PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul minelor și energiei al R. P. D. Etiopia

»

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVIil Nr. 14 606

Vineri 4 august 1989

6 PAGINI - 50 BANI

In atmosfera de profundă satisfacție și de unanimă adeziune privind realegerea
la Congresul al XIV-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție
de conducere în partid, în climatul de puternică angajare revoluționară pentru
realizarea exemplară a planului, în întîmpinarea zilei de 23 August

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a efectuat o vizită de lucra in unităti agricole, de cercetare
si producție din județele Teleorman si Călărași
si pe marele șantier de amenajare complexă a riului Argeș

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, joi. la
Snagov, pe Tekezeshoa Aytenfisu,
ministrul minelor și energiei al Re
publicii Populare Democrate Etiopia,
președintele pârtii tării sale in Co
misia mixtă guvernamentală românoetiopiană de colaborare economică și
tehnică, ale cărei lucrări se des
fășoară la București.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
l-au fost transmise calde salutări din
partea secretarului general al Comi

tetului Central al Partidului Munci
toresc Etiopian, președintele Republi
cii Populare
Democrate Etiopia,
Mengistu Haile Mariam.
Mulțumind.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
a
transmis
secretarului general al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Etiopian, președin
tele Republicii Populare Democrate
Etibpia, un salut prietenesc și cele
mai bune urări.
In cadrul întrevederii
au fost
abordate probleme privind dezvol
tarea in continuare a colaborării eco
nomice și a schimburilor comerciale

dintre cele două țări, in spiritul în
țelegerilor convenite la cel mai inalt
nivel. A fost reliefat rolul Comisiei
mixte guvernamentale în direcția
identificării unor noi domenii da
cooperare bilaterală, reciproc avan
tajoasă,
spre
binele
poporului
român și poporului etiopian, al
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.
La primire a participat Irimia
Catargiu. ministrul minelor.
A fost de față ambasadorul Etio
piei la București, Mekonnen Gizaw.'

Președintele Grupului de firme „Schieder Mobel“ din R. F. Germania
Președintele
Republicii
Socia
liste România, (tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, joi.
la Snagov. pe Rolf Demuth, pre
ședintele Grupului de firme „Schie
der Mdbel" din R. F. Germania, și
pe Dieter Hilpert. directorul firmei
„IMK". din cadrul grupului, aflati
într-o vizită in tara noastră.

Președintele grupului a exprimat
vii mulțumiri pentru primire, pen
tru posibilitatea oferită de a vizita
România și de a avea convorbiri cu
reprezentanți ai vieții economice din
tara noastră.
In timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind colaborarea

dintre întreprinderi românești de
specialitate și Grupul de firme;
„Schieder Mdbel" in domeniul co
mercializării mobilei.
La primire a participat Gheorghe
Constantinescu. ministrul industria
lizării lemnului și materialelor da
construcții.

In telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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REALIZAT INTEGRAL
- pînă la 23 August pe opt luni,

pînă la Congresul al XIV-lea pe întregul an!

;
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a efectuat, joi, o vizită de lucru in unități agricole,
de cercetare și producție din județele Teleorman și Călărași și pe marele șantier de amenajare complexă a riului
Argeș pentru navigație, irigații și alte folosințe, obiectiv
economic de insemnătate națională.

(■

Vizita a constituit un moment
semnificativ al dialogului pe care
secretarul general al partidului il
poartă nemijlocit cu oamenii muncii,
de la orașe și sate, în probleme de
importantă hotăritoare pentru înfăp
tuirea. în cele mai bune condiții, a
planurilor și programelor de dezvol
tare neîntreruptă a patriei, de ridi
care continuă a calității vieții între
gului popor.
Analiza desfășurată cu acest prilej
a cuprins aspecte actuale ale activi
tății din agricultură, concentrindu-se,
îndeosebi, asupra înfăptuirii progra
melor prioritare din această ramură
de bază a economiei naționale, a
măsurilor ce trebuie intreprinse
pentru a se asigura realizarea pro
ducțiilor stabilite, la toate culturile,
corespunzător prevederilor de plan
și cerințelor noii revoluții agrare.
în programul vizitei a fost înscris,
de asemenea, șantierul Canalului
București-Dunăre, obiectiv de inves
tiții de cea mai mare insemnătate
al actualului cincinal, unul din cu
tezătoarele proiecte ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu".
Colectivele de oameni ai muncii
din unitățile vizitate — integrate cu
toate forțele in atmosfera de intensă

activitate creatoare, de puternică
angajare revoluționară, ce domnește
în întreaga tară. în această perioadă
premergătoare marii noastre sărbă
tori de la 23 August și Congresului
al XIV-lea al partidului — au făcut
tovarășului Nicolae Ceaușescu o pri
mire entuziastă. Prin emoționante
manifestări, ei au dat glas profundei
satisfacții de a se reintilni cu secre
tarul general al partidului, de a-i
putea exprima, direct și cald, senti
mentele de dragoste, stimă și recu
noștință pentru tot ce s-a înfăptuit
in glorioasa epocă deschisă de Con
gresul ar IX-lea al P.C.R., pentru În
țelepciunea și clarviziunea cu care
conduce țara și poporul în nobila
operă de înălțare independentă, su
verană și mereu înfloritoare a patri
ei noastre socialiste.
Pretutindeni, a fost exprimată în
treaga adeziune față de propunerea
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie
reales, la Congresul al XIV-lea al
partidului, in suprema funcție de
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Asemenea locuitorilor în
tregii țări, oamenii muncii din uni
tățile vizitate au dat expresie con
vingerii că prezența în fruntea parti
dului și a națiunii noastre socialiste

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de
numele căruia se leagă cele mai mari
înfăptuiri din întreaga istorie a pa
triei, reprezintă garanția traducerii în
viață a Programului de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
Vizita a Început pe terenurile

STAȚIUNII DE CERCETARE
AGRICOLĂ TELEORMAN,Si
tuate în apropierea localității Drăgănești-Vlașca.
La coborirea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat, cu deosebit respect, de primulsecretar al Comitetului Județean de
Partid Teleorman, loan Constantin
Deaconu, de ministrul agriculturii,
Gheorghe David, de alte persoane
oficiale. După datină, conducătorul
partidului și statului a fost invitat
să guste din piinea de grîu crescut
în mănoasa cimpie din sudul țării.
Un grup de șoimi ai patriei, pionieri
și tineri s-au apropiat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru a-i oferi
buchete de flori, pentru a-i adresa
din inimă emoționante cuvinte de bun
sosit.
•
In timpul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a examinat, îm
preună cu factori de răspundere, cu
specialiști, modul în care se acțio
nează pentru obținerea unor rezul
tate cît mai bune în cultivarea ricinu
lui. Au fost înfățișate preocupările
existente în cadrul acestei stațiuni —
care răspunde de programul național
de cercetare a ricinului — pe linia
îmbunătățirii tehnologiilor de cultură,

obținerii unor soiuri noi de plante
sub aspectul producției și al calită
ții, sporirii randamentului și valori
ficării superioare în industrie a rici
nului. Directorul stațiunii, Emilian
Negrilă, a înfățișat aspecte privind
înfăptuirea
Programului
culturii
ricinului pe țară în anul 1989, reliefînd o serie de rezultate obținute
pînă în prezent de specialiștii aces
tui centru de cercetare. Ș-a subli
niat că aici a fost creat un soi
precoce de ricin denumit „Teleor
man", care prezintă proprietăți deo
sebite : talie mică, grad redus de
ramificare, posibilități de recoltare
mecanizată, potențial de producție
ridicat. Rezultatele obținute în cul
tura altor soiuri de ricin au făcut,
de asemenea, obiectul acestei analize.
Au fost, totodată,, înfățișate preo
cupările cercetătorilor pentru crearea
de soiuri și mai precoce, cu poten
țial mare de producție și conținut
ridicat de ulei, pentru realizarea
producției de sămînță din categorii
biologice superioare, pentru îmbună
tățirea tehnologiilor de cultură dife
rențiat pe fiecare soi și zonă.
A fost examinat un lot de ricin
pentru sămință aflat în imediata
apropiere, care pune in evidență ca
litățile soiului „Teleorman". Compa
rațiile făcute cu alte soiuri cultivate
justifică intensificarea preocupărilor
pentru extinderea acestui soi de
ricin, generalizarea lui și în celelalte
județe cultivatoare.
Exprimind aprecieri la adresa ac
tivității colectivului de la Stațiunea
de Cercetare Agricolă Teleorman,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Forța dinamizatoare a îndemnurilor adresate de
secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a chemării adresate de organizația
județeană de partid Constanța pentru îndeplinirea
integrală a planului pe 8 luni pînă la 23 August și
pe întregul an pină la Congresul al XIV-lea este
ilustrată cit se poate de elocvent de rezultatele obți
nute in producție de tot mai multe unități economice.
Zilnic, corespondențele sosite la redacție anunță o se
rie de succese remarcabile Înregistrate de numeroase
întreprinderi din toate județele și domeniile de activi
tate în depășirea planului la producția fizică și în
primul rind la export, în reducerea consumurilor ma
teriale și creșterea productivității muncii, in promo
varea progresului tehnic și folosirea cu indici supe
riori a modernelor utilaje și instalații din dotare.
Se dă expresie in felul acesta hotărîrii unanime a cla
sei noastre muncitoare, a întregului popor de a urma
neabătut politica partidului, de a acționa în deplină
unitate, cu toate forțele pentru progresul necontenit
al țării, pentru înaintarea fermă pe drumul construi
rii societății socialiste multilateral dezvoltate.
Ampla întrecere socialistă care se desfășoară în
aceste zile, sporurile de producție obținute ilustrează
în același timp forța și capacitatea economiei noastre
naționale de a asigura resursele tehnice și materiale
necesare pentru înfăptuirea politicii partidului, a pro

gramelor stabilite. Desigur, eforturile ce trebuie fă
cute nu sînt deloc ușoare. Nimeni, de nicăieri nu ofe
ră resurse suplimentare ; nimeni, de nicăieri nu oferă
soluții pentru mai buna organizare a muncii. Totul
depinde de munca oamenilor, a muncitorilor și spe
cialiștilor din întreprinderi, din centrale și ministere;
de forța de mobilizare a organelor și organizațiilor
de partid, de eficiența și promptitudinea cu care sînt
soluționate absolut toate problemele — mari sau mici
— de care depinde bunul mers al producției. Adună
rile generale ale oamenilor muncii care se desfășoară
în prezent constituie din acest punct de vedere cadrul
democratic cel mai favorabil pentru analizarea temei
nică, pină in cele mai mici detalii a activității des
fășurate în perioada care a trecut din acest an și sta
bilirea măsurilor ce se impun, a responsabilităților ce
revin membrilor organelor de conducere colectivă,
tuturor muncitorilor, specialiștilor și cadrelor de con
ducere pentru perfecționarea activității productive șl
obținerea în continuare a unor rezultate cît mai bune
în fiecare întreprindere, în fiecare județ și domeniu
de activitate.
Din acest tumultuos și divers tablou al întrecerii
socialiste redăm in continuare cîteva secvențe semni
ficative pentru eforturile care se fac în vederea în
deplinirii exemplare a sarcinilor de plan, a obiective
lor stabilite de conducerea partidului.

Răspuns prin fapte înflăcăratelor chemări
îndemnurile adresate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenilor mun
cii din industrie ca pină la 23 August
să realizeze planul pe opt luni, iar
pină la Congresul al XIV-lea pe
întregul an au găsit un puternic
ecou în inimile muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor care lucrează în
întreprinderile municipiului Bacău.
La Combinatul de Prelucrare a Lem
nului, întreprinderea de Mașini-

Unelte, la întreprinderea de Panouri
Electropneumatice, ca și la Combi
natul Chimic, consiliile oamenilor
muncii, organizațiile de partid iau
noi măsuri tehnice și organizatorice,
promovează tehnologii moderne de
lucru care determină sporirea pro
ducției,
creșterea
productivității
muncii și îmbunătățirea calității
produselor. Peste tot apar noi iniția
tive in întrecere, oamenii muncesc
cu entuziasm și dăruire, intr-o per

fectă ordine și disciplină, punînd un
accent deosebit pe mai buna folo
sire a capacităților de producție, a
materiilor prime și materialelor;
conștienți fiind de răspunderile ce
le au în calitate de proprietari și
producători față de buna gospodă
rire a avuției naționale, de păstrare
neștirbită a proprietății socialiste.

Acțiuni cure se dovedesc
decisive
Colectivul de muncă de la între
prinderea Metalurgică a raportat În
deplinirea planului de producție pe
șapte luni cu 4 zile mai devreme,
ceea ce i-a permis ca pînă la înce
putul lunii august să obțină o producție-marfă suplimentară in valoa
re de 9 milioane lei. La export, pla
nul pe această perioadă a fost de
pășit cu circa două milioane lei, toa
te contractele și comenzile fiind
onorate la termenele stabilite. De
menționat că, la cererea partenerilor
externi, au fost livrate pină acum
o mare parte din produsele care
aveau termene scadente în cea de-a
doua parte a anului.
— Avem create toate condițiile ca
pină la 23 August să îndeplinim
planul la toți indicatorii tehnicoeconomici pe opt luni, iar pină la
Congresul partidului să realizăm
planul pe întregul an — ne spune
inginerul George Buzdugan, direct
torul întreprinderii. In acest scop
am luat o serie de noi măsuri con
crete pentru aprovizionarea ritmică
a tuturor locurilor de muncă cu ma
terii prime și materiale, am pus în
funcțiune noi mașini și instalații
care asigură obținerea unor cantități
sporite de producție, am asimilat și
introdus în fabricație șapte noi ti
puri de armături industriale cu pa
rametri funcționali superiori.

(Continuare in pag. a Il-a)
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FURNIZORII SA INTENSIFICE LIVRĂRILE!
Județul Harghita, asemenea tutu
ror zonelor patriei, a cunoscut in
anii construcției socialismului o pu
ternică dezvoltare economico-socială.
Structura economică a județului îna
inte de 23 August 1944 era determi
nată. în principal, de exploatarea și
prelucrarea primară a lemnului, de
extracția, la scară redusă, a mine
reurilor de fier, a sării și apelor mi
nerale, precum și de existența cîtorva fabrici de otet, panificație și mori.
înfățișarea de azi a județului a în
ceput să se contureze treptat-treptat in anii de după eliberare, cind
dinamica accelerată a dezvoltării economico-sociale. pe toate planurile,
intr-un ritm intens și armonios, a
avut efecte pozitive asupra valorifi
cării superioare a resurselor locale
de materii prime, utilizării mai bune
a forței de muncă, Îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și de viață ale lo
cuitorilor din această zonă. Volumul
mare de investiții — peste 33 mi
liarde lei. din care peste 80 la sută
după Congresul al IX-lea al parti
dului — ce s-a alocat pentru dez, voltarea județului, munca unită, pli
nă de dăruire a tuturor locuitorilor
meleagurilor harghitene. indiferent
de naționalitate, au îmbogățit harta
județului cu noi și moderne uni
tăți economice, printre care între
prinderea de Tractoare MiercureaCiuc, întreprinderea de Matrite și
Piese din Fontă Odorhei. cele
două Întreprinderi de tricotaje din
Miercurea-Ciuc și Toplița. Intre-

prinderea de Stofă pentru Mobilă
Gheorgheni, Întreprinderea de Oțe
luri Speciale Forjate Cristur și multe
altele. Nu este deci de mirare că
azi aproape 80 la sută din totalul
producției globaie industriale a ju
dețului se realizează in capacități
construite după anul 1968. Ca urma
re a acestor investiții, volumul pro
ducției industriale este în prezent de
8,4 ori mai mare decit în 1965, in
dustria deținind 54,9 la sută din eco
nomia județului.
Anul 1989. la fel ca pentru toți lo
cuitorii țării noastre, reprezintă și
pentru harghiteni un an deosebit, cu
atit mai mult cu cit acest an este
anul unor mari evenimente politice,
cu implicații adinei în viața econo
mică și socială a patriei. Marea săr
bătoare de la 23 August și apropia
tul Congres al XlV-lea al partidului
sînt evenimente care mobilizează
toate colectivele de oameni ai muncii
din județul Harghita. Toate acțiunile
care se Întreprind in această perioa
dă au ca obiectiv realizarea planu
lui pe 8 luni pină la 23 August, iar
pe întregul an în cinstea Congresu
lui al XlV-lea. Premisele pentru în
făptuirea cu succes a acestor anga
jamente se concretizează în realiza
rea încă de la 21 iulie a planului la
producția-marfă industrială pe trei
ani și ‘opt luni din actualul cincinal.
Printre unitățile fruntașe se nu
mără și întreprinderea de Tractoare
Miercurea-Ciuc, unde planul la pro
ducția-marfă industrială pe șapte

Răspuns prin fapte înflacăratelor chemări
(Urmare din pag. I)
In secțiile și atelierele de fabri
cație se face simțit din plin acest
efort pentru sporirea și moderniza
rea producției. La turnătorie, unul
din sectoarele de bază ale unității,
formațiile de lucru conduse de in
ginerii Romică Stoica și Puiu Macarie au pus în funcțiune un nou
cuptor de inducție, în care se obține
o fontă specială, de calitate superi
oară, iar in prezent execută lucră
rile de finisaj la două noi linii me
canizate de formare și turnare a
carcaselor pentru motoarele elec
trice. Noutăți am întilnit și in
secțiile
de prelucrare mecani
că și montaj. Maistrul Petru Ronedea. împreună cu formațiile pe
care le conduce, a conceput și rea
lizat două mașini-agregat cu ajuto
rul cărora montează robineții tip
fluture. Pînă de curind, această
operație se făcea manual și necesita
mult timp ; acum, prin mecanizarea
lucrărilor, timpul de montare a unor
tipuri de robineți s-a redus de peste
patru ori.'
Nu s-a pierdut din vedere nici
cerința folosirii intensive a capaci
tăților de producție. Ca atare, în
spațiile existente s-au organizat două
ateliere specializate : unul pentru
prelucrarea axelor și tijelor de la
armăturile industriale din fontă, Iar
altul pentru confecții metalice și
sudură. Ambele au fost dotate cu
mașini și instalații de mare capaci
tate, concepute și realizate cu forțe
proprii. „O dată cu acestea — ne
spune maistrul Ronedea — am pro
movat noi tehnologii de lucru și am
creat o serie de dispozitive care asi
gură prelucrarea simultană și la
parametrii prevăzuți a unui număr
de repere de două ori mai mare".

Muncă entuziastă,
rezultate pe măsură
La
„Letea1* toate
instalațiile
funcționează din plin. Și-a atins

parametrii prevăzuți șl instala
ția pentru fabricarea hîrtiei de
scris și tipărit, de curind moder
nizată. Ritmul intens de lucru este
urmarea directă a unei mai bune
aprovizionări tehnico-materiale, a
întăririi ordinii și disciplinei in
muncă, a supravegherii permanente
a proceselor de producție și extin
derii asistenței tehnice in toate
schimburile și sectoarele.
Faptele și rezultatele în producție
confirmă eficienta măsurilor luate.
De la începutul anului și pînă în
prezent s-a realizat o producțiemarfă suplimentară in valoare de
aproape zece milioane lei, concre
tizată în circa 3 500 tone de.hîrtie
și cartoane, precum și aproape 1 000
tone celuloză. Au fost asimilate și
introduse în fabricație 14 noi sorti
mente. între care hîrtiile absorban
te și hirtiile tehnice colorate cu
materiale indigene, cartoanele fil
trante pentru albume și lichide ali
mentare, multe alte asemenea pro
duse de mare valoare, care valorifi
că superior materiile prime. După
cum ne-a precizat, inginerul Corneliu Filimon, directorul combinatului,
în bună parte au fost găsite și se
caută in continuare noi resurse pen
tru creșterea producției zilnice de
celuloză și hîrtie. Se fac, totodată,
eforturi mari pentru recuperarea
restanțelor înregistrate în prima
parte a anului la hirtia de ziar și
hîrtia de scris și tipărit.
De unde se vede că și oamenii de
aici, din acest mare și vechi combi
nat, sînt preocupați să răspundă prin
fapte inflăcăratelor chemări adresate
de secretarul general al partidului,
astfel incit să intîmpine cele două
mari evenimente politice ale anului
cu rezultate deosebite în muncă, cu
prevederile de plan îndeplinite în
mod exemplar.

luni a fost depășit cu peste 4 mi
lioane lei. „Eforturile noastre au fost
canalizate — ne spune Margareta
Pal Lukacs. șef birou plan — spre
realizarea integrală a tuturor indica
torilor economici și onorarea, la ter
menele prevăzute, a contractelor pe
care le avem, atit la intern, cit și
la export. Colectivul nostru, cu o
veche și recunoscută tradiție munci
torească, și-a făcpt un titlu de mindrie din onorarea promptă, la un
înalt nivel calitativ, a fiecărei co
menzi primite. Rezultatele obținute
in activitatea de export vorbesc de
la sine. La data de 20 iulie am rea
lizat sarcinile de plan la export pe
opt luni ale anului. Aceasta insemnind livrarea suplimentară a unor
produse in valoare de 48,9 milioane
lei. Și nu ne vom opri aici. Sintem
hotăriți să menținem și chiar să mă
rim avansul pe care l-am cîștigat,
râspunzind în acest fel chemării
partidului, a secretarului său gene
ral. Nu va fi ușor, dar niciodată nu
ne-au speriat greutățile. Prin muncă
și printr-o colaborare mai bună cu
furnizorii de materii prime și mate
riale sintem ferm convinși că vom
realiza integral prevederile de plan
pe opt luni la toți indicatorii pină la
23 August1*.
Intr-adevăr, nu va fi ușor, pentru
că pe lingă rezultatele pozitive exis
tă și probleme ce așteaptă o soluțio
nare grabnică. Dacă producția fizică
la tractoare a fost depășită pe pri
mele șapte luni cu 159 de bucăți, nu
același lucru se poate spune despre
realizarea producției fizice la piesele
de schimb, unde există unele neimpliniri. Restanțele sînt determinate
in principal de lipsa unor piese și
subansamble din cooperare. „Am
luat deja o serie de măsuri în aceas
tă direcție și așteptăm ca situația
să se îmbunătățească, a ținut să pre
cizeze Eugen Vaidoș. secretarul co
mitetului de partid. Membrii birou
lui executiv al consiliului oamenilor
muncii au fost repartizați pe furni
zori și răspund direct de asigurarea
ritmică și in cantitățile necesare a
bazei materiale. în același timp avem delegați permanenți la între
prinderile „Tractorul1* Brașov și „Azur“ Timișoara, precum și la Combi
natul Siderurgic Hunedoara, care
sînt principalii noștri furnizori. Pen
tru ca succesul nostru să fie deplin
și să ne putem onora integral anga
jamentele luate avem nevoie de în
țelegerea și sprijinul acestora. Dacă
avem baza mateșială asigurată, în
seamnă că avem toate condițiile
pentru realizarea înainte de termen

