit 
dacă se vor bucura de securitatea 
și stabilitatea oferite de o locuință.

Precaritatea epuizează voința. 
Aceste refugii mențin oamenii, deja 
descumpăniți, într-o existentă de 
nomazi. Camerele sînt umplute de 
paturi suprapuse, terenul de joacă 
al copiilor 11 constituie coridoarele 
hotelurilor, existînd astfel toate 
condițiile pentru a se crea tineri 
cu probleme... Aceste concentrări 
de persoane vulnerabile atrag 
„hienele" — proxeneți, vînzători de 
droguri, hoți.

Proprietari rapaci închiriază ca
mere mizerabile la prețuri pipera
te — 18 000 dolari pe' an. Multă 
vreme, autoritățile municipale 
și-au justificat imobilismul argu- 
mentînd că utilizarea hotelurilor 
era singura modalitate de a obține 
subvenții federale. Dar, începînd 

din septembrie 1988. doar prima 
lună a unei familii într-un hotel este 
plătită de municipalitate. „Admi
nistrația Reagan a întors în per
manență spatele unui mare număr 
de americani nevoiași. Problema 
acestor familii nu va dispărea in 
cîteva zile" — a declarat primarul 
orașului New York.

Pentru a ataca de la rădăcină 
criza celor fără locuință, municipa
litatea nu dispune de mijloace su
ficiente. Salariul minim nu a fost 
majorat, de altfel, din 1981, iar a- 
cesta nu este suficient pentru a se 
plăti chiria unei locuințe la New 
York, mai ales că în acest oraș 
există o criză de locuințe, munici
palitatea nedispunînd de fonduri 
suficiente pentru a renova nume
roasele clădiri aflate în ruină în 
diferitele cartiere ale orașului. Pe 
acest plan. Administrației federale 
îi revine o grea răspundere. „La 
instalarea Administrației Reagan, 
la fiecare dolar afectat înarmării 
reveneau 19 cenți pentru locuințe. 
Azi raportul este de unu la trei 
nenorociți cenți" — a dedârat un 
reprezentant al Coaliției celor fără 
adăpost.

In afara dificultății comune de a 
găsi o locuință, cei fără adăpost 
sînt confruntați frecvent cu alte 
handicapuri sociale. Dacă ajungi 
șomer, devii lipsit de adăpost : Iar 
dacă nu al o adresă de comunicat 
eventualului patron, nu găsești nici 
o slujbă.

„Casă, dulce casă". Acești oa
meni nu au nici o șansă să pună 
o asemenea inscripție în interiorul 
căminului lor.

Nu numai foști dictatori și cri
minali de război — ca, de exem
plu, Josef Mengele — s-au aciuat 
in Paraguay în perioada guvernării 
generalului Stroessner. Zeci de ex
tremiști de dreapta, ca și criminali 
de drept comun și contrabandiști 
de narcotice au primit, in schimbul 
unor sume, drept de azil. După toa
te semnele, noul „om forte", gene
ralul Andres Rodriguez, unul din 
marii bogătași ai țării, nu intențio
nează să schimbe nimic în această 
privință. După datele Centrului eu
ropean de documentare, Simon 
Wiesenthal, din Viena, Paraguayul 
e plin de foști naziști care preferă 
să se mențină în umbră. Dar nu toți 
cei cu trecut sumbru se disting 
printr-o asemenea „modestie". De 
exemplu, Mario Baresik, aparținînd 
unei grupări croate de dreapta, re
cunoaște cd( în 1971 l-a ucis pe am
basadorul Iugoslaviei în Suedia. De 
atunci, acest ucigaș trăiește în Pa
raguay și nu se călește de nimic.

Pe acest anticomunist furibund, 
fost campion mondial la karate. 
Stroessner l-a înălțat la gradul de 
căpitan in forțele armate șt l-a 
inclus in garda sa personală. Extră
darea ll preocupă cel mai puțin pe 
Baresik. „Mie nu mi se va întîm- 
pla nimic", spune el pe un ton 
trufaș, în timp ce i se servește ceai 
cu cuburi de gheață in pauza din
tre antrenamentele la școala de ka
rate.

La fel de siguri pe ei se simt și 
extremiștii spanioli. Nu de mult, la 
cafeneaua „Da Vinci", un individ 
care a organizat un atentat cu 
bombe la Valencia bea bere cu 
compatrioți de-ai săi. admiratori ai 
defunctului dictator Franco, iar la 
altă masă stăteau doi indivizi — 
pe care autoritățile spaniole li ur
măresc ca acuzați de uciderea, la 

Madrid, a cinci juriști comuniști — 
discutind despre taxele vamale la 
mărfurile de import și despre 
cursurile de schimb monetar.

Un italian, suspectat de a fi pus 
la cale explozia de la gara din 
Bologna în 1980 — atentat soldat cu 
85 de morți — trăiește în cea mai 
mare tihnă într-o vilă spațioasă 
dintr-un cartier periferic al capi
talei paraguayene. numit Carme- 
lita.

„Noi nu vom putea obține nicio
dată extrădarea — spune un diplo
mat spaniol. In timpul fostului re
gim, asemenea oameni se aflau sub 
protecția guvernului Paraguayan. 
Acum, chiar dacă Rodriguez ar dori 
să scape de ei, acest lucru va fi 
practic imposibil, întrucît legile nu 
au valabilitate retroactivă. De 
fapt, mă îndoiesc că el ar dori așa 
ceva".

Se spune că Osvaldo Jaquet. fos
tul ministru al justiției din Para
guay, este unul din cei ce i-a 
ocrotit in mod deosebit pe crimina
lii amintiți și pe alții ca ei. Cînd- 
va un modest învățător, care ciști- 
ga doar 200 dolari pe lună, acum el 
este unul din cei mai bogați oameni 
din țară ; Jaquei oferă consultații 
străinilor la încheierea actelor de 
cumpărare a unor suprafețe de pă
mînt.

Alt membru al fostului guvern se 
ocuvă cu vînzarea de pașapoarte. 
In această țară se vinde totul, iar 
sub noii guvernanți cu greu s-ar 
putea schimba ceva, este de părere 
un diplomat european. După pă
rerea observatorilor, răsturnarea 
militară a fost rezultatul divergen
țelor între doi vechi parteneri. A- 
vînd în vedere îndelungatele legă
turi intre Rodriguez și Stroessner 
paraauayenilor nu le vine ușor si ia 
în serios promisiunile actuale de 
democratizare a tării.