Gheorqhe BALTA

a sarcinilor de plan. Dorim să adre
săm întreprinderilor cu care colabo
răm, și pe această cale, un călduros
apel pentru o cooperare mai fruc
tuoasă decît pînă în prezent11.
Pe lingă măsurile de strictă actua
litate. pe parcursul anilor, tocmai în
ideea de a reduce la minimum po
sibil colaborările, au fost luate mă
suri pentru asimilarea unor piese și
subansamble, ajungindu-se in pre
zent la un grad de integrare a pro
ducției de 70 la sută. Deci colectivul
unității este pe deplin mobilizat. Și
pentru că rezultate deosebite pot fi
obținute numai printr-o organizare
exemplară a producției și a muncii
oamenii muncii din întreprindere au
luat deja toate măsurile necesare ca
în săptămina 7—12 august, declarată
săptămină record, să realizeze zilnic
o producție suplimentară în valoare
de un milion lei.
Intens se muncește șl in aceste
zile. în atelierul prese se lucrează
Ia punerea în funcțiune a unei in
stalații de tăiere cu oxigaz, cu posi
bilitatea de urmărire optică a contu
rurilor după șablon. După cum am aflat de la maistrul principal Carol
Vata, prin această nouă metodă de
croire a tablelor va crește nu numai
productivitatea muncii, ci vor fi eco
nomisite și importante cantități de
materiale. „Pînă acum, debitarea ta
blei s-a făcut cu ghilotina, manual
sau prin tăiere cu aparatul de su
dură după șablon. Precizia era mică,
erau necesare o serie de prelucrări
ulterioare și prin topire se pierdea
o parte din material. Cu noua in
stalație nu numai munca noastră va
fi mai ușoară și mai curată, dar
vom putea realiza și un număr mult
mai mare de piese. Productivitatea
muncii va crește cu circa 35 la sută.
Paralel, consumul de metal se va re
duce cu 20 tone pe an, prin utiliza
rea mai deplină a acestuia, iar pro
dusele astfel debitate vor avea o ca
litate mult superioară față de cele
realizate prin metode clasice. Așa
dar, este și in interesul întreprinde
rii. dar și al nostru, al celor care
muncim în acest atelier, ca instalația
să fie pusă în funcțiune în timpul
cel mai scurt posibil11.
Iată deci date și fapte care do
vedesc că oamenii muncii de la în
treprinderea de Tractoare MiercureaCiuc dăpun toate eforturile pentru
realizarea ritmică și integrală a pla
nului. Ia toate sortimentele și la toți
indicatorii, pentru întimpinarea ce
lor două mari evenimente politice
ale anului cu rezultate de excepție.

Maqdolna BEGE

Hotărîtor este efortul propriu
al colectivului
După ani și ani de-a rindul în
care s-a aflat intre unitățile de
frunte ale județului
Dîmbovița,
întreprinderea de Utilaj Petrolier
din Tîrgoviște a devenit, de o vre
me încoace, ceea ce se numește,
îndeobște, „o problemă11. în ultimii
3—4 ani. întreprinderea tîrgovișteană nu mai reușește să-și realizeze
indicatorii de plan. Și nu unu-doi
indicatori, ci aproape toți. în pri
mul semestru din acest an, de exemplu, s-au înregistrat neindepliniri nu numai la producția fizică,
producția marfă sau producția pen
tru export, ci, deopotrivă, și în ce
privește productivitatea muncii, con
sumurile normate, alți indicatori de
eficientă.
Tovarășul Ion Oncescu, secretarul
comitetului de partid, președintele
consiliului oamenilor muncii, apre
ciază că principala cauză a actualei
stări de lucruri necorespunzătoare o
constituie restrîngerea producției de
utilaj petrolier și instalații pentru
intervenții la sonde ca urmare a
lipsei comenzilor, atît din tară cit
și pentru export. De ce s-a ajuns la
această situație ? „Pur și simplu
pentru că proiectarea nu a ținut
și nu ține pasul cu necesara înnoire
a acestor produse — a precizat in
terlocutorul. După scripte, aproape
80 la sută din produsele noastre
sînt noi și modernizate, dar nu în
raport cu ce solicită piața externă11.
S-a încercat acoperirea unei părți
din capacitatea fabricii de utilaj
complex prin preluarea produc
ției de armături, mult dezvolta
tă în ultimii ani în întreprindere,
cind au fost, de altfel, asimilate
zeci de tipuri de armături care pînă
nu de mult se importau, ceea ce
nu-i un fapt de trecut cu vederea.
Deocamdată, extinderea fabricației de
armături pe capacitatea fabricii de
utilaj nu-i decît o rezolvare-hibrid,
pentru că dotarea de bază a acesteia
nu este cea mai adecvată pentru
preluarea unor asemenea produse.
Ce atitudine are colectivul între
prinderii față de o asemenea stare
critică de lucruri ? Răspunsul la
această întrebare l-am urmărit în
discuțiile purtate cu muncitori,
șefi de echipă, de ateliere sau
de secție. Ne-a surprins faptul
că, deși toată lumea este nemulțu
mită de actuala stare de fapte, cel
mai multi dintre ei nu au repre-
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La întreprinderea de Utilaj
Petrolier Tîrgoviște
zentarea exactă a situației în care
se află întreprinderea și, mai ales,
a cauzelor reale care au determi
nat-o, fiind cel mai adesea în
clinați să aprecieze că „de vină1*
sînt golurile din aprovizionarea cu
materiale (intr-o anumită măsură
reale, dar nici pe departe de gra
vitatea invocată) și... beneficiarii
din țară, care nu mal solicită, ca
altă dată, instalațiile de la Tirgoviște. în dezacord tranșant cu această optică cvasigenerală a fost
punctul de vedere al muncitorului
specialist Traian Neacșu, secretarul
unei organizații de partid din secția
montaj a fabricii de utilaj petro
lier. care sublinia : „Dacă petroliș
tii și alți beneficiari care ne so
licitau masiv pînă acum cițiva ani
instalațiile nu mai sint atit de largi
la pungă nu trebuie să ne mire. Au
devenit și ei mai grijulii cu insta
lațiile pe care lucrează, le întrețin
mai atent pentru a le lungi viața.
Dar va veni și ziua cînd aceste in
stalații vor trebui totuși înlocuițe.
Atunci noi ce le vom oferi, tot
aceleași instalații pe care le-am li
vrat și acum 20 sau 25 de ani în
urmă ? Asta trebuie să fie întrebarea-cheie pentru noi. Din păcate,
nici azi nu se umblă în mod serios
la aceste produse.- Deși am avut
mulți oameni plecați în străinătate,
peste tot în lume, care au văzut si
alte instalații similare pe care le-au
comparat cu ale noastre, nu s-a
ținut seama de observațiile pe care
le-au făcut aceștia la întoarcerea
acasă. Cu toată răspunderea, afirm
că proiectanții fac mai degrabă asistență tehnică pe lingă noi. pro
ducătorii de utilaje, decît muncă de
concepție. Cred că de mare folos
ar fi organizarea unei lntilniri aici
în întreprindere între producătorii,
proiectanții și beneficiarii instalații
lor pentru a vedea și hotărî împreu
nă ce trebuie făcut în continuare,
astfel lncît firma întreprinderii de
Utilaj Petrolier din Tîrgoviște —
„Upet“ — să nu rămînă cumva
doar... o amintire, ci să-și recapete
forța necesară pentru a fi compe
titivă, înainte de toate, pa piața
.
**
externă
Prin nuanțări Interesante s-a im
pus atenției șl punctul de vedere
al Eroului Muncii Socialiste, tova
rășul Constantin Olteanu. șeful
secției
sculărie.
care
preciza :
„Două mi se par a fi cauzele de
fond ale situației In care se află
azi întreprinderea noastră : lipsa
de Informare exactă, amănunțită și
la timp a întregului nostru colectiv
asupra problemelor cu care ne con
fruntăm, pentru că una este să le
știe doar membrii consiliului oa
menilor muncii, factorii de condu
cere din diverse sectoare, maiștrii,
și alta-i să le stăpinească absolut,
subliniez absolut, toți cei ce lucrează
in această întreprindere. In al
doilea rînd. este vorba de slaba
participare a specialiștilor de Înaltă
calificare, a cadrelor de răspundere
in conducerea întreprinderii la so
luționarea promptă a problemelor,
la actul de creație tehnică. Prea
mult s-a Înrădăcinat deprinderea
ca aceste cadre să-și rezume activi
tatea doar la dispecerat, control și
supraveghere. Avem probleme mari
cu calitatea produselor și în sec
torul cald, unde lucrează cam 70
de ingineri. în loc să facă birocrație.

cea mai mare parte dintre ei ar
trebui să se „joace11 cu oțelul pen
tru a găsi cele mai bune soluții
de turnare, astfel îneît să nu mai
fie nevoie ca după turnare să facem
alte cheltuieli pentru a înlătura
adaosurile exagerate sau pentru a
corecta defectele. Dar cîte alte pro
bleme ale modernizării producției
nu trenează încă și azi ? !
Oricit de apropiate sau diferite
au fost punctele de vedere ale
celor cu care am discutat, toate la
un loc au pus în cauză, în ultimă
instanță, modul în care sînt folosi
te aici
pîrghiile
autoconducerii
muncitorești, în speță organismele
de conducere colectivă, democratică,
capacitatea acestora de a polariza
energia și voința de acțiune ale în
tregului colectiv. Din discuțiile avu
te a reieșit că aceste organisme tre
buie să fie acele creuzete în care
„fierb11 problemele vitale ale pro
ducției, acele tribune în care se afir
mă esența gîndirii tuturor celor ce
alcătuiesc marea familie muncito
rească a întreprinderii. Așadar,
in momentul actual, aici, la între
prinderea de Utilaj Petrolier, este
necesar să fie desfăcut ghemul cau
zelor. in toată complexitatea lor,
pentru a ști unde și cum trebuie ac
ționat. ce forte trebuie antrenate in
acest scop, pe care anume se poate
bizui colectivul. Tocmai de aceea nu
poate părea neavenită ideea pe care
o susținea șeful unei echipe din
secția de montaj a fabricii de uti
laj complex, de a se fi convocat
chiar o adunare generală extraor
dinară a reprezentanților oame
nilor muncii în care să se „taie de
la rădăcină neajunsurile, să li se
spună în față unor cadre de con
ducere si membri ai consiliului oa
menilor muncii că nu-și onorează
care
cum trebuie calitățile cu
au fost învestiți11. In curind va avea
însă loc adunarea generală a oame
nilor muncii in care se vor analiza
rezultatele obținute în perioada care
a trecut din acest an și toate aceste
probleme vor putea fi dezbătute pe
larg, astfel incit în luna august și pe
întregul an să se obțină rezultate cît
mai bune in producție.
Deci este vorba, în ultimă In
stanță, de îmbunătățirea radicală
a stilului de muncă al consiliului
oamenilor muncii, al biroului său
executiv, astfel îneît. să se asigura
revitalizarea energiilor întregului
colectiv, creșterea aportului crea
tor al celor 1125 cadre tehnice —
din care aproape 500 lucrează în atelierele de proiectare tehnologică
— canalizarea preocupărilor aces
tora pe făgașul rezolvării proble
melor majore cu care se confrun
tă întreprinderea : ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor,
extinderea tehnologiilor de mare
productivitate, organizarea rapidă a
fluxurilor de fabricație in condi
țiile schimbării structurii produc
ției, intr-un cuvînt finalizarea ac
țiunii de perfecționare a organizării
și modernizarea întregii întreprin
deri. sarcină trasată de secretarul
general al partidului cu prilejul
vizitei de lucru efectuate in între
prindere în toamna anului 1986. O
sarcină de mare răspundere ce poa
te fi exemplar îndeplinită prin în
săși îmbunătățirea activității orga
nelor de conducere colectivă care
trebuie să strîngă într-un singur
șuvoi marea forță de creație a celor
peste 12 000 de oameni ai muncii
care alcătuiesc azi colectivul între
prinderii de Utilaj Petrolier din
Tirgoviște.

loan ERHAN
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: Ritm intens la recoltarea

culturilor de vară
Lucrătorii ogoarelor tulcene și-au
concentrat cu prioritate eforturile,
în aceste zile, pentru încheierea
grabnică a recoltării inului pentru
ulei, fasolei boabe și a ovăzului.
Situația operativă existentă la di
recția județeană pentru agricultu
ră evidențiază că. pină miercuri,
din cele 9 475 hectare cultivate cu
in pentru ulei, fuseseră recoltate
7 744 hectare, reprezentînd 74 la
sută din suprafață. Așa cum am
putut constata în cursul unui raid
efectuat în mai multe unități agri
cole din județ, acolo unde munca
este bine organizată, unde specia
liștii acționează cu răspundere pen
tru respectarea strictă a tehnologii
lor. rezultatele sint pe măsură. Ca
atare, in unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Greci și Babadag, recoltarea inului s-a în
cheiat, producția fiind pusă la adăpost fără pierderi.
Sint însă unități în care realiză
rile la zi nu se ridică la nivelul
posibilităților. In Consiliul Agroin
dustrial Horia, din cele 325 hecta
re cultivate cu in (suprafață mică
în raport cu cele din alte consilii
unice din județ), au fost recoltate
doar 70 hectare, respectiv 21 la sută
din suprafață. Restanțe la recolta
rea inului se înregistrează și în
consiliile unice Casimcea (doar 30
Ia sută din suprafață) sau Topolog
(36 la sută).
Inegale sînt rezultatele și în
ce privește recoltarea fasolei, ceea
ce demonstrează că nu peste tot
imperativele acestei campanii sîrit
aplicate întocmai. La nivel de județ
lucrarea a fost efectuată doar pe 50
la sută din suprafață. în timp ce
unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Greci depășesc cu
mult media pe județ, altele, cele

din consiliile agroindustriale Somo
va și Topolog, nu au recoltat decit
22 și, respectiv, 28 la sută din su
prafață.
Direcția județeană pentru agricul
tură a stabilit noi măsuri vizînd mă
rirea vitezei de lucru la recoltare,
urmărindu-se evitarea pierderilor
prin scuturare. Insuficient se ac
ționează în unele unități și pentru
treieratul și batozarea fasolei. Ast
fel pină miercuri, această lucrare
nici măcar nu începuse în unitățile
agricole din consiliile unice agro
industriale Casimcea. Horia. Mahmudia. Mihail Kogălniceanu. To
polog și altele.
în ceea ce privește recoltarea
ovăzului, din cele 4 242 hectare cul
tivate lucrarea fusese executată pe
3 012 hectare, reprezentînd 71 la
sută. Prin măsurile adoptate la in
dicația comitetului județean de
partid ritmul de lucru a sporit în
ultimele zile îndeosebi prin mai
buna organizare a muncii, prin fo
losirea la maximum de capacitate
a utilajelor și prin larga mobilizare
a forțelor satelor. Sînt acestea pre
mise pentru încheierea în terme
nele planificate a acestor impor
tante lucrări ale campaniei. Pentru
realizarea acestui deziderat se im
pune însă, de urgență, livrarea in
tegrală a cantității de motorină
repartizate agriculturii județului
Tulcea. Aceasta cu atît mai mult
cu cît. paralel cu recoltatul inului,
ovăzului, fasolei, pe agenda de
priorități a lucrătorilor ogoarelor se
află și altele, precum recoltarea le
gumelor, arăturile, strîngerea fura
jelor și altele.

Adrian VASILE
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dolj:

Irigații fără întrerupere

Pe terenurile nisipoase din sudul
județului Dolj, îndeosebi în zona
localităților Dăbuleni, Bechet și
Amărăști, lipsa precipitațiilor și
temperaturile ridicate au impus iri
garea fără contenire, zi și noapte, a
culturilor. „Paralel cu preocuparea
statornică pentru creșterea suprafe
țelor irigate, care în acest an au
sporit cu 22 533 hectare, am pregătit
mai bine campania de irigații — a
ținut să precizeze inginerul Con
stantin Dumitru, directorul I.E.E.L.I.F.
Dolj. Avînd în vedere lipsa acută
de apă, manifestată în toate zonele
județului, irigăm cu prioritate su
prafețele ocupate cu legume, cartofi,
sfeclă, porumb și soia11.
Pentru săptămina 29 iulie — 4 au
gust, bunăoară, s-a stabilit un pro
gram ce prevede irigarea suprafeței
de 84 096 hectare. Prin aplicarea
măsurilor organizatorice stabilite de
comandamentul județean pentru agricultură. suprafețele Irigate au
crescut zi de zi. Dovada : pe 29 iu
lie s-au irigat 8 017 hectare, pe
30 iulie — 8 730 hectare, pe 31 iulie
— 9 093 hectare și pe 1 august —
9 202 hectare. Cele mai mari supra
fețe au fost irigate in consiliile
agroindustriale Bechet, Dăbuleni, >
Amărăști, Băilești, Segarcea, Bîrca
Bratovoiești, Catane, Moțăței și Măceșu, acolo unde predomină cultu
rile ce au nevoie urgentă de apă, iar
activitatea a fost bine organizată.
Acest lucru l-am constatat și noi cu
prilejul unui raid in citeva unități
agricole din sudul județului.
La cooperativele agricole Amărăștii de Sus, Băilești, Ostroveni,
Bechet și I.A.S. Segarcea, echipele
de udători respectau întocmai pro
gramul stabilit pentru asigurarea
normei de udare pe fiecare solă in
parte. în unitățile agricole din Con
siliul Agroindustrial Bîrca. bunăoară.

irigării culturilor I se acordă o im
portanță cu totul deosebită. La coo
perativele agricole Bîrca, Goicea,
Urzicuța și altele, paralel cu folosi
rea chibzuită a apei din sistemul
Nedeia — Măceșu, „izvorăsc11 o serie
de inițiative privind acoperirea de
ficitului de apă. „Prin amenajarea
unei stații de repompare pe rîul Baboia, asigurăm irigarea unei supra
fețe de 1 600 hectare — ne spune
Gheorghe Nănuț, președintele Con
siliului Agroindustrial Birca. De
asemenea, folosim apa din canalul
de desecare pentru irigarea a 177
hectare la Cooperativa Agricolă
Goicea Mare, precum și apa din
piriul Desmățui11.
La controlul exercitat de către co
lective constituite din activiști ai
secției agrare a comitetului jude
țean de partid și specialiști de la
I.E.E.L.I.F. și direcția agricolă, pri
vind modul concret în care se
respectă programul de udări, s-au
constatat o serie de neajunsuri în
primul rînd de ordin organizatoric,
în sistemul Izvoare — Cujmir, de-a
lungul canalului CD-8, la cooperati
vele agricole Caraula, Izvoare și
Vîrtop s-au găsit echipamente mon
tate incorect, vane-hidrant deschise,
risipindu-se apa. La stația SPP-10,
de pe canalul CD-2, deși nivelul de
apă era corespunzător, mecanicii de
serviciu nu porniseră agregatele
acuzînd că nu sînt cerințe de udare
din partea unităților. Incorect : coo
perativele agricole Galiciuica și
Giubega aveau întocmit program
expres de irigare, iar cultura de soia
acuza lipsa acută de apă. Trebuie
acționat energic ca în Dolj să se res
pecte întocmai programul săptămînal și zilnic de udări.

Nicolae BABALAU

corespondentul „Scînteii
*

MEHEDINȚI: Culturile duble,

bine întreținute
In anul trecut. în județul Me
hedinți au fost cîteva unități care
au obținut la cea de-a doua cul
tură — mai ales la porumbul pen
tru boabe — producții ridicate :
între 5 300 și 6100 kg la hectar. O
experiență care se cuvine, desigur,
generalizată, mai ales în zona de
cîmpie, unde cea mai mare parte
din terenuri se află în perimetrul
sistemelor de irigații. Parcurgînd o
mare zonă și care cuprinde aproape
toate unitățile care au avut orz în
plan și au însămînțat culturi duble
și succesive, am reținut constatarea:
forțele au fost astfel repartizate. în
această perioadă. îneît să fie exe
cutate la timp lucrările de între
ținere pe toate suprafețele ocupate
cu a doua cultură. La întreprinderea
Agricolă de Stat din Gîrla Mare,
porumbul pentru boabe după orz
ocupă 650 hectare. Pe toate solele
culturile sînt viguroase și uniforme.
Prima prașilă a fost efectuată în
întregime, iar pe unele porțiuni,
unde deja au reapărut buruienile, se
aplică a doua prașilă. „Intrucît se
resimte lipsa apei din sol — ne
spune inginerul Spîrlea Lucian, di
rectorul întreprinderii — o atenție
deosebită acordăm aplicării udărilor,
în acest scop, am organizat activi
tatea în schimburi de zi și de noap
te și acțiunea se desfășoară sub
conducerea directă a șefilor de
fermă.11
Solele vecine — pe care culturile
de porumb si fasole se prezintă în
tocmai ca pe un lot experimental —
aparțin cooperativelor agricole din
Gruia. După ce s-a recoltat orzul
de pe cele 400 hectare, semănatul
s-a efectuat în numai patru zile. în
cîmp se află aproape 350 coopera
tori care efectuează a doua prașilă
manuală. „Pentru ca lucrările de

întreținere să fie făcute la timp si
de calitate — ne precizează Nicolae
Grecu. organizatorul de partid și
președintele Consiliului Agroindus
trial Gruia — toate cele 1 350 hec
tare însămînțate cu porumb, fasole
și legume după orz s-au repartizat
în acord global. Pentru fiecare
cultură s-au stabilit niveluri de re
coltă pe care ne-am propus nu nu
mai să le realizăm, dar chiar să le
depășim. în acest scop, folosim din
plin sistemul de irigații11. în uni
tățile din Consiliul Agroindustrial
Recea întreaga suprafață de 1450
hectare care a fost ocupată cu orz
ri orzoaică a fost insămînțată. Pon
derea — peste 950 hectare — o de
ține porumbul pentru boabe. In
anul trecut, la Cooperativa Agricolă
din Oprisor pe unele sole s-au re
coltat. la a doua cultură, pină la
6 800 kg știuleți la hectar. „Și în
acest an — reținem de la Nicolae
Vilcea, inginerul-șef al unității —
cultivăm hibrizi cu perioadă scurtă
de vegetație și de înaltă producție.
Cum dispunem de suficientă forță
de muncă, prima prașilă de pe cele
230 hectare cu porumb am efectuat-o în numai trei zile. In cel mult o
zi încheiem și cea de-a doua pra
șilă.1* Și în unitățile din consiliile
unice Devesel, Gogosu și Vînju
Mare, concomitent cu efectuarea
prașilelor se aplică intens si udă
rile necesare pentru ca pe toate
suprafețele cea de-a doua cultură
să dea producții mari. Trebuie lua
te măsuri ca prin participarea coo
peratorilor la efectuarea lucrărilor
de întreținere în toate unitățile să
se obțină producții cît mai mari la
cea de-a doua cultură.

Virgillu TATARU

corespondentul „Scînteii"

brăila:

/n atenție

legumele
In județul Brăila se cultivă 20 740
hectare cu legume de pe care ur
mează să se realizeze o producție
de peste 516 650 tone. „Pină in pre
zent — ne precizează inginerul Vic
tor Popescu, directorul Trustului
Horticol Județean — s-au livrat la
fondul de stat 80 574 tone legume,
față de 77 359 tone cît se prevedea
în graficul la zi. Au fost livrate su
plimentar importante cantități de
varză, mazăre păstăi, dovlecei, legume-verdeturi, ceapă uscată. La
fasolea păstăi s-au livrat nu
mai 925 tone, față de 2 230 tone
cît prevede planul, dar aceas
tă cultură este în curs de recol
tare11.
Cu toate acestea, așa cum ne
spune Florentin Zereș, șeful birou
lui de contractări, achiziții și livrări
al I.L.F. Brăila, unele unități nu
respectă graficele de livrări, situa
ție determinată atît de apariția cu
întîrziere a unor produse, cît și a
deficientelor în organizarea activi
tății. Astfel, la unele sortimente li
vrările la fondul pieței se situează
sub nivelul programului. La toma
te s-au livrat 2 525 tone, față de
2 960 tone, iar la rădăcînoase — 770
tone, față de 1 245 tone. Se desfă
șoară încă lent recoltarea ardeiului
(23 tone livrate din 200 tone prevă
zute) și vinetelor (25 tone, din 150
tone prevăzute). Cauzele sînt. în ge
neral. aceleași întîrzieri în matu
rizarea culturilor, dar și unele nea
junsuri organizatorice, manifestate
în special în cooperativele agricole
Jirlău, Mircea Vodă. Dedulești. Gropeni, Tufești, .unde nu s-a asigurat
forța de muncă necesară efectuării
lucrărilor in grădini.

Candiano PR1CEPUTU
corespondentul „Scînteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru în unități agricole, de cercetare și producție din județele
Teleorman și Călărași și pe marele șantier de amenajare complexă a rîului Argeș

(Urmare din pag. I)
secretarul general al partidului a
cerut să se procedeze la cultivarea
largă a noului soi de ricin, in con
dițiile folosirii unei tehnologii adec
vate, care să permită insămințarea
mai timpurie a plantei, și deci să
asigure condiții corespunzătoare de
coacere. Adresîndu-se specialiștilor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras
atenția că. o dată cu folosirea noului
soi de ricin „Teleorman1', pentru a
cărui ameliorare trebuie să se acționezei în continuare — indeosebi
în vederea măririi bobului —. vor
trebui păstrate in cultură soiurile
de pînă acum care asigură producții
ridicate. O atenție deosebită, a sub
liniat secretarul general al partidu
lui, trebuie acordată folosirii In în
tregime a plantei de ricin, stațiunea
de cercetare agricolă de aici urmind
să colaboreze in această
direcție
cu alte institute de profil.
tn cursul vizitei, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost pre
zentate și alte culturi situate pe sole
| învecinate. Și acestea au prilejuit
constatări îmbucurătoare privind
producțiile. Secretarul
general al
partidului a subliniat necesitatea
extinderii, începind cu anul viitor,
a culturilor de năut și cicoare. S-a
evidențiat cerința ca suprafața cul
tivată cu năut să ajungă, la nivelul
întregii țări, la 10 000 ha.
Un mare număr de locuitori ai
satelor din apropiere se aflau pe
cimp. Ei s-au bucurat din
toată
inima de intilnirea cu secretarul
general al partidului, aplaudind cu
multă căldură, scandind cu putere
„Ceaușescu reales la al XIV-lea
Congres !“.
Ca de fiecare
dată,
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
apropiat de ei, a discutat despre
munca lor, le-a strins mlinile cu
prietenie. Adresindu-se tuturor cel»r
prezenți, conducătorul partidului și
statului Ie-a spus :
..Doresc să vă adresez felicitări
pentru rezultatele obținute in acest
an. Am analizat acum o serie de pro
bleme care privesc cultura ricinului.
Soiul creat de specialiștii de aici
este bun și va trebui extins pe su
prafețe cit mai mari. Dar și cel cul
tivat pină acum are calități bune
și trebuie folosit in continuare. Și
la cultivarea acestei plante este ne
cesar să asigurăm o densitate mai
mare, astfel incit să putem obține
o producție de 6 000 kg la hectar.
Pentru o asemenea producție, aiit
stațiunea, cit și unitățile cultivatoa
re vor putea primi inaltul titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agrare".
I.a fel, cultura năutului trebuie ex
tinsă și luate măsuri pentru a ob
ține 4 000—5 000 kg la hectar. De alt
fel, pentru o producție de 4 500 kg

la hectar se va acorda titlul de
„Erou al Noii Revoluții Agrare".
Vă felicit și vă urez rezultate cit
mai bune, multă sănătate și feri
cire !“
Țăranii cooperatori, mecanizatorii,
specialiștii au primit cu entuziasm
aprecierile si îndemnurile ce le-au
fost adresate. Toți cei prezenți au
aplaudat îndelung, scandind numele
partidului, al secretarului său gene
ral. Din rîndurile lor s-a desprins
tehnicianul Alexandru Lupescu, care
a exprimat secretarului general al
partidului vii mulțumiri pentru vi
zită. pentru indicațiile date. împre
ună cu angajamentul tuturor oame
nilor muncii de aici de a munci cu
pricepere, cu tragere de inimă, pen
tru recolte cit mai mari.

Dialogul de lucru a continuat
terenurile ÎNTREPRINDERII

pe
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PRODUCERE Șl VALORIFI
CARE
A
BUMBACULUI
BRINCENI, județul Teleorman.
în timpul vizitei au fost exami
nate probleme actuale și de perspec
tivă privind cultura bumbacului în
județul Teleorman si in
întreaga
țară, in vederea asigurării. într-o
măsură tot mai mare, a industriei
noastre textile cu această materie
primă.
Secretarului general al partidului
i-au fost prezentate, de către direc
torul întreprinderii. Marin Medințu,
date privind infăptuirea programu
lui culturii bumbacului în anul 1989
pe întreaga tară, tehnologia culturii
bumbacului, precum și rezultatele
obținute pînă acum. S-a subliniat
faptul că. pe baza cercetărilor între
prinse. au fost create soiuri proprii
care asigură realizarea unor pro
ducții bune.
Examinînd modul în care se pre
zintă culturile, secretarul general
al partidului a apreciat că aces
tea se află în intîrziere, sta
rea de inflorescență nefiind încă
depășită. Pornind de la aceas
ta, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat Ca semănatul bumbacului
să se facă mai devreme, respectiv la
sfîrșitul lunii martie, ceea ce va
influența in bine dezvoltarea plan
tei, va asigura obținerea unei re
colte mai mari. în timpul vizitei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
să se acorde, în
continuare, cea
mai mare atenție problemelor lega
te de extinderea acestei culturi in
județul Teleorman, ca și in județele
Dolj și Mehedinți, valorificării efi
ciente a condițiilor existente, pro
ducerii in țară a unor cantități spo
rite de bumbac. Ce am făcut la grîu,
a arătat secretarul general al
partidului, trebuie să facem acum
și la bumbac. Realizînd producții

mari, numai așa putem vorbi de
noua revoluție agrară.
în același timp, s-a indicat ca cer
cetarea să acționeze in direcția
creării de noi soiuri, cu însușiri su
perioare, potrivite condițiilor pedo
climatice din țara noastră. Totodată,
se impune să se acorde cea mai
mare atenție îmbunătățirii tehnolo
giei de cultivare și de mecanizare
a culturii bumbacului, realizării de
către institutul de specialitate a
unor mașini specifice acestei cul
turi.
Și aici, ca de altfel pe în
treg parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat
cu multă dragoste și căldură de nu
meroși locuitori ai comunei Brinceni și din localitățile învecinate,
care au ținut să fie prezenți la întilnirea cu secretarul general al
partidului.
Din mulțimea entuziastă s-au
desprins doi
cooperatori care, în
numele consătenilor lor, au ținut
sâ-i mulțumească din tot sufletul
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru vizita făcută, să-i ureze, în cu
vinte . simple dar emoționante, viață
lungă și multă putere de muncă,
spre binele țării, al poporului.
Adresindu-se tuturor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că bum
bacul cultivat aici se prezintă satis
făcător. dar pe viitor va trebui să
fie insămînțaț mai timpuriu. Tre
buie să ne propunem — a arătat
secretarul general al partidului —
să realizăm in țară noastră o pro
ducție de 100 000 tone bumbac.
Trebuie să facem in așa fel ca,
începînd cu anul 1990, Teleormanul
să devină un mare producător de
bumbac, a arătat secretarul general
al partidului, subliniind că, reali
zing producția propusă, vor fi posi
bile reducerea importului, asigu
rarea mai bună a cerințelor indus
triei noastre textile.
La griu, a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, județul Teleor
man a obținut peste 8 000 kg la
hectar și există condiții să fie ob
ținute rezultate deosebite și la ce
lelalte culturi. De aceea, trebuie să
se realizeze tot ce este necesar pen
tru dezvoltarea generală a țării,
pentru infăptuirea Programului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.
Cuvintele secretarului general al
partidului au găsit un larg ecou in
rindul cooperatorilor, cercetătorilor
și specialiștilor teleormăneni, care
s-au angajat să muncească fără pre
get pentru transpunerea in viață a
indicațiilor primite, pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin.-

în continuare, au fost vizitate
culturile de orez ale JNTREPRIN-

A fost asimilat în fabricație primul tip
de pompă de injecție pentru motoare navale
La Centrul de Cercetare Știin
țifică ■ și Inginerie Tehnologică
pentru Utilaje de Construcții
(C.C.S.I.T.U.C.) Brăila a fost reali
zat de curind modelul funcțional
al primei pompe de injecție care
urmează să echipeze motoarele
navale fabricate la întreprinderea
Constructoare de Mașini din Re
șița.
— Pină la această realizare, uni
cat pe plan național, cercetătorii
brăileni au fost preocupați de
multiple probleme privind asimi
larea unor componente de impor
tanță deosebită pentru construcția
de nave, la nivelul tehnicii actua
le in domeniu, asimilări care au
avut drept scop reducerea impor
turilor — ne-a precizat inginerul
Ștefan Dașchievici, șeful atelieru
lui de cercetare-proiectare al
C.C.S.I.T.U.C. Brăila. Astfel. în ul
tima perioadă a fost realizată,
printre altele, o gamă de 6 tipodimensiuni de mașini de cîrmă cu
pistoane, care echipează nave ma
ritime, ultima dintre aceste reali
zări fiind mașina de cîrmă cu mo
ment nominal de 320 tone-forțămetru, montată deja pe nava-mineralier de 165 000 tdw, cea mai
mare navă a flotei comerciale ro
mânești. aflată în prezent în cel
de-al doilea voiaj pe oceanele lu
mii.

— Ce ne puteți spune despre
pompa de injecție pentru motoare
navale, cea mai recentă realizare
a centrului de cercetare și, se pare,
cu gradul de tehnicitate cel mai
ridicat ?
— Pompa de injecție realizată
face parte dintr-un program de asimilare în fabricație a întregii
game de asemenea subansamble,
ea fiind destinată să echipeze mo
toarele de tip KSZ52/105 cu puteri
de la 6 120 CP pină la 8 160 CP.
motoare folosite in construcția de
nave, mai precis pentru cargouri
le de 15 000 tdw, mineraliere de
25 000 tdw. portconteinere de 8 000
tdw și altele.
Nivelul înalt de precizie și teh
nicitate cerut de acest echipament,
impus de caracteristicile sale tehnico-funcționale deosebite, a soli
citat eforturi creatoare conjugate
din partea întregului colectiv al
C.C.S.I.T.U.C. Brăila, eforturi de
terminate atît de lipsa unor ma
șini și utilaje specializate, cit și
de noutatea în sine. Construcția
elementului de pompare propriuzis — plonjorul pompei — s-a re
alizat la nivelul tehnic prevăzut
în documentație respectiv cu pre
cizie de ordinul micronilor. Din
colectivul care a contribuit la re
alizarea pompei de injecție fac

parte inginerul Dumitru Balaban,
maistrul Nicolae Marin, muncito
rii specialiști Ion David, Oprișan
Pușcașu, Ionică Radu, Dumitru
Pirpiriu și alții, sub directa coor
donare a inginerilor Constantin
Scutelnicu, directorul C.C.S.I.T.U.C.,
și Ștefan Dașchievici, șeful atelie
rului de cercetare-proiectare.
Această realizare reprezintă o
primă etapă a programului întoc
mit, care a dovedit capacitatea
cercetării științifice proprii de a
soluționa probleme tehnice de cea
mai mare complexitate. Acum,
prin continuarea cercetărilor înce
pute se are in vedere asimilarea
întregii game de pompe de injec
ție și deci eliminarea totală a
importului de asemenea echipa
mente. Colectivul de oameni ai
muncii de la C.C.S.I.T.U.C. Brăila,
avînd la bază o experiență înde
lungată în asimilarea unor suban
samble și componente de mare
tehnicitate, este decis să elimine
dificultățile inerente ce s-ar pu
tea ivi și, în cel mai scurt timp
posibil, să treacă la fabricația de
serie a pompelor de injecție pen
tru motoarele de mare capacitate
destinate construcției de nave, atît
pentru beneficiarii interni, cit și
pentru export. (Candiano Priceputu. corespondentul „Scînteii").

DERII AGRICOLE DE STAT
CHIRNOGI, județul Călărași.
La
sosire,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat
cu deosebit respect de reprezentanți
ai organelor locale de partid. Pio
nieri și șoimi ai patriei, tineri și
tinere i-au oferit buchete de flori.
în timpul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a fost informat în
legătură cu modul în care se'înfăp
tuiește Programul culturii orezului
în țara noastră. S-a arătat că, în
prezent, orezăriile din țara noas
tră ocupă o suprafață de circa
50 000 ha. Pe baza cercetărilor efec
tuate au fost create soiuri noi, re
zistente la cădere și pretabile la
recoltare mecanizată, cu potențial de
producție ridicat la hectar.
Analizind starea culturilor, secre
tarul general al partidului a apre
ciat că acestea se prezintă neeores-»
punzător datorită nerespectării peri
oadei de însămințări, precum și a
tehnologiilor folosite. Pornind de la
aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a arătat că trebuie schimbată radi
cal concepția despre cultura orezului
și a cerut ministrului agriculturii
să fie constituită o comisie care șă
examineze și să informeze. în ur
mătoarele zile, asupra modului in
care se prezintă cultura de orez in
toate unitățile cultivatoare.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat lucră
torilor ogoarelor din județul Călă
rași felicitări pentru rezultatele ob
ținute la culturile de vară, indeosebi
la griu, unde județul a obținut o
producție medie de peste 8 000 kg la
hectar. Secretarul general al parti
dului a arătat însă că situația cul
turilor de orez nu este pe măsura
așteptărilor, deoarece nu au fost
respectate tehnologiile, orezul fiind
insămînțaț tîiyiu. Cerînd să se tragă
toate concluziile din această stare de
lucruri, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a atras atenția că, începînd cu anul
viitor, situația trebuie să se schimbe
radical. Este necesar să ajungem să
obținem producții de orez de 8—10
tone la ha, corespunzător dotării și
cerințelor noii revoluții agrare.
Exprimînd încă o dată bune apre
cieri pentru rezultatele înregistrate
la celelalte culturi, secretarul gene
ral al partidului a urat agricultorilor
din județul Călărași să obțină re
colte cit mai mari la porumb, floarea-soarelui, soia, la toate culturile
cerealiere, de legume, sfeclă etc.
Pe parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost informat
de reprezentanții organelor locale
de partid, de cadrele de conducere
și specialiști din unitățile agricole
vizitate despre modul cum se acțio
nează pentru încheierea recoltării tu
turor culturilor de vară. S-a subli
niat, totodată, că în fiecare unitate

Se urmărește atent stadiul de coa
cere la floarea-soarelui, porumb din
hibrizi timpurii, la alte culturi de
toamnă in vederea declanșării neintirziate a lucrărilor de recoltare,
transport și depozitare, pentru strîngerea producției într-un timp cît mai
scurt și fără pierderi.
In
continuare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a vizitat ȘAN

TIERUL AMENAJĂRII COM
PLEXE A RÎULUI ARGEȘ.
Prin înfăptuirea acestei lucrări de
mari proporții, inițiată de secretarul
general al partidului, resursele ba
zinului hidrografic al Argeșului vor
fi utilizate pentru navigație, irigarea
unor mari suprafețe de teren, pro
ducerea de energie electrică, alimen
tarea cu apă a unor localități și uni
tăți economice, dezvoltarea piscicul
turii, amenajarea unor zone de agre
ment. Noua cale de apă va face
legătura directă între București și
Dunăre, fapt ce va determina spo
rirea și ieftinirea transporturilor de
mărfuri, precum și dezvoltarea și
modernizarea localităților din ve
cinătatea cursului navigabil al Ar
geșului. Amenajarea pentru navi
gație incepe de la Dunăre, din ime
diata apropiere a portului
actual
Oltenița, urmărește cursul riului
Argeș pină in amonte de localitatea
„30 Decembrie",
unde se află în
construcție portul București, și con
tinuă pină în zona Cornetu, unde s-a
realizat deja lacul de acumulare
Mihăilești-Cornetu, cu un volum de
100 milioane mc. Regularizarea rîu
lui continuă în amonte, pe încă 20
km, pînă la Ogrezeni. Sînt prevăzu
te 5 noduri. în lungul canalului
există mai multe trepte — la Olte
nița, Budești, Goștinarl, Copăceni
și Mihăilești-Cornetu — prevăzuta
pe sectorul navigabil cu ecluze, descărcători de ape mari și centrala
hidroelectrice.
Vizita pe matele șantier a început
In zona de lucru a nodului hidroteh
nic nr. 1, situat la kilometrul 2 al
canalului, în apropierea
orașului
Oltenița, nu departe de viitorul port
la Dunăre și Argeș, unde secretarul
general al partidului a fost întâm
pinat de tovarășii Ion Dincă, Pavel
Aron, ministrul transporturilor și
telecomunicațiilor, de alți factori
de răspundere care conduc direct
activitatea de pe șantier. A fost
examinat stadiul actual al lu
crărilor de amenajare complexă
a riului Argeș, la care participă, ală
turi de unitățile de specialitate ale
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, militari ai forțelor
noastre armate, precum și brigăzi
specializate de constructori din toate
județele țării. Aici, pe șantierul no
dului hidrotehnic nr. 1, constructorii
antreprizelor de specialitate sint an

gajați la realizarea barajului deversor, a centralei hidroelectrice și a
.uneia din ecluzele prevăzute pentru
tranzitarea navelor. Se află în lucru
noul port Oltenița, ce se construiește
la gura canalului.
Secretarul general al partidului a
fost informat, de asemenea, despre
stadiul în care se află podul rutier
ce se construiește peste Argeș, pe
drumul național care leagă Oltenița
de Giurgiu și care urmează să fie
dat în exploatare în cinstea sărbă
torii de la 23 August.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat ca nesatisfăcătoare stadiul și
ritmul de desfășurare a lucrărilor în
această zonă a viitorului Canal Du
năre — București, unde se înregis
trează lntîrzieri față de programul
aprobat. în discuția cu factorii de
răspundere prezenți, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se ia mă
suri de urgență pentru organizarea
corespunzătoare a întregii activități,
pentru intensificarea muncii pe în
tregul șantier.
De la Oltenița, elicopterul a sur
volat în amonte cursul rîului Argeș.
De la înălțimea la care se zboară,
privirea cuprinde, într-o imagine pa
noramică, traseul canalului, care
străbate teritoriile Sectorului Agricol
Ilfov și județelor Giurgiu și Călărași.
Pe toată această întindere, de la
Oltenița la Mihăilești, pe o distantă
de 83 km, se execută dragări, excavații, taluzări, etanșări, betonări.
Secretarul general al partidului s-a
oprit, în continuare, la punctele de
la km 11 și km 20, unde lucrările
sint încredințate spre execuție mi
litarilor forțelor noastre armate.
Ministrul apărării naționale. Vasile
Milea, a raportat in legătură cu acti
vitatea desfășurată pe acest tronson
al canalului.
în discuția cu factorii de conducere
și specialiștii prezenți, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a exprimat critici
în legătură cu soluțiile tehnice adop
tate de proiectanți pentru realizarea
taluzărilor, arătind că acestea antre
nează un consum nejustificat de
materiale de construcție și presupun
un volum mult prea mare de mano
peră. S-a cerut să se acționeze de
urgență pentru folosirea unor soluții
constructive corespunzătoare, evitind
orice supradimensionări, ceea ce va
conduce și la o mai mare eficiență,
în legătură cu aceasta, secretarul
general al partidului a apreciat fe
lul in care au fost executate lucrările
prevăzute la km 20 de pe traseul
canalului.
S-a vizitat, în continuare, ȘAN
TIERUL PORTULUI „BUCU
REȘTI—30 DECEMBRIE", lm’
portant obiectiv ce se
* realizează în
cadrul amenajării complexe a riului
Argeș.

în cursul analizei desfășurate aici.
Ia care au fost prezenți și tovarășii
Barbu Petrescu, prim-secretar al
Comitetului Municipal de Partid
București. Ioan Toma, prim-secretar
al C.C. al U.T.C., specialiștii au in
format despre mersul lucrărilor și
au prezentat acțiunile întreprinse
pentru o cit mai bună organizare a
muncii, pentru intensificarea șl ridi
carea calității întregii activități de
construcții-montaj, în vederea înscriferii riguroase în graficele stabi
lite. în acest sens, s-a arătat că,
printr-o largă mobilizare, construc
torii au reușit să încheie, practic,
executarea cheiurilor de acostare a
navelor. în lungime de 1 200 m, pe
care urmează să fie instalate ma
caralele portuare. Totodată, s-a ter
minat dragajul bazinului portuar.
Este gata linia de cale ferată ce va
lega noul port cu linia de centură
a Capitalei. Toate aceste lucrări au
fost finalizate înainte de termen,
potrivit angajamentului asumat. în
momentul de față se fac pregătiri
pentru începerea amenajării platfor
melor danelor portului pentru ma
terii prime, mărfuri generale, cere
ale și pasageri, precum și a altor
lucrări prevăzute pentru următoarea
etapă.
Apreciind eforturile depuse șl
rezultatele
obținute,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se
acționeze, în continuare, pentru
realizarea unor ritmuri intense de
lucru pe întregul parcurs al Cana
lului Dunăre—București.
Secretarul general al partidului a
cerut să fie luate toate măsurile
care se impun pentru organizarea
temeinică a activității pe șantier,
pentru stabilirea riguroasă a răs
punderilor ce revin brigăzilor de
tineret venite din diferite județe
ale țării — care au fiecare de ame
najat cite un kilometru din lungi
mea canalului, cu termene precis
*,
ce trebuie riguros respectate.
Constructorii, specialiștii, toți cel
prezenți au adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri
pentru vizită, pentru indicațiile pri
mite și s-au angajat să facă totul
pentru realizarea căii navigabile
Dunăre—București,
impresionantă
ctitorie a epocii în care trăim.
Noua vizită de lucru, indicațiile
dăte cu acest prilej de secretarul
general al partidului se constituie
într-un mobilizator program de
muncă pentru lucrătorii ogoarelor,
ca și pentru
constructorii de pe
marele șantier al amenajării com
plexe a riului Argeș, in activitatea
lor plină de răspundere în vederea
îndeplinirii exemplare a sarcinilor
încredințate, a înfăptuirii planurilor
și programelor de dezvoltare a țării,
întîmpinării cu realizări de seamă a
zilei de 23 August și a celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
BUZĂU : Un succes
de prestigiu
al constructorilor
hidroenergeticieni
Angajați cu toate forțele in am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară pentru îndeplinirea pla
nului pe 8 luni pînă la 23 August
și celui anual pină la Congresul
al XIV-lea al partidului, construc
torii hidroenergeticieni de la Ame
najarea Complexă a rîului Buzău
raportează un nou și important
succes. Ca urmare a intensificării
ritmului de execuție și montaj,
constructorii centralelor hidroelec
trice de pe riul Buzău au reușit
să finalizeze, cu aproape o lună
mai devreme, lucrările de deviere
a rîului Buzău, In zona Cindești,
lucrări prevăzute pentru etapa a
doua. „De acum Încolo — ne pre
cizează inginerul Alexandru Tu
dor, directorul întreprinderii „Electrocentrale" Nehoiu — rîul
Buzău iși va urma cursul prin
noul baraj de la Cindești. S-au
creat astfel condiții pentru Înce
perea acumulării apei necesare efectuării probelor tehnologice la
Centrala Hidroelectrică de la Cîndești cu o putere instalată de 11,2

MW. în continuare, atît construc
torii, cit și montorii s-au angajat
ca la flecare punct de lucru să se
atingă nivelurile stabilite in gra
fice, pentru finalizarea înainte de
termenul prevăzut a acestor im
portante obiective de investiții".
(Stelian Chiper).

MUREȘ : Livrări
suplimentare la export
Oamenii muncii de la întreprin
derea de Prelucrare a Lemnului
„23 August" din Tirgu Mureș —
unitate specializată in realizarea
mobilei de export — obțin succe
se deosebite în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în cinstea
zilei de 23 August. Ca urmare a
preocupării statornice pentru creș
terea continuă a gradului de va
lorificare a lemnului și realizarea
de mobilier care să înglobeze un
volum sporit de manoperă, colecti
vul de aici a produs și livrat, în
perioada care a trecut din acest
an, în plus față de sarcinile de
plan, pe adresa partenerilor ex
terni, produse in valoare de peste
2 milioane lei. Acest succes este
cu atît mai demn de relevat cu cît
producția de export a crescut în
acest an cu 24 la sută față de cea

din anul precedent, iar din pro
ducția marfă realizată peste 95 la
sută se exportă pe relația devize
convertibile.
Cu realizările
de
pină acum și măsurile luate pen
tru aplicarea unor tehnologii de
lucru de mare eficiență, s-au creat
condiții ca angajamentul colecti
vului de a îndeplini exportul pe
opt luni pină la 23 August, iar pe
Întregul an pină la Congresul al
XIV-lea să fie realizat exemplar.
(Gheorghe Giurgiu).

GALAȚI : Noi nave
maritime
La Șantierul Naval Galați a fost
lansată Ia apă o nouă navă de
lă 000 tdw. în același timp se află
in plină desfășurare lucrările de
asamblare a secțiilor de corp la cel
de-al zecelea petrolier de 35 000
tdw, la două nave de aprovizio
nare și Ia alte tipuri de vase. Este
semnificativ faptul că in anii
„Epocii Nicolae Ceaușescu" la
Galați s-au construit peste 220
nave maritime cu o capacitate to
tală de peste 2,2 milioane tdw,
într-o mare diversitate de tipuri,
în prezent, gradul de integrare cu
echipamente și instalații românești
a ajuns la circa 97 la sută. (Dan
Plăeșu).

CONSTANȚA : Acțiuni
de recuperare
a materialelor refolosibile
în unitățile economice din jude
țul Constanța, colectivele de oa
meni ai muncii, acționind ca adevărați gospodari, au organizat nu
meroase acțiuni pentru recupera
rea materiilor prime și materiale
lor refolosibile. Pină în prezent, au
fost recuperate peste 66 000 tone
oțel, 4 400 tone fontă, peste 270
tone cupru, peste 260 tone alamă,
567 tone plumb și peste 700 tone
aluminiu, la care se adaugă im
portante cantități de piese și sub
ansamble, precum și alte materia
le recuperabile. Un frumos exem
plu il oferă muncitoarele de la în
treprinderea „Integrata de Lină"
Constanța, care au obținut rezul
tate foarte bune in valorificarea
materialelor textile refolosibile.
Prin reintegrarea în procesul de
producție a unui procent sporit de
materiale textile refolosibile, s-au
obținut cantități suplimentare de
țesături și articole noi. Cu bune
rezultate in aceste acțiuni gospo
dărești se înscriu și oamenii mun
cii de Ia întreprinderea de Con
strucții Navale Constanța, între
prinderea „Energia" Constanța, în
treprinderea Mecanică de Utilaje
Medgidia. (Lucian Cristea).

SClNTEIA — vineri 4 august 1989

PAGINA 4

Manifestări
politico-educative

Cum a fost străbătut drumul de la restante
la 2500N tone cărbune peste plan
întreprinderea Minieră Lupoaia.
Un tinăr, dar vast perimetru al lig
nitului românesc. Un colectiv de
muncă harnic se înscrie aici, cu bune
rezultate, in prima linie a bătăliei
pentru cit mai mult cărbune ener
getic. O dovedesc realizările de ex
cepție din ultimii ani. O dovedesc
eforturile stăruitoare ce se depun,
zi de zi. sub conducerea organizației
de partid, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan. Drumul
parcurs pină la actualele performanțe
— de unitate fruntașă in cadrul
Combinatului Minier Motru — nu a
fost însă lin, nu a fost întotdeauna
neted. Dar in momentele grele au
intervenit organizația de partid, co
muniștii.
„Aveam viață grea cu cîțiva ani
în urmă, ne spunea cu vădit aer da
ușurare inginerul Eugen Belu. actua
lul director al unității. Parcă utilaje
le nu ne mai ascultau. Neîndeplinind
sarcinile de plan vreme îndelungată,
nici oamenii nu prea se îndemnau
la lucru. își făcuse loc o anumită
neîncredere în forțele noastre".
Da. intr-adevăr, aceasta era „car
tea de vizită" a întreprinderii cu doi
*ni in urmă.
1987 a fost anul în care marea
carieră de lignit trebuia să atingă
capacitatea proiectată. Adică mo
mentul în care Lupoaia trebuia să
se înscrie cu o pondere importantă
in producția de cărbune a țării. în
prima plenară a comitetului de
partid din acel an s-a dezbătut des
chis această cerință majoră, s-au
evaluat cu realism forțele tehnice și
umane existente, s-au criticat des
chis. fără menajamente, neajunsurile
manifestate. Cariera dispune de o do
tare tehnică modernă — s-a apreciat
în plenară—. dispune de specialiști,
de un colectiv de muncă tinăr. Este
necesar insă un mod nou de gindire,
atit pe plan tehnic, cit și organiza
toric. Si această cerință vizează
schimbarea opticii, a modului de lu
cru in primul rînd al comuniștilor
din conducere. „Pe atunci eram di
rectorul unității, ne spune inginerul
Ion Sbirnaure. Eram, de fapt, o
echipă de conducere tinără — mun
citori. maiștri, ingineri, cu toții for
mați in perimetrul de cărbune de la
Lupoaia. Critica din plenara comi
tetului de partid a fost pentru fie
care o invitație la autoanaliză se
veră. la autodepășire. Ce trebuie fă
cut pentru învingerea momentului
de inerție, pentru crearea premiselor
realizărilor ritmice a producțitei de
cărbune ? — a constituit mai apoi
obiectul unor analize exigente în
ședințele noastre de lucru. Ședințe
in care nu ne-am propus să găsim
vinovat pe cineva, ci să fundamen
tăm un program de largă perspec
tivă. a cărui materializare să con
ducă Ia rezultate bune in anii ur
mători".
„Fără o gindire tehpițfi avaxjsată
și o riguroasă disciplină tehnologică
și a muncii nu poate fi redresată
activitatea in carieră" — au . conclu
zionat. in acel moment, comuniștii
de la Lupoaia. Acesta a fost punctul
de plecare al unor acțiuni de anver
gură. Prioritar, s-au luat măsuri
ferme pentru impulsionarea ritmului
de excavare în vederea aducerii ce
lor șase trepte de lucru la lungimea
din proiect și deschiderii lor astfel
încit să se poată exploata concomi
tent toate cele cinci straturi dispuse
pe verticală. Concret, de această ac
țiune a răspuns directorul de atunci
al unității. Realizarea acestui obiec
tiv a solicitat preocupări susținute
pentru crearea unui raport judicios
de excavații, geometrizarea corectă
a treptelor și respectarea întocmai
a monografiilor de excavare și haldare. Pentru creșterea indicelor de
folosire a utilajelor s-au luat mă
suri judicios fundamentate pentru
modernizarea procesului tehnologic
și respectarea riguroasă a graficelor

LA ÎNTREPRINDEREA
MINIERA LUPOAIA
de revizie șl reparații la utilajele
conducătoare. Totodată s-au organi
zat echipe specializate de intervenții
pentru lucrări mecanice, electrice și
de vulcanizare. Scopul vizat — re
ducerea la maximum a timpului de
staționare datorită intreruperilor ac
cidentale.
„Pentru materializarea acestui pro
gram de lucru — ne spune secre
tarul comitetului de partid, Nicolae
Vilceanu — am solicitat participarea
efectivă, in primul rind a comuniș
tilor. am desfășurat o largă muncă
de la om la om in vederea creșterii
răspunderii la toate nivelurile, de la
muncitor pină la director. Am ac
ționat pentru o programare judici
oasă a timpului de lucru, pentru ca
fiecare să cunoască de la început de
săptămină ce are de făcut, modul de
rotire al schimburilor, orele progra
mate pentru revizii. Am stabilit ca
orice abatere de la programul adop
tat să constituie o problemă de ana
liză în grupele sindicale sau. după
caz. în consiliul oamenilor muncii.
Aceste preocupări insistente, de la
care n-am abdicat deloc, s-au re
flectat in schimbarea atitudinii față
de muncă. Un fapt elocvent : in 1988
absențele nemotivate s-au redus cu
47 la sută față de anul precedent".
Desigur, lucrurile nu s-au schimbat
atit de repede, peste noapte, dar
spiritul nou de muncă, responsabil
și exigent, a început să-și spună cuvîntul. Activitatea in carieră a in
trat curînd pe făgașul consolidării
tehnice și organizatorice. Secretarul
comitetului de partid — specialistul
numărul 1 în partea electrică — și
președintele comitetului de sindicat
— maistrul Gheorghe Iorga. de ase
menea un bun meseriaș — și-au
asumat răspunderea organizării echi
pelor de intervenții și soluționării
prompte a tuturor problemelor ivite.
Eforturile celor doi comuniști au
astăzi o unitate de . măsură verifi
cabilă. Lupoaia dispune la ora ac
tuală de eciiipe de intervenții con
stituite din cei mai buni muncitori,
datate cu aparate și dispozitive care
asigură lucrări operative la orice oră
din zi sau noapte! Echipa de vulcanizatori poale executa concomitent
4 operații în condițiile în care
timpul de realizare a unei vulcani
zări s-a redus cu 7—8 ore față de
anii precedent!. Această economie de
timp prețios înseamnă implicit pro
ducție sporită de cărbune.
Redresarea activității economice
într-o unitate, oricare ar fi ea, nu
e posibilă fără o îmbunătățire și a
stilului de conducere. S-a instituit,
astfel, efectiv, în stilul de lucru al
consiliului oamenilor muncii practica
de a stabili sarcini precise pentru
fiecare membru al său asupra că
rora se^raportează periodic. Se com
bate formalismul și se insistă ca
analizele efectuate să se finalizeze
eu sarcini și măsuri riguroase. Iată,
de pildă, cu cîtva timp în urmă
compartimentul producție a prezen
tat un studiu privind posibilitatea
introducerii în flux a mașinii de
haldat cu braț de 170 metri. Dar stu
diul și concluziile prezentate au fost
apreciate ca neconcludente, astfel că
s-a dispus reluarea și aprofundarea
analizei, stabilindu-se responsabili
tăți clare. Ca urmare, analiza ulte
rioară s-a finalizat cu măsuri judi
cioase, care au condus la accelerarea
ritmului de montaj și introducerea
la timp a utilajului în fluxul teh
nologic.
Cum s-au răsfrînt aceste preocu
pări pe planul activității productive ?
In primul rind, prin depășirea trep

z NATURA \

SATU MARE : Realizări
social-edilitare
Prin grija consiliului popular
municipal și prin participarea În
suflețită a oamenilor muncii, a tu
turor locuitorilor la lucrările de
gospodărire și înfrumusețare, in
municipiul Satu Mare au fost rea
lizate în cursul anului numeroase
obiective de larg interes public.
Astfel, au fost reparate și moder
nizate aproape 58 000 mp de
drumuri, trotuare și alei, s-au amenajat numeroase platforme de
parcare, peste zece terenuri de
joacă pentru copii, s-a executat în
treținerea a 159 ha spații verzi,
plantindu-se 8 900 de arbori și ar
buști, peste 3 200 conifere, peste
52 000 arbuști-gard viu, 1 300 tran
dafiri etc. Totodată, au fost ame
najate două noi parcuri — „Brîndușa" și „Liniștii", in cartierul
Micro 16, precum și o zonă de agrement pentru locuitorii cartieru
lui Micro 17. Este în curs de amenajare un frumos parc dendrologic pe malul sting al rîului
Someș. în cadrul ultimei etape a
lucrărilor de îmbunătățiri a ali
mentării cu apă a municipiului au
fost date în exploatare 16 foraje
la frontul de -captare Noroieni. care
au dus la creșterea debitului de
captare cu 400 litri pe secundă, executîndu-se totodată 7 km de re
țele de canalizare. Sint în curs de
finalizare lucrările la rezervorul de
înmagazinare de 10 000 mc la uzi
na de apă și la stația de dedurizare și pompare. (Octav Grumeza).

cinema
• „Luna filmului pentru paceM: Dru
mul spre victorie: STUDIO ^59 S3 15)
— 9,30; 12: 14,30; 17; 19,30.
• Flori
de
gheață :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15; 17: 19. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Alarmă în deltă: — 9; 11; 13; 13,
Viața ca o poveste (Filmul românesc
de ieri și azi) — 17; 19, DOINA
(16 35 38).
• Noiembrie, ultimul bal: DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul... armei secrete: VICTORIA
(16 28 79)
9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Răzbunarea haiducilor: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Maria
și
marea:
FERENTARI
(80 49 85) — 13; 17; 19.
• Vacanta cea mare:
COTROCENI
(81 63 88) — 15; 17; 19.

Am consultat recent planul de sis
tematizare a bulevardului Lenin din
Brașov, artera principală care va
lega viitorul centru civic al munici
piului, aflat în construcție, cu cen
trul istoric. Ceea ce mi-a atras aten
ția din primul moment a fost păs
trarea în continuare a construcțiilor
sănătoase ce asigură un grad înalt
de confort, care vor fi încadrate în
noul peisaj urbanistic al bulevardu
lui. M-a nedumerit însă faptul că
una dintre clădiri — cea de la nr.
15 — deși veche și mai puțin aspec
tuoasă, va rămîne neatinsă.
— Explicația este simplă, mi-a
declarat Daniel Cincu, arhitectul-șef
al municipiului. Această clădire are,
după cum se poate ușor observa, o
arhitectură veche, valoroasă. Iar
după cum știți, desigur, noi păstrăm
și protejăm cu grijă toate clădirile
care au o valoare istorică, culturală
ori arhitecturală, chiar dacă ele se
găsesc — cum este și cazul nostru
— in afara centrului istoric.
Manifestîndu-se un profund res
pect față de valorile trecutului, de
mai mulți ani, pe raza municipiului
— ca și a județului, de altfel — se
desfășoară o importantă acțiune de
protejare, conservare și restaurare a
acestor valori și de revitalizare ne
această cale a funcțiilor lor istorice
și turistice. Principalul obiectiv ur
mărit este acela de a le reda chipul
de altădată. în acest scop, s-a des-1
fășurat o susținută investigație știin
țifică, apelindu-se la toate sursele de
documentare care pot oferi cel mai
mic indiciu privind structura și în
fățișarea avute odinioară (documen
te de arhivă, opere literare, stampe,
fotografii etc.). Este o muncă grea
și migăloasă, dat fiind faptul că. în
decursul vremii, multe din aceste
monumente au suferit repetate mo
dificări. ca să nu mai vorbim de
numărul mare al tencuielilor și zu
grăvelilor care se ridică în unele
cazuri la peste 20.
Printre dovezile cele mai grăitoa
re aie acestei nobile și generoase ac
tivități este și aceea a restaurării
clădirii din Scheii Brașovului
in
care a funcționat prima școală în
limba -română, unde a fost expus un
bogat material de o valoare inesti
mabilă, care se constituie într-o
emoționantă mărturie despre rolul De
care acest important centru de cul
tură românească l-a jucat In viața
poporului nostru, despre legăturile
permanente pe care românii din această zonă a țării le-au avut cu cei
din Muntenia și Moldova — și care
sint demonstrate, printre altele, și de
cele peste 80 de hrisoave și cărți
domnești de danie ale domnitorilor
munteni și moldoveni, ca și de alte
mărturii grăitoare care confirmă uni
tatea de gînd și simțire a locuitori
lor pămîntului, românesc. Tot aici
sint expuse documente ce evocă nu
mele unor cărturari de seamă care
au jucat un rol însemnat în istoria
culturii și artei noastre naționale. în
cei cîțiva ani de cînd a fost amena-
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cu strictețe aplicat. Punind accentul
pe promovarea speciilor forestiere
autohtone, pe conservarea pădurilor
naturale, legea prevede împădurirea
terenurilor degradate, inapte pentru
agricultură, crearea de perdele fo
restiere de protecție a cimpurilor,
căilor de comunicație și a centrelor
populate. Legea deschide largi ori
zonturi pentru reconstrucția ecolo
gică a multor zone ale tării, cum
este cazul Dobrogei. unde lucrările
de împăduriri se desfășoară deja pe
un front larg. Prin lege, in sudul și
șud-estul țării, precum și in alte
zone cu echilibrul ecologic dete
riorat, au fost sistate pe timp de
zece ani tăierile principale. In res
tul pădurilor, tăierile rase si cvasirase, care dezgolesc solul și între
rup permanența pădurii, au
fost
interzise, iar volumul lor limitat la
capacitatea de suport a ecosistemelor
forestiere.
Cele dintîl efecte ale aplicării noii
legi au și inceput să se facă sim
țite. De exemplu. în anul 1988. față
de anul 1985, suprafața de tăieri
rase și cvasirase a fost redusă con
siderabil. de 3—4 ori. iar volumul
recoltărilor de lemn a scăzut cu
citeva milioane metri cubi. Tra
tamente silvice intensive se aplică
cu succes pe mari suprafețe, înlo
cuind tratamentele extensive, antiecologice. care au provocat de
teriorări ecologice la munte și la
șes. Totodată, Ministerul Silvicul
turii. oamenii muncii din această
ramură acordă o atenție deosebită
promovării speciilor autohtone va
loroase. Normalizarea tăierilor, pro
blemă care influențează direct in
tegritatea și sănătatea pădurii româ
nești. reprezintă una din preocupă
rile de frunte ale actualei generații
de silvicultori. Iar pentru a apăra
pădurea, însăși Legea pădurii trebuie
aplicată cu strășnicie. In acest
sens, volumul tăierilor de lemn în
păduri se impune a fi pretutindeni
reașezat la nivelul capacității de su
port a ecosistemelor forestiere, așa
cum prevede legea. „Suprasolicitări
le" din unele locuri constituie un mo
tiv în plus care pledează pentru con
servarea cu grijă a „scutului de

0 vastă acțiune de prote
jare și conservare a monu
mentelor cu valoare istori
că, culturală și arhitectu
rală din județul Brașov
jat aici, Muzeul primei școli româ
nești din Scheii Brașovului a deve
nit unul dintre cele mai importanta
puncte de atracție turistică și educa
ție patriotică ale Brașovului.
în același context al grijii pe care
partidul nostru o manifestă față de
protejarea și punerea în valoare a
monumentelor istorice, culturale și
arhitecturale se înscriu și biserica
din Bartolomeu, cel mal vechi lăcaș
de cult al Brașovului (secolul al
XII-lea), clădirea negustorilor —care
adăpostește complexul de alimenta
ție publică „Cerbul Carpatin" —, clă
direa unde se află casa memorială
a Mureșenilor, Biserica Neagră, Bas
tionul Țesătorilor, turnurile Alb și
Negru, biserica Sfîntul Nicolae din
Scheii Brașovului — care au fost
restaurate în ultimii 10—15 ani.
Dar cea mai recentă și elocventă
expresie a grijii care se manifestă
față de păstrarea nealterată și pune
rea în valoare a moștenirii trecutu
lui o oferă restaurarea Pieței 23 Au
gust — inima centrului istoric al
Brașovului. Pină la ora actuală, aici
au fost readuse la forma lor din tre
cut un număr de 22 de clădiri. Cîtă
grijă se manifestă pentru ca nimic
din aceste valori să nu se piardă ori
să fie alterate o demonstrează cu
tărie și cazul clădirii în care a func
ționat. pină acum doi ani magazinul
„Turist", clădire care a adăpostit
prima farmacie a Brașovului, atesta
tă documentar pe la 1511.
— Aici, în această clădire, ne ex
plică pictorul restaurator Liviu
Ciungan (care, împreună cu alți co
legi de la Muzeul Bruckenthal din
Sibiu, lucrează la restaurarea Inte
rioarelor clădirii), s-au descoperit
două fresce cu teme laice : una flo
rală și alta redînd o secvență din
comerțul brașovean cu Orientul,
fresce de mare valoare artistică și
documentară, care constituie, în felul
lor, unicate.
— Este o lucrare ■ grea ?
— Nespus de grea și dificilă. Șl
aceasta datorită existenței a nu mai
puțin de 8 straturi de zugrăveală și
tencuială, iar pe de altă parte de
gradării suferite de construcție în
decursul vremii. Cu toate acestea, noi
ne străduim ca pină la finele anului
să-i redăm înfățișarea avută în
trecut.
Așa cum ne-a relatat arhitectul
Mărgărit Chelbea, din cadrul Oficiu
lui județean pentru patrimoniul cultural-naționa.1, importante lucrări de
restaurare și valorificare a moșteni
rii trecutului s-au executat în ulti
mii ani ori se execută în prezent șl
la alte monumente istorice și arhi
tecturale din județ. Este, printre
altele, vorba de Cetatea Făgărașului,
monument ce își leagă numele de cel
care a reușit pentru prima dată să
unească sub același sceptru cele trei
țări .românești : Mihai Viteazul; aici
a fost deja restaurat și transformat
în niuzeu. dș istorie castelul cetății,
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a zonei montane
protecție", pe care-1 constituie pă
durile montane. De fapt, Carpații
reprezintă „castelul de apă" al tă
rii. iar pădurile „scutul" său de pro
tecție. Aici se formează, de aici iz
vorăsc peste două treimi din apele
țării. Munții noștri sint rezervorul
unui important fond hidromineral
curativ (stațiunile Băile Herculane,
Olănești, Călimănești, Borsec, Tușnad, Slânic. Vatra-Dornei ș.a.).
Astfel, se poate spune că cine
gospodărește muntele, cu apele, pă
durile și pajiștile sale, minuiește
un complex mecanism de reglaj,
care îi dă posibilitatea să asigure
echilibrul ecologic pe întregul bazin
hidrografic, pină jos Ia cîmpie, unde
se amenajează ample sisteme de iri
gații. Iată de ce trebuie să se asi
gure permanenta gospodărire eco
logică a pădurilor la munte șl con
stituirea de perdele forestiere de
protecție la cîmpie. Așadar, irigarea
Bărăganului și a tuturor cimpiilor
se bizuie și pe munte, pe amenaja
rea ecologică a
Carpaților. pe o
mantie forestieră a acestora, asigu
rată prin refacerea continuă a pă
durilor din zonele montane.
Din punct de vedere climatic,
pădurea joacă un rol
decisiv în
primenirea, oxigenarea și filtrarea
atmosferei,, a aerului. Ea determină,
în mare măsură, specificitatea cli
mei României. Munții și dealurile
împădurite asigură teritoriului țării
condițiile specifice care împiedică
formarea de vînturl puternice, menținînd, totodată, o umiditate favora
bilă a aerului.
Grație poziției și bogăției lor în
medii favorabile vieții. Carpații
României dețin cea mai mare diver
sitate ecologică și genetică specifi
că montână din Europa. Numai în
fondul forestier s-au identificat cel
puțin 400 tipuri de pădure. Făgetele
carpatine găzduiesc și ocrotesc pes
te 10 mii de specii de plante și de
animale. Numărul mare de specii in
forme genetice diverse, existente in
Carpații noștri, oferă un stimulent
continuu pentru amplificarea cer
cetărilor si acțiunilor de prote
jare a acestui patrimoniu. Nici un
alt efort nu poate fi mai eficient

pentru ocrotirea tezaurului viu car
patin decit constituirea de parcuri
naționale și de alte rezervații na
turale. Muntele trăiește și evoluează
grație diversității lumii vii pe care
o găzduiește și care, in mod firesc,
se cere ocrotită cu strășnicie. De
fapt. întreaga cunună carpatică
se cere constituită intr-un magnific
monument viu. care să fie gospo
dărit cu mare grijă. Pe plan mon
dial, tot mai mulți specialiști consi
deră că nu este departe momentul
cînd nivelul de trai și calitatea
vieții vor fi apreciate și după în
tinderea și calitatea mediilor natu
rale ocrotite.
România deține un apreciat po
tențial natural, mai ales in Carpatt
resursă care se impune a fi menți
nută și valorificată pe multiple pla
nuri. Acest demers ecologic este cu
atît mai necesar cu cît el presupune
eforturi financiare minime.
com
parativ cu alte investiții, iar efec
tele benefice sint multe la număr.
Ne referim, de pildă, la valoarea
inestimabilă a parcurilor naționale
și rezervațiilor naturale. De aici și
importanta unei adevărate conștiin
țe ecologice, a cultivării pe scară
larga a convingerii că. ocrotind pădu
rile carpatine, ne ocrotim pe noi înși
ne, acționăm in propriul nostru folos,
asigurînd diversitatea lumii vii, apa
limpede și îmbelșugată, aerul curat
și solul fertil, stabilitatea climei,
peisajul încîntător specific româ
nesc.
Ecosistemele naturale sint cele
care asigură echilibrul ecologic. De
aceea, ele trebuie ocrotite, ferite și
de alte acțiuni antropice dereglatoare, cum sint fertilizările chimi
ce și aplicarea de pesticide în exces,
pășunatul abuziv ș.a.
Desigur, pentru asigurarea eco
logică a muntelui trebuie mai
întîi cunoscute legile de struc
turare și funcționare a ecosis
temelor naturale din zonă. Numai
cunoscîndu-i legile, muntele poate
fi gospodărit rational. Acesta este
adevăratul sens al demersului eco
logic de păstrare a mediului natu
ral. De aceea, amplificarea cerce
tărilor de ecologie montană a deve

nit o necesitate. Este deci oportună
dezvoltarea cercetării de profil, care
să se desfășoare pe baza unui pro
gram multi și interdisciplinar de
largă perspectivă. Pe această bază
științifică se poate elabora strate
gia ecologică judicioasă a gospodă
ririi munților, prin acțiuni coordo
nate ale actualilor deținători si
gospodari ai fiecărei zone montane.
Astfel, intr-o gindire sistemică, se
poate asigura echilibrul ecologic
deplin.
Protecția munților, a pădurilor
carpatine constituie, de fapt, o înda
torire patriotică a fiecărui cetățean.
Pentru educarea oamenilor muncii,
în primul rînd a tineretului, în spi
ritul grijii, dragostei și respectului
față de pădure, legea din 1987 pri
vind conservarea, protejarea și dez
voltarea pădurilor, exploatarea lor
rațională, economică și menținerea
echilibrului ecologic prevede ampli
ficarea acțiunii „Luna pădurii". Or
ganizată anual de către Ministerul
Silviculturii, cu concursul Ministerului
Educației și Invățămîntului, Uniunii
Tineretului Comunist, al comitetelor
și birourilor executive ale consili
ilor populare, această acțiune este
chemată să formeze o opinie de masă
favorabilă conservării și apărării pă
durii, a Carpaților, menținerii echi
librului ecologic, în general. Apă
rarea și îmbunătățirea mediului în
conjurător, prin conservarea și pro
tejarea pădurii, constituie însă, așa
cum indică legea, „o îndatorire per
manentă a organelor și organizați
ilor de stat, cooperatiste și a celor
lalte organe și organizații obștești,
a tuturor cetățenilor". Această obli
gație trebuie s-o avem permanent
în vedere, în primul rînd cînd este
vorba de Carpații noștri.
Prin întreaga lor ambiantă și
influență ecologică binefăcătoare,
munții au adus și aduc o contri
buție importantă, specifică la dez
voltarea economico-socială a pa
triei, iar buna lor gospodări
re. asigurarea vitalității ecolo
gice a cununei carpatice constituia
cerințe permanente pentru genera
țiile de azi și de mîine.

Dr. docent Victor GIURGIU

în prezent, sa lucrează Ia întocmirea
documentației tehnice privind res
taurarea clădirii corpului de gardă
și a incintei dintre zidurile de apă
rare și castel, unde s-au descoperit
urmele unei așezări românești ante
rioare construcției cetății actuale. Un
alt important monument, restaurat și
pus în valoare in ultimii ani, este
cetatea țărănească din Prejmer, unul
din cele mai bine conservate mo
numente de acest gen. Lor li se ală
tură in prezent Castelul Bran, care
de circa doi ani este supus unei
atente reparații, capitale, unui proces
de consolidare și de punere în valoa
re a întregului său potențial istoric.
Respectul față de moștenirea tre
cutului, al valorilor lui reiese și din
faptul că pină și în cazul unor clă
diri încă nenominalizate, aflate in
rezervațiile de arhitectură (cum sint
centrul istoric al Brașovului ori car
tierul Schei). sau chiar în afara lor.
orice intervenție care vizează struc
tura și Înfățișarea lor se face numai
cu avizul șl sub supravegherea
reprezentanților Oficiului județean
pentru patrimoniul cultural național.
Cît de justă este această măsură re
iese și din următorul caz, petrecut de
curînd. La imobilul de pe strada Gh.
Barițiu nr. 4, din municipiul Brașov,
unde se găsește un atelier foto, in
timpul reparației s-au descoperit, sub
cel de-al 24-lea strat de tencuială, o
boltă în plasă gotică cu blazoane ia
cheile de boltă și un stilp median din
piatră — elemente de arhitectură
veche foarte valoroase. Evident, au
fost luate măsuri ca aceste element*
să fie puse în valoare.
Programul de protejare șl restau
rare a monumentelor istorice preve
de inițierea in continuare a unor
lucrări de punere în valoare și a
altor clădiri. Dintre acestea se deta
șează clădirile de pe strada Repu
blicii, din centrul istoric al Brașo
vului, acțiune care va fi continuată
apoi pe strada 7 Noiembrie, piețele
Honterus și Enescu. Continuă in
tr-un ritm susținut lucrările de res
taurare exterioară a Bisericii Negre,
ca și cele de protejare a construcții
lor din afara rezervațiilor arhitectu
rale, Pe agenda viitoare de lucru a
organelor locale se găsesc, printre
altele, clădirea Casei Sfatului — se
diul Muzeului județean de istorie —
unde, cu prilejul apropiatelor repara
ții capitale, se vor face sondaje pen
tru depistarea unor eventuale anca
dramente de uși și ferestre originale
care n-au fost puse in valoare pină
acum. Tot aici, in Piața 23 August,
se apropie de sfirșlt lucrările de re
parații și restaurare ale Casei me
moriale a Mureșenilor, la parterul
căreia se amenajează o sală de con
certe și simpozioane ; în același con
text se înscriu și alte monumente,
cum sint : castelul de la Simbăta de
Sus, ctitorie a lui Constantin Brincoveanu, ansamblul de castele medie
vale de la Budila, cărora urmează să
li se dea o destinație corespunzătoa
re valorii lor, cetatea țărăhească a
Rișnovului, în a cărei incintă s-au
descoperit urmele unei așezări daci
ce. Și exemplele ar putea continua.
Pentru a răspunde exigențelor pe
care le ridică asemenea lucrări, or
ganele locale au creat o formație de
constructori specializată în asemenea
lucrări.

N. MOCANU

corespondentul „Sctnțeți”
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Priorități în gospodărirea ecologică

— ocrotită de lege,
I
apărată de fiecare cetățean/

Se poate afirma că România este
și un „dar al Carpaților", munți
care au fost, sint și vor fi încorpo
rați organic în viața poporului ro
mân, in istoria, prezentul și viitorul
său. Echilibrul natural montan asi
gură echilibrul ecologic pe întreg
spațiul românesc. încă din
1973,
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. sublinia:
„Este necesar să luăm măsuri rigu
roase pentru combaterea
noxelor
industriale, preintîmpinarea poluării
apei și a aerului, protecția păduri
lor. lacurilor, rîurilor, munților și
locurilor considerate monumente ale
naturii. Este o datorie de onoare a
partidului, a întregului nostru po
por să facă totul pentru asigurarea
cadrului ambiant propice ocrotirii
sănătății oamenilor, pentru păstra
rea nealterată a frumuseților pa
triei, pentru a transmite generați
ilor viitoare toate darurile cu care
natura a hărăzit România".
în acest sens, este evident ade
vărul potrivit căruia Carpații pre
zintă o deosebită importanță ecolo
gică, muntele fiind un sistem do
mare complexitate și finețe, care
trebuie bine cunoscut sub raport
ecologic. Numai pe o asemenea
bază poate Ii rațional valorificat, in
interesul tuturor generațiilor.
Se impune ca gospodarii munți
lor să țină efectiv seama de toate
cerințele ecologice cuprinse în sis
temul legislativ al țării, în primul
rind în Legea nr. 9/1973 privind
protecția mediului înconjurător. Le
gea apelor din 1974 și cea recentă
privind gospodărirea rațională, pro
tecția și asigurarea calității apelor.
Legea privind conservarea, prote
jarea și dezvoltarea pădurilor, ex
ploatarea lor rațională, economică
și menținerea echilibrului ecologic,
adoptată în 1987.
Legea referitoare la păduri con
stituie nu numai un important act
normativ, dar și un succes remar
cabil al școlii românești de ecolo
gie, un exemplu european de reu
șită a unui demers ecologic bine
justificat. Acest act normativ repre
zintă un autentic „scut de protec
ție" al pădurii montane ce trebuie

tată a acelui moment de inerție in
activitatea colectivului. Prin valori
ficarea mai deplină a resurselor
existente, încă din semestrul II al
anului 1987 a sporit considerabil rit
mul extracției de cărbune, realizîndu-se producții lunare la nivelul ca-,
pacității proiectate. Iar o dată în
ceput procesul de autodepășire, el
s-a amplificat apoi de la o zi la
alta. în anul 1988 s-a înregistrat un
puternic reviriment, care a avut
drept efect îndeplinirea in mod
exemplar a sarcinilor de plan, in
condițiile în care nivelul capacității
proiectate a fost depășit cu mai bine
de un milion tone cărbune. De aici,
de la Lupoaia. pornește la începutul
acestui an chemarea la întrecerea
socialistă către toți minerii din ca
rierele de lignit, pentru a da țării
tot mai mult cărbune energetic.
Acum, minerii de la' Lupoaia ra
portează o producție în plus de peste
250 mii tone lignit, un volum supli
mentar de excavați! de 1,8 milioane
metri cubi și un spor la producția
marfă industrială de peste 53 mili
oane lei. Un singur fapt vorbește in
mod elocvent despre modul cum au
fost posibile aceste succese : față de
nivelul atins in 1987, indicele de fo
losire a excavatoarelor cu rotor este
în acest an mai mare cu 25,7 la sută.
Așadar, cu aceleași utilaje, cu
aceiași oameni s-au obținut rezul
tatele de mai sus. Rolul propulsor
l-au avut organizațiile de partid,
comuniștii, care nu s-au împăcat cu
starea de resemnare în fața greută
ților. Acest examen al răspunderii
comuniste a stat la baza a însăși
devenirii lor ca specialiști de înaltă
competență. Ion Sbîrnaure este acum
director tehnic al combinatului din
Motru. coordonînd întreaga activi
tate de extracție prin cariere. Tînărul Eugen Belu a preluat din mers
ștafeta, ca nou director la Lupoaia.
Gheorghe Dobrin, „creierul tehnic"
al carierei, a fost numit director
mecanic. In focul bătăliei pentru
mai mult cărbune, fiecare comunist
și-a clădit mîndria și personalitatea
lui prin fapte de înaltă abnegație
muncitorească. Brigadierul Gheorghe
Văcăroiu. șeful echipajului de pe
excavatorul 1 300-02, a obținut in
primul semestru un volum total de
peste 2,7 milioane metri cubi exca
vații — producție-record, care îl
anunță ca virtual ciștigător al între
cerii cu genericul : „Echipajul înal
tei productivități". Maistrul Miști
Modan a luat în primire abzeterul
cu braț lung — singurul de acest
fel din Europa — care, practic, du
blează productivitatea muncii la ex
cavații. Cu asemenea oameni, cu
asemenea comuniști, firește că pro
iectele de viitor sint și mai mari, a
ținut să ne spună tînărul director al
întreprinderii. Peste 80 la sută din
personal îl reprezintă muncitorii ti
neri. calificați în meserii de bază
— lăcătuș, electrician, excavatorist —
aici, la noi. Cu toții sint dornici să
se perfecționeze, să stăpânească mai
bine tehnica. De aceea sîntem pre
ocupați să punem mai bine în va
loare dorința lor de afirmare, re
ceptivitatea fată de nou. Am instituit
in acest sens un sistem riguros de
pregătire profesională, dar le asigu
răm și condițiile optime de muncă
și de viată pentru a prinde rădăcini
trainice la Lupoaia. Climatul fertil
în care muncim în aceste zile este
conectat la înalta răspundere gene
rată de obiectivele cuprinse în docu
mentele programatice pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului. Care
documente, pentru noi, pentru mi
neri, stabilesc noi și importante sar
cini. Pe care le înțelegem așa cum
au fost ele definite, și anume că
îndeplinirea lor este vitală pentru
buna desfășurare a activității în
întreaga economie.

Importantele evenimente politice
din acest an prilejuiesc organizarea
unor ample manifestări politicoeducative de către consiliile de educatie politică și cultură socialis
tă. de organizațiile de masă . și
obștești și de către instituțiile
culturale. în întreprinderi si insti
tuții. pe șantierele de construcții
și în comunele județului Olt. Sim
pozioanele. expozițiile omagiale si
de carte social-politică. mesele ro
tunde. expunerile desfășurate la
întreprinderile de aluminiu și pie
se turnate din aluminiu Slatina,
anvelope și tricotaje Caracal, osii
și boghiuri Balș, Tăbăeăria Mine
rală Corabia, la secțiile de istorie
contemporană ale muzeelor din
Slatina și Scornicești au ilustrat
împlinirea a 24 de ani de la isto
ricul Congres al IX-lea al parti
dului, de cînd tovarășul
Nicolae Ceausescu a fost ales, prin
voința întregii națiuni. în fruntea
partidului, au evidențiat semnifi
cația aniversării a 45 de ani de
la victoria revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și a Congresului al
XIV-lea al P.C.R. (Mihai Grigoroșcuță).

Respect fată de moștenirea
trecutului
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20,23 Copii! eîhtă patria ș! partidul.
Program Ilterar-muzical-coregrafie în interpretarea unor formații
pionierești și ale șoimilor patriei,
laureate ale Festivalului național
„Cintarea României"
20,40 Invățămlnt — cercetare — produc
ție. Tnvățămîntul superior, puter
nic Implicat In realizările „Epocii
Nicolae Ceaușescu"
21,00 Univers, materie, viață. Emisiune
de educație materialist-ștllnțiflcă
• Din tainele pădurii
21,33 Selecțiuni din concertul orches
trei simfonice a Radiotelevizlunii
pe platforma industrială a orașu
lui Medgidia. Partea a doua
21,50 Telejurnal

Vacanța mare...
la mare
Acum, în plină vară,
In locuri pitorești, pe
itinerare montane, pe
plaia primitoare a lito
ralului Mării Negre, in
tabere de odihnă și in
struire. in colonii, mii
de copii își petrec va
canța mare. Un ase
menea loc îl repre
zintă și „orășelul soa
relui" de la Năvo
dari.
...„Tabăra din Năvo
dari / Azi primește cu
mîndrie / Pionierii mici
și mari / Din întreaga
Românie". Un cintec
fredonat cu drag in
fiecare dimineață de
miile de copii veniți
de pe cuprinsul tării
să-și petreacă o parte
din vacanța mare pe
litoralul Mării Negre,
aici unde soarele răsa
re cu o clipă mai de
vreme. De fapt, s-ar
putea spune că „oră
șelul soarelui" devine
in fiecare vară o ade
vărată „capitală a va
canței". Vin aici în fie
care vară aproape
95 000 de copii. 12 000
pe serie. Peste 1 000 de
cadre didactice îi în
soțesc, îi supraveghea
ză și îi îndrumă pen
tru a petrece în mod
util si cit mai plăcut
zilele du vacanță. - Aproape tot atitea per
soane se ocupă de asi
gurarea și pregătirea
mesei, de buna gospo
dărire. iar 60 de ca
dre medicale veghează
Ia menținerea stării de
sănătate. Pe scurt, to
tul este meticulos or
ganizat ; așa incit noii
sosiți sînt întîmpinați
cu urarea „Vacanță
plăcută". Dar să înce
pem cu începutul.
Un șir de autocare
aduc sute de copii de
la
gara Constanța.
Sînt nerăbdători, ex
trem de volubili, unii
chiar
neastîmpărați.
(Cum s-ar putea alt

■

fel ?) Sînt repartizați
în cele șapte tabere :
„Delfinul",
„Alba
tros",
„Pionierul",
„Cutezătorii". „Perla".
„Lebăda" 1 și 2. In ca
merele curate, spa
țioase.
cu lenjerie
imaculată,
paturile
sint „asaltate" după
preferințe, după prie
tenii și după... viteza
de reacție. Toți ar vrea
cît mai aproape de
fereastră. încep între
bările. Și destul de re
pede,
fiecare
află
exact unde găsește sala
de mese, chioșcurile
de răcoritoare, pro
gramul de tabără. Așa
dar, vacanța a inceput!
Ora 7,30. Fluierele
profesorilor de sport
dau ritmul gimnasticii
de înviorare. Cei încă
somnoroși se trezesc,
iar cei vioi devin mai
sprinteni.
Ora 9. Sosesc pe pla
jă primii copii. De
astă dată detașamen
tul 10 de la tabăra
„Albatros" este frun
taș. Fiecare iși ocupă
locul stabilit.
Intr-o
jumătate de oră în
treaga suprafață a pla
jei este inundată de
un furnicar in aștep
tare.
Ora 9,30. La stația
de radioamplificare o
melodie jucăușă bine
cunoscută, dă tonul
pentru
gimnastica
aerobică. Pe fondul
muzical plăcut, toți, nu
există excepții, execu
tă exercițiile indicate
cu profesionalism din
punctele de supra
veghere.
Unii
mai
pierd ritmul, alții sint
mai molatici, dar toți
se simt bine.
Ora 9,45. Marea este
aproape
liniștită.
Mici valuri vin să dea
mișcare acestei imense
oglinzi de apă. Pe ca
targ coboară steagul
albastru șl este ridicat
cel galben. Pe plajă

semne de bucurie ex
primate frenetic șl mii
de copii se îndreaptă
spre apă. Unii înoată,
alții învață — sub
strictă îndrumare —
să înoate, unii se joa
că, se stropesc împrăș
tiind
picături
din
abundenta
apă
a
mării.
Ora 11. E timpul
activităților
distractiv-educative.
Sigur,
este greu să cuprinzi
zecile de acțiuni ce se
desfășoară în fiecare
zi de vacanță. Să enu
merăm, totuși citeva
dintre acestea : con
curs de construcții pe
nisip, din nisip. De la
fresca din scoici, evocind vechi arhitecturi
ce fac parte din spi
ritualitatea poporului
român, la obiective economice
cunoscute,
iată varietatea teme
lor abordate. Concurs
de cros pe vîrste. Se
aleargă cu greu pe ni
sipul plajei.
Ora 13. Masa de
prinz.
Urmează odihna obligatorie. Apoi...
Ora 16,30. Nu știi ce
să alegi din programul
de după-amiază. Să
mergi la plajă, la am
fiteatru, la rotondele
devenite neîncăpătoa
re, la diversele între
ceri sportive sau con
cursuri tehnico-aplicative, să te plimbi, . să
scrii
o
ilustrată
acasă...
Zilele trec repede și
vine acel moment de
nostalgie cînd cu emo
ție se spune : „La re
vedere. tabără dragă,
la revedere, mare !“.
Iar alti copii, ce vin
să le ia locul celor
dinainte, ca într-o ade
vărată ștafetă, îsi ex
primă .bucuria sosirii.
„Bine te-am găsit,
Năvodari !“

Ion LAZAR
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,
comandantul suprem al Forțelor Armate

de participanții la Plenara Consiliului Politic
Superior al Armatei cu activul
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,
comandant suprem al Forțelor Armate,
Participanții Ia Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu
activul vă exprimă, in numele tuturor comuniștilor și uteciștilor, al intregului personal al oștirii, sentimentele lor de aleasă stimă, profundă recu
noștință pentru eroica și titanica dumneavoastră activitate revoluționară
pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului român, înfloririi
multilaterale a patriei, întăririi capacității de apărare a României socialiste.
In cadrul lucrărilor plenarei s-a dat glas cu putere satisfacției și
bucuriei, totalei adeziuni față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie
1989 ca, la cel de-al XIV-Iea Congres, dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în suprema funcție de
secretar general al partidului, această opțiune constituind un act politic
de dimensiuni istorice, cu profunde semnificații patriotice și revoluționare.
Și cu acest prilej, ostașii țării își reafirmă cu însuflețire acordul deplin
eu ideile, orientările și sarcinile cuprinse in proiectul Programului-Direetivă, Tezele pentru Congresul a! XIV-Iea, în ampla cuvîntare rostită de
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ctitorul
României socialiste moderne, luptător revoluționar consecvent pentru
triumful cauzei socialismului și comunismului, a progresului si păcii
in lume.
Aducem, de asemenea, un călduros și vibrant omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, eminent om po
litic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională, pentru con
tribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne si externe
a partidului și statului nostru, la realizarea programelor de dezvoltare
economico-socială a patriei, înflorirea fără precedent a învățămintului, știin
ței și culturii românești.
Dezbaterile plenarei au pus în evidență cu limpezime adevărul că tot
ceea ce s-a înfăptuit cu strălucire pe pămîntul României socialiste, îndeo
sebi după Congresul al IX-Iea al partidului, poartă pecetea inconfundabilă a eroicei și prodigioasei dumneavoastră activități revoluționare, demonstrînd, fără putință de tăgadă, superioritatea orinduirii socialiste, puterea
creatoare a unui popor liber și stăpin pe destinele proprii, justețea politi
cii partidului nostru de dezvoltare dinamică și repartizare armonioasă a
forțelor de producție pe întreg teritoriul tării, de întărire continuă a pro
prietății socialiste de stat și cooperatiste, de perfecționare a conducerii
unitare a vieții economico-sociale pe baza adincirii democrației muncitorești-revoluționare.
'
Documentele puse in dezbatere, elaborate sub conducerea nemijlocită
Și cu aportul dumneavoastră determinant, ne oferă concluzii și învățămin
te menite să ducă la perfecționarea organismului nostru militar, la întări
rea capacității combative a unităților și marilor unități, la afirmarea tot
mai puternică a rolului politic conducător al organelor și organizațiilor de
partid in toate domeniile vieții ostășești.
Comuniștii și uteciștii, întregul personal al armatei noastre își exprimă
acordul total față de poziția partidului nostru, a dumneavoastră personal,
privind evoluția societății contemporane spre socialism și comunism — orinduirea lipsită de exploatarea omului de către om, cea mai demnă și mai
umană, singura care asigură popoarelor libertatea, independența, pacea,
securitatea și bunăstarea —, poziție profund principială, revoluționară, in
deplină concordantă cu concepția materialist-dialectică și istorică, cu teoria
socialismului științific.
Vă raportăm, și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, urmind luminosul dumneavoastră exemplu de dăruire
patriotică și revoluționară, mîndri de grandioasele înfăptuiri socialiste pe
pămintul României, mobilizați de ideile și orientările din magistralele dum
neavoastră cuvîntări, ne vom concentra eforturile și capacitatea creatoare
pentru a dobindi noi și însemnate realizări in îndeplinirea planului pregă
tirii de luptă și politice, a sarcinilor de mare răspundere încredințate în
economia națională, întimpinînd cu succese deosebite, in toate domeniile de
activitate, a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială șt națională,
antifascistă și antiimperialistă și înaltul forum al comuniștilor români din
noiembrie a.c. — acționind astfel incit armata să fie gata în orice moment
să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle socialiste, suveranitatea și
integritatea scumpei noastre patrii.

PARTICIPANȚII LA PLENARA CONSILIULUI POLITIC
SUPERIOR AL ARMATEI CU ACTIVUL
★
La 3 august a avut loc Plenara
Consiliului Politic Superior al Ar
matei, care a dezbătut proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru
Congresul al XIV-Iea al Partidului
Comunist Român, sarcinile ce revin
organelor și organizațiilor de partid
din armată, din cuvintarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Plenara
C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c.,
precum și măsurile pentru transpu
nerea lor in viață. Plenara a dezbă
tut activitatea desfășurată pentru în
făptuirea superior-calitativă a pla
nului pregătirii de luptă și politice,
a prevederilor Directivei comandan
tului suprem privind pregătirea mi
litară și politică a armatei. A fost

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis
o telegramă tovarășului Czeslaw
Kiszczak, președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare
Polone, cu prilejul alegerii în aceas
tă funcție, prin care ii adresează,
in numele guvernului șl al său per
sonal, sincere felicitări și cele mai
calde urări de succes în activitatea
ce i-a fost încredințată.
în telegramă se exprimă convin
gerea că, acționind împreună, în
spiritul convorbirilor la nivel înalt
de la București și Varșovia, guver
nele celor două țări vor contribui
la dezvoltarea în continuare a prie
teniei și colaborării româno-polone,
spre binele și in interesul popoare
lor noastre, al cauzei socialismului,
păcii și progresului in lume.

Cronica zilei
Tovarășii Ștefan Andrei, viceprimministru al guvernului, și loan
Ungur, ministrul comerțului exterior
și cooperării economice internațio
nale. s-au intîlnit. joi. cu Mohammed
Karim Lamrani. directorul general al
Oficiului Marocan al Fosfaților, care
se află într-o vizită in țara noastră.
în cadrul întrevederii au fost ana
lizate posibilitățile dezvoltării coope
rării între întreprinderi românești
de comerț exterior si firme de spe
cialitate din Maroc.
(Agerpres)

vremea
Prognoza meteorologică pentru
in
tervalul 4 august, ora 20 — 7 august,
ora 20. In țară: Vremea se va Încălzi
treptat, iar cerul va fi variabil, mai
mult noros la începutul intervalului în
nordul, nord-estul și centrul țării. Ploi,
mai ales sub formă de aversă, însoțite
pe alocuri de descărcări electrice, vor
cădea la început in regiunile nordice,
centrale și de nord-est. în rest, averse
Izolate, mal ales în cursul după-amlezelor. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile
minime vor fl
cuprinse intre 10 și 18 grade, mal scă
zute la început in nordul țării și în de
presiuni. iar cele maxime intre 20 și 25
grade, izolat, mai coborîte la început in
nordul, centrul și estul țării, iar în rest
între 24 șt 32 grade, mal ridicate în ul
tima zi. La București: Vremea se va
încălzi treptat, iar cerul va fi variabil.
Nu va ploua. Vint slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila
între 12 și 16 grade, iar cele maxime
între 28 șl 32 grade.

*

adoptat un program special de mă
suri pentru studierea, însușirea și
înfăptuirea de către întregul perso
nal al armatei a tezelor, ideilor și
orientărilor cuprinse in documentele
programatice pentru Congresul al
XIV-Iea al partidului și cuvintarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R.
Participanții la plenară, într-o
atmosferă de puternică angaja
re patriotică, revoluționară, au
adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al Forțelor
Armate.

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Forumul național
al pionierilor
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu inimile vibrînd de fierbinte și nețărmurită dragoste, de aleasă stimă
și profund respect, noi, participanții la cel de-al XVI-lea Forum național al
pionierilor, desfășurat sub mobilizatoarea deviză „în Epoca de aur. sub tri
color și roșu steag, spre comunism, tot înainte", vă adresăm, in numele pio
nierilor și șoimilor patriei, al tuturor copiilor tării și al cadrelor care ne
îndrumă activitatea, cele mai vii mulțumiri, întreaga gratitudine și prețuire,
pentru strălucita și exemplara activitate revoluționară pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurat! cu
genială clarviziune științifică și înalt patriotism în fruntea partidului și
statului nostru, pentru neasemuita grijă și atenția părintească cu care ne
ocrotiți anii tineri și ne făuriți viitorul luminos, asigurindu-ne condiții ex
cepționale de viață, muncă, învățătură și recreere, de formare și afirmare
multilaterală, ca tineri cetățeni ai României socialiste.
Exprimăm, totodată, cu deosebit respect, aleasă dragoste și nemărginită
recunoștință, un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om
politic și de stat, savant de amplă recunoaștere internațională, care aduce
o contribuție de cea mai mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru, la dezvoltarea și inflorirea fără prece
dent a știinfei, invățămintului, artei și culturii românești, pentru împlinirea
și afirmarea multilaterală a personalității tuturor tinerilor țării.
Alături de intregul nostru popor, ne exprimăm adeziunea fierbinte șt
deplină față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R., din 27—28 iunie 1989. de a
propune Congresului al XIV-Iea al partidului realegerea dumneavoastră,
strălucit ctitor al României moderne de astăzi, in suprema funcție de se
cretar general al partidului, opțiune istorică ce reprezintă un act cn
profunde semnificații politice, garanție sigură a înfăptuirii mărețelor pro
grame de dezvoltare economico-socială a patriei, chezășie a viitorului său
luminos.
Vă rugăm să nc permiteți să vă raportăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, avind mereu vii in minte și
inimi insuflețitoarele chemări, indicații și orientări pe care ni le adresați
permanent, noi, purtătorii cravatelor roșii cu tricolor, am obținut rezultate
bune în ridicarea nivelului calitativ al pregătirii școlare, Ia disciplină, in
activitatea practică și acțiunile de muncă patriotică, în educarea și forma
rea noastră multilaterală, ca oameni adevărati, care dovedesc prin fapte
dragostea și devotamentul față de patrie, partid și popor, atașamentul fată
de cauza socialismului și comunismului.
Sintem ferm hotăriți ca, acționind sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, cu sprijinul Uniunii Tineretului Comunist, in strinsă co
laborare cu școala și ceilalți factori educativi, să învățăm și să muncim cu
dăruire și pasiune, să ne pregătim temeinic, multilateral pentru muncă și
viață — așa cum ne cereți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în generosul Mesaj pe care ni l-ați adresat cu prilejul
împlinirii a 40 de ani de la înființarea Organizației Pionierilor din Repu
blica Socialistă România, al Zilei Pionierului și al încheierii anului școlar
— pentru a fi demni de încrederea pe care o investiți in noi, tinerele vlăs
tare ale patriei, pentru a întimpina cu noi realizări împlinirea a 45 de ani
de Ia victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de Ia 23 August 1944 și cel de-al XIV-Iea Congres al Parti
dului Comunist Român.
Ne angajăm solemn in fața partidului, a dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, a mult iubitei tovarășe Elena
Ceaușescu să creștem demni ți harnici, cutezători și drepți, să fim prin
fapte tineri revoluționari, să preluăm și să ducem mai departe, cu cinste,
tradiția muncii șl creației pentru țară, a abnegației și devotamentului eroic
în slujba patriei, partidului și poporului, pentru inflorirea continuă a țării
noastre dragi, România socialistă.

PARTICIPANȚII LA FORUMUL NAȚIONAL AL PIONIERILOR

*
Joi s-au încheiat, Ia Pitești, lu
crările celui de-al XVI-lea Forum
national al pionierilor.
Participanții la această manifesta
re politico-educativă au analizat, în
lumina indicațiilor, orientărilor și în
demnurilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, activitatea desfășurată de
consiliile și comandamentele pionie
rești, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, și au sta
bilit noi direcții de acțiune pentru
intensificarea și perfecționarea în
tregii activități politico-educative și
organizatorice, în vederea educării și
formării în spirit comunist, patrio
tic. revoluționar a tuturor copiilor
patriei, care să contribuie la mo
bilizarea celei mai tinere generații
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce le revin în toate dome
niile de activitate.
Delegații la Forumul național al
pionierilor au reafirmat și cu acest

★
prilej cele mai alese sentimente de
fierbinte dragoste și profundă recu
noștință, pe care toți copiii țării le
nutresc față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, față de tovarășa Elena
Ceaușescu, pentru minunatele con
diții de viață, muncă și învățătură
ce le sint asigurate, pentru copilăria
fericită pe care o trăiesc.
Forumul național a ales pionierii
membri ai Consiliului Național al
Organizației Pionierilor și ai comi
siei de cenzori, pionierii locțiitori ai
președintelui Consiliului Național al
Organizației Pionierilor și a desem
nat. totodată, pionierii membri ai
Comisiei Organizației Șoimii Patriei.
în încheierea lucrărilor, participanții au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Rornân, președintele Republicii So
cialiste România.

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Colective de oameni ai muncii din economie
raportează obținerea unor succese de seamă
în îndeplinirea și depășirea planului
Răspunzînd chemărilor adresate
de secretarul general al ’ partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
de a realiza pină la 23 August pla
nul pe opt luni și pină la Congre
sul al XIV-Iea al partidului planul
pe întregul an. numeroase colec
tive de oameni ai muncii din eco
nomie raportează însemnate suc
cese în îndeplinirea sarcinilor de
producție. Aceste realizări consti
tuie angajamentul lor muncitoresc
de a întimpina marile evenimente
din viața partidului șl a țării cu
rezultate deosebite în întrecerea
socialistă, în toate domeniile de
activitate.
In telegrama adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, Consiliul Popular al
județului Dîmbovița raportează că
unitățile economice subordonate
acestuia au realizat planul la producția-marfă industrială pe 3 ani
și opt luni din acest cincinal, creindu-se condiții ca în avansul de
timp ciștigat să se obțină o pro
ducție suplimentară în valoare de

67 milioane lei. Totodată, planul
Ia export pe 3 ani și șapte luni a
fost realizat și depășit.
Consiliul Popular al județului
Neamț raportează, la rindul său.
că unitățile sale economice au rea
lizat, la 31 iulie, sarcinile planifi
cate la productia-marfă industrială
și producția destinată exportului
pe ambele relații pe 3 ani și 8 luni
din acest cineinal. ceea ce va per
mite să se pună la dispoziția eco
nomiei naționale cantități supli
mentare de produse fizice. însumind peste 65 milioane lei. din care
produse destinate exportului in
valoare de 1,5 milioane lei. Aceste
realizări au fost obținute în condi
țiile sporirii productivității mun
cii. reducerii cheltuielilor mate
riale și consumurilor de materii
prime si energie.
Noi unități ale industriei noas
tre raportează indeplinirea în devans a prevederilor de plan. Astfel,
Trustul de Foraj-Extracție Arad a
realizat planul la producția de gaze
pe patru ani ai acestui cincinal
cu 6 luni înainte de termen. Au
îndeplinit, de asemenea, planul pe

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. în prima zi a turneului
internațional de fotbal „Cupa Dina
mo", ce se desfășoară pe stadionul
Dinamo din Capitală, echipa Dinamo
București a întrecut cu scorul de 1—0
(0—0) formația belgiană Anvers. Go
lul a fost marcat în minutul 72 de
Timofte. în celălalt joc al cuplajului,
formația italiană A. S. Bari a învinș
echipa Standard Liege cu scorul de
1—0 (0—0), prin golul înscris de
Perrone (min. 70). Astăzi, de la ora
16,00, echipele Anvers și Standard
Liege se vor întîlni în partida pen
tru locurile 3—4, iar în continuara
formațiile Dinamo și A. S. Barl iși
vor disputa finala competiției.
CICLISM. în ziua a doua a Cam
pionatelor de ciclism ale U.R.S.S.,
ce se desfășoară pe velodromul din
Moscova, Aleksandr Kirilenko a sta
bilit un nou record mondial în proba
de 1 000 m cu start de pe loc : 1’02”
576/1 000. Vechiul record (l’02”823/
1 000) aparținea australianului Mar
tin Winncombe.

BASCHET. • Meciurile disputate
în prima zi a Campionatelor balca
nice de baschet pentru juniori, de
la Bor (Iugoslavia), s-au soldat cu
următoarele rezultate : Turcia —
Albania 107—55 ; Iugoslavia —
România 97—66 ; Grecia — Bulga
ria 74—66. • Turneul internațional
de baschet pentru juniori de la Dimitrovgrad s-a Încheiat cu victoria
selecționatei Iugoslaviei, urmată în
clasamentul final de formațiile
U.R.S.S., Greciei. Bulgariei, R.F.
Germania și Franței. în finala com
petiției, tinerii baschetbaliști iugo
slavi au dispus cu 75—57 (33—31) de
echipa U.R.S.S.
VOLEI. • în turneul internațio
nal feminin de volei de Ia Varna,
au fost consemnate următoarele re
zultate : Bulgaria — Olanda 3—1 ;
Cehoslovacia — România 3—0 ; R.D.
Germană — Iugoslavia 3—1 : Polo
nia — Akademik Varna 3—0,

3 ani și opt luni întreprinderea
de Materiale Izolatoare Berceni,
județul Prahova, la producția-marfă industrială, ceea ce va permite
să se obțină în această lună o pro
ducție suplimentară de 48 milioane
lei ; întreprinderea de Volvatir
Tîrgu Neamț, la producția-marfă
industrială ; întreprinderea de Ex
ploatare Industrială a Agregatelor
Minerale pentru Construcții DoagaFocșani, județul Vrancea. la pro
ducția-marfă, producția fizică, pro
ducția netă și productivitatea
muncii.
Bunele rezultate, se subliniază în
telegrame, se datorează în princi
pal modernizării proceselor de fa
bricație, aplicării unor noi tehno
logii. creșterii productivității mun
cii.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din aceste unități se angajează să
acționeze în continuare cu dăruire
și responsabilitate pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de
plan, aducindu-și astfel o contri
buție sporită la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre socialiste.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Prima duminică a lunii august
aduce cu sine una dintre cele mai
interesante și îndrăgite acțiuni cu
caracter deosebit, anume o nouă
TRAGERE LOTO 2. Reamintim că
formula tehnică, deși simplă, pre
supune avantaje de excepție, avind
în vedere că se extrag 12 nume
re (din 75), cu posibilitatea de a
se cîștigă și cu numai 2 numere.
De asemenea, participarea este
particularizată si ea. la rindul său.
prin aceea că se face prin procu
rarea de bilete avînd taxă unică,
de numai 10 lei. cu acces la toate
extragerile și. implicit, la toate
categoriile de cîștiguri. Suita de
cîștiguri este bogată si variată,
cuprinzînd numeroase autoturisme
„Dacia 1 300“ și importante sume
de bani. De reținut că ultima zi
pentru procurarea de bilete cu
numerele favorite este simbătă. 5
august 1989.

In

telegrame adresate tovarășului nicolae ceaușescu

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea
recoltării fasolei, inului de fuior, inului pentru ulei,
ovăzului orzoaicei de toamnă, orzoaicei de primăvară
si realizarea unor producții mari la hectar
LA OVĂZ
• Sectorul Agricol Ilfov - 5 040 kg la hectar

LA ORZOAICĂ DE TOAMNĂ
® Județul Timiș - 5130 kg ia hectar

• Județul Prahova - 7 240 kg tulpini
la hectar și 1 620 kg sămînță la hectar

LA INUL PENTRU ULEI
9 Județul Mehedinți - 2 655 kg sămînță
ia hectar și 3 412 kg tulpini la hectar
țific fundamentată de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar
general, grija și sprijinul perma
nent acordate dezvoltării și mo
dernizării agriculturii noastre so
cialiste.
în aceste zile premergătoare
marii noastre sărbători naționale
de la 23 August, țăranii coopera
tori, mecanizatorii, specialiștii, toți
oamenii muncii de pe ogoare, pu
ternic însuflețiți de orientările și
Îndemnurile dumneavoastră, acțio
nează cu toate forțele pentru eli
berarea operativă a terenurilor de
producția secundară, efectuarea arăturilor, irigarea și întreținerea
culturilor duble, stringerea și de
pozitarea furajelor, recoltarea și
livrarea la fondul de stat a legu
melor și fructelor. Totodată, se
depun eforturi stăruitoare pentru
finalizarea pregătirilor în vederea
declanșării și desfășurări! in cele
mai bune condiții a recoltării cul
turilor de toamnă.
în încheierea telegramelor, co
muniștii, toți lucrătorii ogoarelor
din județele respective își expri
mă angajamentul ferm de a reali
za în acest an cele mai mari re
colte de pină acum. întimpinind
astfel cu rezultate deosebite Con
gresul al XIV-Iea al partidului.

Unități cu producții mari ia hectar
LA

ÎN JUDEȚUL BRĂILA
• Asociația Economică Intercooperatistă Horticolă Cireșu —
5 500 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori — 5 490 kg la
hectar.
• Asociația Economică Intercooperatistă Horticolă. Suțești —
5 460 kg la hectar.
• întreprinderea Agricolă de
Stat Rimnicelu — 5 360 kg la
hectar.
• Asociația Economică Intercooperatistă Traian — 5120 kg
la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Plopu — 5110 kg la
hectar.

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
• întreprinderea Agricolă dc
Stat Medgidia — 5110 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „23 August" — 5 050 kg
Ia hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mangalia — 5 015 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL DOLJ
• Stațiunea de Cercetări Agrico
le Șimnic — 5 058 kg la hec
tar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dăbuleni — 5 045 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Steagul Roșu" Moțățci — 5 035 kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călărași — 5 020 kg la
hectar.

ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lăpușel — 5 056 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Fărcașa — 5 033 kg la
hectar.

LA INUL
PENTRU ULEI
IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sirbi — 3 020 kg să
mînță la hectar și 3 810 kg
tulpini Ia hectar.

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Măldăeni — 3 018 kg
sămință Ia hectar și 4 122 kg
tulpini la hectar.

• întreprinderea Agricolă de
Stat Pitești — 3 010 kg sămin
ță la hectar și 3 452 kg tulpini
la hectar.

LA INUL
IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Techirghiol — 8 570 kg
tulpini la hectar și 1550 kg
sămînță la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Costinești — 8 320 kg
tulpini la hectar și 1530 kg
sămînță la hectar.

JUDEȚUL

MEHEDINȚI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oprișor — 8 450 kg
tulpini la hectar și 1800 kg
sămînță la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cujmir — 8 419 kg tul
pini la hectar și 1 750 kg să
mînță la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dirvari — 8 103 kg tul
pini la hectar și 1 700 kg să
mință la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pătule 1 — 8 056 kg
tulpini la hectar și 1710 kg
sămință la hectar.

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „30 Decembrie" Husasău
de Ținea — 8 330 kg tulpini la
hectar și 2105 kg sămință la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cociuba Mare — 8 165
kg tulpini Ia hectar și 2 070
kg sămință la hectar.

IN JUDEȚUL

DÎMBOVIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dărmănești — 7 250 kg
tulpini la hectar și 1 560 kg să
mință la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cornești — 7195 kg
tulpini Ia hectar șl 1534 kg
sămință la hectar.

LA OVĂZ
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă
Stat Giarmata -- 5 710 kg
hectar.
• întreprinderea Agricolă
Stat Lugoj — 5 601 kg
hectar.

• întreprinderea Agricolă de
Stat Grădinari — 5 560 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Broșteni — 5 510 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție pentru Cultura Pajiști
lor Argeș — 5 425 kg la hectar.

ÎN SECTORUL
AGRICOL ILFOV
• Institutul de Cercetare șl Pro
ducție pentru Creșterea Bovi
nelor Balotești — 5 296 kg la
hectar.

ÎN JUDEȚUL VRANCEA
• întreprinderea Agricolă de
Stat Măicănești — 5 110 kg Ia
hectar.

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• întreprinderea Agricolă
Stat Chirnogi — 5 100 kg
hectar.
• întreprinderea Agricolă
Stat Dragalina — 5 070 kg
hectar.

LA

de
la

de
la

ORZOAICĂ

DE TOAMNĂ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Victoria“-Nădlac —
6 260 kg la hectar.

ÎN JUDEȚUL DOLJ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Giurgița — 5 233 kg la
hectar.

DE FUIOR

ÎN

• întreprinderea Agricolă de
Stat Mihăilești — 5 600 kg la
hectar.

ÎN JUDEȚUL ARAD

IN JUDEȚUL ARGEȘ

FASOLE

IN JUDEȚUL GIURGIU

ÎN JUDEȚUL
CARAȘ-SEVERIN

LA INUL DE FUIOR

în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din Sectorul Agricol Ilfov rapor
tează încheierea recoltării ovăzului
și obținerea unei producții medii
de 5 040 kg la hectar, cu 1 200 kg
mai mult decît nivelul planificat ;
Comitetul Județean Timiș al P.C.R.
raportează terminarea recoltării
orzoaicei de toamnă de pe întrea
ga suprafață cultivată și realizarea
unei producții medii de 5 130 kg la
hectar ; Comitetul Județean Praho
va al P.C.R. raportează încheierea
recoltării inului de fuior de pe
toată suprafața cultivată și reali
zarea unor producții medii de 7 240
kg tulpini la hectar șl 1 620 kg sămînță la hectar, superioare preve
derilor de plan : Comitetul Jude
țean Mehedinți al P.C.R. raportea
ză terminarea strînsului recoltei de
in pentru ulei de pe intreaga su
prafață cultivată și obținerea unei
producții medii de 2 655 kg sămin
ță la hectar și 3 412 kg tulpini la
hectar.
Realizarea acestor producții su
perioare — se arată în telegrame —
reflectă cu tăria faptelor justețea
politicii agrare a partidului, știin-

• întreprinderea Agricolă de
Stat Honorici — 5 580 kg ia
hectar.
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LA ORZOAICĂ
DE PRIMĂVARĂ
ÎN JUDEȚUL CLUJ
• Stațiunea Didactică Experi
mentală CIuj-Napoca — 6 098
kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Turda — 5 880 kg la
hectar.
• întreprinderea Agricolă de
Stat Poiana — 5 808 kg la hec
tar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Apahida — 5 265 kg Ia
hectar.

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Ion Creangă" — 5 775
kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bîra — 5 400 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Trif'ești — 5 200 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girov — 5 150 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Secuieni — 5 100 kg la
hectar.
xTrIî.lele^rame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general ai Partidului Comunist
Roman
președintele Republicii
Socialiste Romania, oamenii mun
cii din unitățile amintite raportea
ză stringerea întregii recolte de
fasole, m de fuior și in pentru
ulei, ovăz, orzoaica de toamnă și
cie primăvară, precum și obțln-erea
unor producții mari, superioare ce
lor prevăzute in p'an.
Acum — se arată în telegrame
— se acționează cu toate forțele
la eliberarea terenurilor, efectua
rea arăturilor și întreținerea cul
turilor prăsitoare, stringerea și de
pozitarea furajelor, recoltarea sl
livrarea legumelor și fructelor, la
realizarea altor lucrări agricole de
sezon, se finalizează pregătirile
pentru buna desfășurare a campa
niei agricole de toamnă.
Toți oamenii muncii din aceste
unități se angajează să acționeze
cu hotărîre pentru obținerea in
continuare a unor producții agri
cole cit mai mari, corespunzător
cerințelor noii revoluții agrare,
întimpinînd astfel cu rezultate
deosebite marile evenimente poli
tice din viața tării.

Murdare mwatoare, in spiritiil mceptiei științifice
a tovarășului Nicolae Ceausescu, a problemelor contemporaneității

învățămintele istoriei: îndemn la apărarea
neabătută a păcii, la combaterea fermă
a politicii de forță și dictat, a neofascismului
împlinirea a patru decenii și ju
mătate de la gloriosul act de la
23 August 1944, eveniment întimpinat
de întregul nostru popor cu profundă
si îndreptățită mindrie pentru ceea
ce a însemnat el in istoria patriei,
pentru grandioasele împliniri ale
României de astăzi pe calea deschisă
de acest act. pentru contribuția una
nim recunoscută adusă de armata
română, alături de celelalte forte ale
marii coaliții a popoarelor, la victoria
împotriva fascismului, pentru înaltul
prestigiu de care se bucură astăzi
tara noastră pe plan international,
constituie și un prilej de a evoca
cîteva din învățămintele și conclu
ziile impuse de împrejurările de
clanșării celei de-a doua conflagrații
mondiale, ca și ale desfășurării uria
șei încleștări pentru zdrobirea celui
mai odios și brutal dușman din citi
a cunoscut omenirea. Acest lucru
este cu atît mai necesar cu cît tot
în acest an se împlinește o jumătate
de secol de la începutul agresiunii
militare hitleriste. care, pînă la înfrîngerea agresorului de către po
poarele însuflețite de idealurile in
dependentei si demnității naționale,
avea să se soldeze cu uriașe pierderi
de vieți omenești și pagube incal
culabile.
în legătură cu aceasta, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU releva re
cent că „este necesar să nu se uite
învățămintele istoriei, să nu se uite
ce a însemnat fascismul", fiind evi
dent că nu există popor în Europa
care. într-o măsură sau alta, să nu
fi plătit scump îngăduința față de
fascism, fată de aventurieri, să nu
fi plătit scump lipsa de unitate în
lupta împotriva fascismului și răz
boiului. „Politica de concesii, de ca
pitulare, arăta secretarul general al
partidului, nu numai că nu a oprit
agresiunea fascistă : dimpotrivă, a
incurajat-o și a urmat cel mai crincen război din cite a cunoscut ome
nirea. Iată de ce este necesar ca
acum, cind sint multe probleme de
soluționat și cind anumite cercuri
revizioniste, fasciste iși ridică capul,
popoarele europene să-și unească
forțele, să acționeze cu toată răs
punderea pentru a respinge fascis
mul și toate formele brutale de în
josire a omului, printr-o politică de
colaborare egală intre toate națiu
nile europene și intre toate națiu
nile lumii".

Cerința primordiala : a
bara calea războiului. Tocmai
în lumina experienței tragice a tre
cutului. principala concluzie care se
poate desprinde pentru prezent este,
neîndoios, imperativul arzător de a
se face totul pentru a nu se mai
îngădui izbucnirea unui nou război,
de a se acționa cu cea mai mare
vigoare și energie pentru apărarea
păcii și a vieții, bunul suprem al
popoarelor. Aceasta este poziția con
secventă. neabătută pe care s-a si
tuat și se situează România socia
listă, președintele Nicolae Ceaușescu.
în numele acestui tel acționează
neobosit tara noastră. Este un ade
văr confirmat în permanentă de
fapte că prevenirea războiului, apă
rarea păcii constituie ideea de fron
tispiciu, esența însăși a activității
atlt de intense și de Înaltă răspun
dere pentru destinele umanității des
fășurate in ultimii 45 de ani și În
deosebi In perioada de la Congresul
al IX-lea al partidului de către
România. în concepția pe care se
întemeiază și de la care pornește
Întreaga politică externă a țării
noastre, existenta armelor nucleare
a dus Ia o schimbare radicală a mo
dului In care se pune astăzi pro
blema războiului și a păcii. Războiul
Încetează de a mal fi „o continuare
a politicii cu alte mijloace", cum a
fost, din păcate, de atîtea ori în tre
cut, iar pacea „perioada de liniște
intre două războaie". Așa cum sub
liniază necontenit secretarul general
al partidului, președintele Republicii,
un nou război mondial ar deveni de
neconceput, pentru că el s-ar trans
forma inevitabil într-o conflagrație
termonucleară, care ar duce la dis
pariția oricăror urme de viată pe
întreaga planetă.
Desigur, omenirea a fost ferită
pină acum de vilvătăile Unui nou
incendiu mondial, raportul relativ de
forte care a fost realizat și care se
menține a făcut posibil să se asi
gure. timp de aproape 45 de ani,
pacea în lume, să fie depășite un
șir de momente grele, să se efectueze
anumiti pași, modești, pe linia frinării înarmărilor nucleare, să se în
registreze progrese în solutionarea
pe calea tratativelor a unor conflicte
locale, dar, așa cum arată conducă
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torul partidului șt statului nostru,
situația internațională râmine în con
tinuare deosebit de gravă și com
plexă. Cursa înarmărilor nu a în
cetat o singură clipă, in arsenalele
lumii continuă să existe mari can
tități de armament nuclear, in stare
să distrugă de mai multe ori în
treaga omenire, cercurile N.A.T.O.
iși concentrează atentia asupra pro
iectelor de modernizare a diferitelor
categorii de asemenea armament, de
la rachetele strategice la rachetele
cu rază scurtă de acțiune și celelalte
arme nucleare tactice staționate în
Europa ; mai mult, aceste cercuri
Încearcă să justifice un astfel de
curs extrem de periculos proclamind
ca indispensabilă nefasta doctrină a
„descurajării nucleare". Iată de ce,
â bara calea forțelor militariste, a
bara calea războiului, a catastrofei
și a impune o nouă gîndire politică,
un nou mod de abordare a proble
melor internaționale, care să excludă
cu desăvirșire recurgerea la arme in
raporturile dintre state și în primul
rînd să pună in afara legii arma
mentul nuclear, reprezintă cerința
primordială a vremurilor noastre.
La aniversarea a 45 de ani de la
actul de la 23 August și în pragul
unei jumătăți de secol de la declan
șarea ultimului război mondial, în
demnul înflăcărat la acțiune pentru
salvgardarea păcii și a vieții, pe care
România, prin glasul reprezentantu
lui său cel mai autorizat, il adre
sează statelor și popoarelor lumii,
se constituie intr-un comandament
vital, care trebuie să concentreze
energiile tuturor conștiințelor înain
tate ale planetei.

Inadmisibilitatea practici
lor destabilizatoare, de amestec în treburile altor sta
te Excluderea războiului din via
ța societății presupune și im
plică, în mod legic. eradica
rea practicilor politicii de for
ță, asuprire și dominație, de pre
siuni și constringeri economice și
politice, de amestec în treburile altor
țări, de subversiune si diversiune —
și aceasta constituie o altă necesitate
arzătoare pe care o impun lecțiile
.trecutului. Concluzie cu atît mai ac
tuală cu cît. in prezent, asistăm la
o veritabilă ofensivă a cercurilor
reacționare, imperialiste, a marelui
capital financiar, care, acționează pe
diferite căi pentru perpetuarea ac
tualelor structuri inechitabile din
economia mondială, favorabile unei
minorități din cele mai restrînse.
Folosind o gamă extrem de di
versă de instrumente de aser
vire, de la nemiloasa „foarfecă
a prețurilor" la nivelul exorbitant al
dobînzilor, care face ca povara dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare să devină tot mai sufocantă,
aceste cercuri caută să-și mențină și
chiar să sporească posibilitățile de
dictat asupra altor state, de spoliere
a bogățiilor altor popoare, ceea ce
are ca rezultat adîncirea subdezvol
tării, a prăpastie! dintre bogați și
săraci, cu consecințe din cele mai
primejdioase pentru pacea și progre
sul omenirii. Și mai grave sînt ac
țiunile și orientările, in special din
ultimul timp, care, vehiculind în chip
demagogic ideile „democrației" și
„libertății", ale „drepturilor omului"
— drepturi permanent Încălcate in
propriile țări de cei care le propo
văduiesc — urmăresc scopuri desta
bilizatoare. țintesc la perturbarea
vieții politice a altor țări, in
clusiv țări socialiste. Arogîndu-și
rolul de judecători sau arbitri, aceste
cercuri nu se dau în lături de la
imixtiunile cele mai fățișe și mai
brutale, nu ezită să emită certificate
de bună purtare, să facă promisiuni
și să agite perspectiva unor iluzorii
avantaje, condiționate de eventuale
schimbări in structura economică și
politică a unor state care. într-un
cuvint. pbt fi rezumate la revenirea
Ia economia de piață. Altfel spus,
revenirea la structurile de tip capi
talist. oferite ca „model", adică acele
structuri permanent generatoare a
inegalităților și injustițiilor de tot
felul, a unor asemenea fenomene ca
șomajul, lipsa unui adăpost decent,
nesiguranța zilei de mîine, marginalizarea a milioane și milioane de
ființe umane. Experiența demonstrea
ză din plin efectul profund nociv al
unor asemenea practici și acțiuni, de
natură să învenineze climatul politic
în Europa și în restul lumii, să ducă
la încordare, să deschidă calea unor
evoluții primejdioase pentru însăși
soarta păcii. Mai mult ca oricind, in
teresele dezvoltării pașnice a ome

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
INSTALARE. Jaime Paz Zamora,
reprezentantul Mișcării de Stingă
Revoluționare din Bolivia (M.I.R.),
va fi instalat duminică oficial in
calitate de președinte al Boliviei —
a anunțat in La Paz liderul parti
dului, Guillermo Capobianco, precizind că intre formațiunea M.I.R. si
Acțiunea Democratică Naționalistă
(A.D.N.) condusă de Hugo Banzer
a survenit un acord în această pri
vință. după ce nici unul din cei doi
candidați nu obținuse la alegeri
majoritatea necesară. „Va fi un gu

vern de unitate națională, în ve
derea consolidării realizărilor eco
nomice și a cursului democratic din
Bolivia" — a
declarat liderul
M.I.R.

REALEGERE. Adunarea Naționa
lă Revoluționară din Benin —
parlamentul — l-a reales în funcția
de președinte al tării, pentru o
nouă perioadă de cinci ani. pe
președintele Partidului Revoluției
Populare a Beninului. Mathieu Kerekou.

nirii necesită să se renunțe cu de
săvirșire la vechea și
discredi
tata politică de amestec în treburile
interne ale altor state, impun să se
acționeze cu toată tăria și fermitatea
împotriva anticomunismului. împo
triva tuturor încercărilor de deni
grare a marilor realizări ale so
cialismului. de dezbinare și slăbire
a luptei popoarelor pentru orinduirea nouă, socialistă, pentru progres
economic și social, pentru pace, com
portă ca o cerință esențială preva
larea unei noi politici, in spiritul
colaborării egale în drepturi intre
toate națiunile.

Nici o îngăduință față de
neofascism și revizionism. In’
teresele supreme ale păcii impun, in
același timp, să fie respinse cu toată
hotărirea tendințele de reactivare a
organizațiilor neofasciste, de extremă
dreaptă, de intensificare a manifes
tărilor și propagandei nationalistșovine. iredentiste, antisemite, a cu
rentelor care încearcă să revizuiască
sau să pună în discuție realitățile
postbelice, granițele statornicite după
cel de-al doilea război mondial. Nu
trebuie uitat un singur moment că
acest război nu ar fi fost posibil
fără atitudinea de îngăduință, fără
pasivitatea și indiferenta manifes
tate. multă vreme, fată de fascism,
fată de scopurile agresive proclamate
‘ deschis de căpeteniile fasciste. Ome
nirea a plătit, cum se știe, un preț
mult prea ridicat pentru această în
găduință. Politica impăciuitoristă. ca
pitulardă fată de fascism a însemnat,
de fapt. încurajarea agresiunii, ducind la cel mai mare măcel cunoscut
în istorie. Lecțiile dureroase ale tre
cutului impun popoarelor lumii să-și
păstreze vigilenta mereu trează, să
acționeze cu cea mai mare vigoare
pentru eradicarea oricăror încercări
de reapariție a ideologiei urii fată
de om. a ideologiei agresiunii și răz
boiului, să se dea, fără intirziere, ri
posta cuvenită grupărilor și curente
lor politice cu caracter revizionist și
fascist.

Unite, popoarele sînt de
neînvins. PoP°arele Europei, po
poarele lumii nu trebuie să treacă
cu vederea marea lecție a vigilenței
și a unității, tocmai pentru că izbuc
nirea războiului a fost posibilă în
condițiile conciliabulelor resțrinse și
înțelegerilor secrete, astăzi unanim
repudiate, de felul acordului de la
Munchen sau pactului Molotov —
Ribbentrop, realizate peste capul
popoarelor și împotriva intereselor
lor, ca și în condițiile neînțelegerii de
la bun început a necesității unei ac
țiuni unite și solidare pentru a bara
calea celei mal mari primejdii care
amenința vreodată umanitatea. Tot
așa după cum zdrobirea statelor
agresoare a fost rezultatul direct al
creării marii coaliții antifasciste, al
sacrificiilor șl luptei unite a popoa
relor. luptă la care, după actul de
la 23 August și întoarcerea armelor
contra adevăraților săi dușmani, po
porul român și-a adus întreaga sa
contribuție. S-a dovedit astfel, în
mod strălucit, că oricît de mari ar fl
piedicile de trecut, popoarele, ca ade
văratele făuritoare ale Istoriei, sint
de neînvins atunci cind acționează
în strînsă unitate și sint hotărîte
să-și apere cu orice preț libertatea,
ființa națională, dreptul de a fi stăpîne pe propria soartă.
învățămintele supreme ale istoriei
arată că stă pe deplin in pu
terea popoarelor să schimbe cursul
evenimentelor, să impună noua gindire politică, să asigure pacea, că
ansamblul problemelor atit de grave
care împovărează viața internațională
nu pot fi rezolvate în cerc restrins,
de citeva țări, ci numai cu partici
parea tuturor statelor, a tuturor po
poarelor, indiferent de mărime, po
tențial sau orinduire socială, un rol
tot mai important revenind țărilor
mici și mijlocii, în curs de dezvol
tare și nealiniate. In numele aces
tui mare adevăr. România socia
listă, înfăptuind neabătut politi
ca partidului, este ferm hotărîtă,
așa cum declara tovarășul
Nicolae Ceaușescu. să participe cu
aceeași consecventă ca și pînă acum
la soluționarea acestor probleme, la
statornicirea unor relații noi. înte
meiate pe egalitate intre toate na
țiunile. la făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte, fără arme și
războaie. în care fiecare popor să
ducă o viată liberă, demnă și inde
pendentă. contribuind la Înflorirea
civilizației mondiale.

Romulus CĂPLESCU
ÎMPOTRIVA
PROLIFERĂRII
NEONAZISMULUI în R.F.G. s-a
pronunțat președintele sindicatului
vest-german „Chemie. Papier. Keramik", Hermann Rappe. In publi
cația sindicală „GP-Magazin“. el a
cerut să se facă totul pentru elimi
narea rădăcinilor sociale ale neonazismului. în primul rind pentru
combaterea șomajului și a lipsei de
locuințe.

NUMIRE. Ronald Spiers, fost
asistent al secretarului de stat al
S.U.A., a fost numit în funcția de
secretar general adjunct al O.N.U.
pentru probleme politice și pentru
problemele Adunării Generale și
serviciile Secretariatului. El îl în
locuiește Pe Joseph Verner, tot din
S.U.A., care revine la Casa Albă.
CONSILIUL ALIMENTAR MON
DIAL a evaluat că pentru acope

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-mozambican
MAPUTO 3 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost trans
mise tovarășului Joaquim Alberto
Chissano. președintele Partidului
Frontul de Eliberare din Mozambic
— FRELIMO, președintele Republi
cii Populare Mozambic, un cald sa
lut de prietenie, urări de sănătate
și succes în realizarea sarcinilor de
mare răspundere hotârite de cel
de-al V-lea Congres al partidului,
iar poporului mozambican urări de
pace și progres.
Mulțumind, tovarășul Joaquim
Alberto
Chissano a rugat să
se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un călduros salut
prietenesc, urări de multă sănătate,
de viață îndelungată și putere de
muncă pentru a conduce poporul
român în opera de construire a so
cialismului.

Cereri

de

americane

desființare
din

zona

TOKIO 3 (Agerpres), — In capi
tala Japoniei a fost dat publicității
apelul adoptat de „Conferința in
ternațională pentru o lume denuclearizată in secolul XXI", recent
încheiată în acest oraș. Documentul,
semnat de cei 250 de participant la
reuniune, cere desființarea bazelor
militare ale S.U.A. din spațiul Asiei
și Pacificului. Totodată, politica mi
litară a S.U.A. este apreciată drept
o piedică fundamentală în calea
păcii, progresului și autodetermină

Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Joaquim Alberto Chissano a tova
rășului Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., care a reprezentat
partidul nostru la lucrările Con
gresului FRELIMO.
Președintele
Joaquim
Alberto
Chissano a evocat cu satisfacție
convorbirile
deosebit
de
fruc
tuoase
avute
cu
președintele
Nicolae Ceaușescu in cursul recentei
vizite întreprinse în țara noastră și
a reafirmat admirația sa fată de
marile realizări ale poporului ro
mân, punind în evidență bunele
relații de prietenie și solidaritate
militantă dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
In cadrul convorbirii au fost re
levate, de asemenea, posibilitățile
de extindere a colaborării și conlu.crării dintre cele două țări.

a bazelor

Asiei

și

militare

Pacificului

rii popoarelor în această regiune a
lumii.
Cu prilejul prezentării apelului.
Hideo Den. deputat in camera su
perioară a parlamentului nipon,
membru al conducerii mișcării Pen
tru pace Gensuikin, a subliniat că
cercuri largi ale populației japone
ze se pronunță pentru respectarea
celor trei principii nenucleare ale
Japoniei — neproducerea, nedepozitarea și neintroducerea în tară de
arme nucleare — și înscrierea lor în
constituția tării.

„Bundeswehrul ar trebui să îndeplinească
exclusiv sarcini defensive”
O declarație a președintelui P.S.D. din R.F. Germania
BONN 3 (Agerpres). — într-o de
clarație in legătură cu politica în
domeniul extern a Partidului SocialDemocrat din R.F.G., președintele
partidului, Hans Jochen Vogel, a arătat că P.S.D. va milita și pe vii
tor pentru continuarea procesului de
dezarmare și reducerea bugetului
militar. P.S.D. din R.F.G. se pro

nunță. de asemenea, pentru schim
barea structurii Bundeswehrului, ast
fel incit forțele armate ale R.F.G.
să îndeplinească exclusiv sarcini de
fensive. Pentru aceasta sînt necesa
re, printre altele, reducerea efecti
velor sale și renunțarea la noi pro
iecte de înarmare, a arătat Vogel.

Extinderea colaborării regionale
— factor al progresului economic
încheierea lucrărilor Consiliului ministerial al S.E.L.A.
BOGOTA 3 (Agerpres). — La Car
tagena de Indias, în Columbia, au
luat sfîrșit lucrările Consiliului mi
nisterial al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.). axate in
principal pe probleme de ordin economic. O atenție prioritară a fost
acordată problemei datoriei externe
regionale.
Participanții au adoptat 13 rezo
luții și un comunicat comun, in care,
în esență, sint abordate problemele
majore cu care se confruntă în pre
zent statele latino-americane și caraibiene, condamnînd, între altele,
măsurile
comerciale
coercitive,
discriminatorii adoptate de țările
occidentale puternic industrializate,
ca și tratamentul inechitabil pe care
il aplică firmele creditoare țărilor

debitoare în operațiunea de stinge
re a datoriilor externe.
S-a hotărît să fie convocată anul
viitor o nouă reuniune a Consiliu
lui ministerial al S.E.L.A.. la Ca
racas. care să analizeze un raport
al Secretariatului S.E.L.A. privind
propuneri concrete de soluționare’ a
datoriei externe regionale.
Ministrul columbian de externe,
Julio Londono, care a rostit discursul
de închidere a lucrărilor, s-a pro
nunțat pentru intensificarea efortu
rilor consacrate lărgirii și diversifi
cării cooperării regionale și conso
lidarea unității de acțiune a țărilor
latino-americane și caraibiene în
direcția depășirii dificultăților ge
nerate de criza datoriilor externe.

Datoria externă compromite progresul economic
al țărilor africane
DAKAR 3 (Agerpres). — Evoluții
le economiei mondiale din ultimul
timp, marcate de persistenta acelo
rași factori negativi legați de nor
mele inechitabile ale sistemului economico-financiar
international,
sînt relevate printr-o serie de date
ale Organizației Națiunilor Unite
pentru
Dezvoltare
Industrială
(O.N.U.D.I.). Intr-un raport al aces
tui organism consacrat situației eco
nomice generale a Africii se arată
că perspectivele expansiunii econo

miilor țărilor continentului nu sint
încurajatoare, subliniindu-se faptul
că pentru anul în curs creșterea
produsului intern brut nu va depăși
3.5 la sută. Documentul menționea
ză că, din rîndul țărilor mici și mai
sărace, un număr de 24 au înregis
trat in ultimii doi ani o creștere a
P.N.B. de sub 3 la sută, tendință ce
se va menține. Printre factorii de
influențare directă a unei asemenea
situații se relevă din nou povara
datoriei externe.

în legătură cu consultările sovieto-americane
asupra soluționării problemei afgane
MOSCOVA 3 (Agerpres). — In ca
drul consultărilor sovieto-america
ne. desfășurate la Stockholm în zi
lele de 31 iulie — 1 august, s-a pro
cedat la un schimb de păreri în le
gătură cu posibilitățile soluționării
problemei afgane — a declarat. Ia
Moscova, șeful delegației sovietice,
Nikolai Kozîrev. ambasador cu în
sărcinări speciale. Părțile — a ară
tat vorbitorul — au afirmat necesi
tatea ca Afganistanul să devină un

stat independent, nealiniat și neu
tru, să aibă relații . de prietenie cu
toti vecinii săi. inclusiv cu U.R.S.S.
Cele două părți s-au pronunțat pen
tru soluționarea pe cale politică a
situației din Afganistan. Partea americană, a arătat în încheiere di
plomatul sovietic, va acționa pen
tru facilitarea eliberării militarilor
sovietici căzuti prizonieri în Afga
nistan — transmite agenția T.A.S.S.

Pregătiri pentru noua reuniune la nivel înalt
a statelor din America Centrală
CIUDAD DE GUATEMALA 3 ,(Agerpres). — Miniștrii centroamericani ai relațiilor externe, reuniți în
capitala Guatemalei pentru a-și
continua eforturile de creare a unui
climat durabil și eficient de pace,
securitate și cooperare în America
Centrală, s-au pronunțat pentru de
pășirea obstacolelor care mai stau
in calea adoptării unui program con-

creț de demobilizare a forțelor „con
tras" staționate în Honduras — re
latează agenția Efe. Ei pregătesc un
proiect de rezoluție în acest dome
niu pe care il vor supune dezba
terii președinților din America Cen
trală ce urmează să se reunească
în perioada 5—7 august, la Tela, in
Honduras.

rirea nevoilor urgente de hrană
din. întreaga lume pînă la sfîrșitul acestui an este nevoie de un
stoc suplimentar de alimente de
417 000 tone. Numai în Africa ne
voile alimentare pentru următoa
rea jumătate de an sint estimate
la 182 000 tone. Deficitele alimen
tare acumulate în ultimii trei ani
s-au ridicat la 230 000 tone.

NIVELUL ȘOMAJULUI ÎN R.F.
GERMANIA continuă să se men
țină practic la 2 milioane persoa
ne. potrivit datelor publicate de
Oficiul federal pentru problemele
muncii de la Niirnberg. Astfel, la
sfîrșitul lunii iulie, numărul per
soanelor fără un loc de muncă a
atins 1 972 500, ceea ce constituie
7,7 la sută din populația activă.
Procentul cel mai ridicat al șoma
jului a fost consemnat in landul
Rhenania de Nord-Westfalia —
15—16 la' sută din efectivul total
al forței de muncă.

MISIUNE. Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
a hotărît trimiterea, în cursul acestei săptămîni, a unei misiuni
de informare a Națiunilor Unite
în Cambodgia. care va fi condusă
de generalui-locotenent Martin
Vadset. Norvegia. Decizia este în
conformitate cu hotărîrile primei
sesiuni a Conferinței ministeriale
cu privire la Cambodgia de la
Paris.

FRAUDE LA BURSA DIN CHI
CAGO. Ministrul justiției al Sta
telor Unite. Richard Thornburgh, a
anunțat că 46 de agenti de bursă
vor fi judecați în legătură cu
scandalul de proporții ce afectea

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Statului Palestina,
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate, fericire personală și succese tot mai mari in
activitatea dumneavoastră de mare răspundere.
Doresc să reafirm și cu această ocazie solidaritatea deplină și sprijinul
constant ale Republicii Socialiste România, ale poporului român față de
lupta dreaptă și eforturile pe care le depune poporul palestinian, sub con
ducerea dumneavoastră, pentru a se ajunge la o soluție politică globală,
justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale naționale de a trăi în pace, intr-o patrie liberă și independentă.
Sint pe deplin încredințat că, acționînd în spiritul întîlnirilor și convor
birilor avute la București, relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare
dintre Republica Socialistă România și Statul Palestina, dintre Partidul
Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei se vor dez
volta și întări în continuare, in interesul popoarelor român și palestinian,
al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului căpitan BLAISE COMPAORE
Președintele Frontului Popular,
Șef al statului și al guvernului
OUAGADOUGOU
Aniversarea Zilei naționale a Burkinei Faso Îmi oferă plăcutul prilej
să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.
Sint încredințat că relațiile de prietenie și cooperare dintre România șl
Burkina Faso vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor
noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu recunoștință amabilele felicitări și urări de bine pe care
mi le-ați adresat cu prilejul alegerii mele în calitate de președinte în exer
cițiu al Organizației Unității Africane — ceea ce reflectă fidel nobilele
dumneavoastră sentimente.
La rindul meu, exprim dorința noastră de a dezvolta cooperarea între
popoarele Africii și țara dumneavoastră prietenă, în vederea înfăptuirii
intereselor comune ale poporului român și ale popoarelor africane, a pro
movării cauzei juste a continentului nostru.
Vă adresez cele mai bune urări de sănătate șl fericire, de progres
continuu și măreție poporului român prieten.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Propunere a țărilor nealiniate privind proclamarea unui
„Deceniu al Națiunilor Unite pentru dreptul internațional4*
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Reprezentantul la O.N.U. al Re
publicii Zimbabwe — țară care de
ține președinția în exercițiu a miș
cării de nealiniere — a remis secre
tarului general al O.N.U. un docu
ment ce conține propunerea țărilor
nealiniate privind proclamarea unui
„Deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dreptul international", cu înce
pere din anul 1990. In document se
propune, de asemenea, ca această
problemă să fie înscrisă pe agenda
de lucru a celei de-a 44-a sesiuni a

Adunării Generale a O.N.U. Scopul
principal al acestui deceniu — se
arată in document — trebuie să fie
realizarea dezarmării generale și
complete. îndeosebi lichidarea arme
lor de distrugere în masă.
Țările nealiniate propun, totodată,
să se acționeze in și mai mare mă
sură pentru soluționarea pe cale
pașnică a diferendelor intre state,
precum și asumarea de obligații pri
vind nerecurgerea la forță și la amestecul in treburile interne ale
altor state.

Se intensifică mișcarea de protest
împotriva regimului rasist sud-african
PRETORIA 3 (Agerpres). — La
Johannesburg a avut loc o nouă de
monstrație de protest împotriva re
gimului de apartheid, la care au
luat parte cîteva mii de persoane.
Cu acest prilej, Cosatu Jay Naidoo,
secretar general al Congresului Sin
dicatelor din Africa de Sud, a de
clarat că pină la farsa electorală de
la 6 septembrie vor fi organizate

ample manifestări de denunțare a
acestui scrutin, de la care este ex
clusă populația de culoare, majori
tară, respectiv 26 de milioane de
persoane, cărora li se neagă dreptul
la vot. Participanții la demonstrație
și-au manifestat hotărirea de a mi
lita neabătut pentru eradicarea
apartheidului.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Deschiderea Congresului Mișcării de Eliberare Națională
Palestiniană „Al-Fatah” • Contacte politico-diplomatice
TUNIS 3 (Agerpres). — La Tunis
au inceput joi lucrările celui de-al
V-lea Congres al Mișcării de Eli
berare Națională Palestiniană „AlFatah" — principala componentă a
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Congresul se desfășoară sub
conducerea președintelui Statului
Palestina, Yasser Arafat. Participă
1 500 de delegați — membri ai con
ducerii și cadre ale „Al-Fatah". pa
lestinieni din afara teritoriilor ocu
pate. Pe agenda reuniunii sînt în
scrise o serie de documente politi
ce și un număr de probleme pri
vind activitățile organizației, ultime
le evoluții pe plan palestinian și si
tuația din teritoriile arabe ocupate.
In cuvîntul de deschidere. Yasser
Arafat a reafirmat dorința O.E.P. de
realizare a păcii in Orientul Mij
lociu. subliniind importanța convo
cării unei conferințe internaționale
de pace in regiune, sub egida Na
țiunilor Unite, cu participarea tutu
ror părților implicate și a membnlor permanenți ai Consiliului de
Securitate al O.N.U.
La ședința inaugurală a fost pre
zent președintele Tunisiei. Zine El
Abidine Ben Aii.
LONDRA 3 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat ziarului britanic
„Financial Times", președintele Sta
tului Palestina. Yasser Arafat, a apreciat că Statele Unite amină de
liberat eforturile de pace în Orien
tul Mijlociu, pentru a oferi Israe
lului răgaz să înăbușe revolta pa
lestiniană din teritoriile ocupate.

ză bursa de acțiuni de la Chicago,
unul din principalele centre din
lumea occidentală pentru comerțul
cu produse agricole. Agenții res
pectivi sint acuzați de fraudă or
ganizată și ilegalități în comerțul
cu produse agricole.
COMBATEREA S.I.D.A. Potrivit
declarațiilor doctorului Jonathan
Mann, directorul Programului mon
dial împotriva S.I.D.A. al Organi
zației Mondiale a Sănătății, la 1 iu
nie 1989 un număr de 149 de țări
notificaseră existența a 157191
îmbolnăviri de S.I.D.A. Din acest
total, 69 la sută sînt cazuri consem
nate în 43 de țări din cele două
Americi. 16 la sută în 47 de țări
africane. 14 la sută în 28 de țări
europene și 1 Ia sută în 31 de țări
din Asia și Oceania.

Arafat a adăugat că guvernul american a acceptat o cerere a primului-ministru israelian. Yitzhak
Shamir, ca S.U.A. să acorde Israe
lului un răgaz de șase luni pen
tru a pune capăt revoltei palesti
nienilor din teritoriile ocupate, in
formează agenția KUNA.
AMMAN 3 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei și președinte
le Irakului, Saddam Hussein, apre
ciază că șefii statelor arabe trebuia
să-și asume rolul ce le revine în
direcția salvării Libanului și garan
tării unității și suveranității acestei
țări — a declarat prim vicepremierul irakian. Taha Yassin Ramadhan,
după convorbirile avute la Amman
cu suveranul iordanian. El a men
ționat că agenda discuțiilor a cu
prins. de asemenea, aspecte ale co
operării țărilor arabe cu Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, în
vederea înfăptuirii aspirațiilor po
porului palestinian — informează agenția M.E.N.A.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Vicepremierul israelian, Shimon Peres, șl
ministrul de externe, Moshe Arens,
au avut convorbiri cu John KeUy,
adjunct al secretarului de stat al
S.U.A. însărcinat cu problemele Orientului Mijlociu, aflat în vizită la
Tel Aviv. Agenția M.E.N.A. arată că
au fost abordate probleme privind
evoluția demersurilor de instaurare
a păcii și de normalizare a situa
ției în regiune, precum și o serie
de aspecte ale relațiilor bilaterale.

UN VAL DE INCENDII de mari
proporții, care au distrus circa
30 000 hectare de pădure — o suprafată mai mare decît cea arsă
în întreg anul 1988 — a cuprins
Portugalia. Temperaturile de peste 40 grade Celsius, lipsa ploilor
în cea mai mare parte a acestui
an și unele acte de neglijență sint
cauzele principale ale acestor in
cendii.
O AMPLĂ OPERAȚIUNE ANTI
DROG a fost desfășurată de poli
tia din Marea Britanie. Au fost
arestate 150 de persoane. Autori
tățile iși exprimă îngrijorarea în
legătură cu depistarea cîtorva
fabrici clandestine de preparare a
narcoticelor, ceea ce constituie un
indiciu al creșterii consumului de
droguri pe teritoriul tării.
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