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COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

PLANUL PE ÎNTREAGA ECONOMIE

REALIZAT INTEGRAL

-pînă la 23 August pe opt luni, 
pînă la Congresul al XIV-lea pe întregul an!

în întreaga economie, practic in fiecare întreprindere, șantier, institut de cercetare și proiectare, sînt intensificate în aceste zile eforturile pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor cuprinse în programele de dezvoltare multilaterală a patriei șl realizarea integrală a planului pe opt luni pină la 23 August și pe întregul an pînă la Congresul al XIV- lea. Toate colectivele de oameni ai muncii, organele și organizațiile de partid, organizațiile democrației muncitorești-revoluționare sînt preocupate de mobilizarea tuturor forțelor de care dispun, de găsirea celor mai bune soluții pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar in procesul muncii și adoptarea celor mai eficiente căi de acțiune în vederea îndeplinirii in cele mai bune condiții a sarcinilor asumate în fiecare sector de activitate, a prevederilor la producția fizică și la export. la toți ceilalți indicatori.Analizind, în ședința din 4 august, probleme legate de îndeplinirea planului la indicatorii fizici și valorici, în industrie, comerț exterior și investiții. în perioada care a trecut din 1989, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a apreciat că pe 7 luni ■-au înregistrat ritmuri de creștere a producției superioare celor din perioada corespunzătoare a anului trecut. Cu toate acestea. într-o serie de sectoare realizările obținute nu se situează la nivelul planului, al posibilităților existente. Și aceasta pentru că au continuat să se manifeste și în ultimul timp lipsuri serioase în organizarea și desfășurarea

producției. în asigurarea unei bune ritmicități a îndeplinirii prevederilor de plan.Față de toate acestea, .față de sarcinile asumate pentru perioada care urmează și față de angajamentele luate de oamenii muncii, de a îndeplini integral planul pe 8 luni pînă la 23 August și pe întregul an in cinstea Congresului al XIV-lea, așa cum se subliniază și in comunicatul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., se desprinde cerința de a se adopta măsuri ferme pentru organizarea e- xemplară a activității in toate sferele vieții economico-sociale. pentru urmărirea zilnică, permanentă a modului cum se îndeplinește planul, cum se soluționează operativ problemele de care depind atingerea și depășirea nivelului de producție stabilit. Practic, fiecare comunist, fiecare om al muncii trebuie să acționeze în secția sau atelierul unde lucrează. la mașina sau pe utilajul ce i-au fost încredințate cu un e- xemplar spirit de dăruire, asumin- du-și deplin răspunderea pentru realizarea neabătută, la timp și in cele mai bune condiții a sarcinilor ce-i revin ; răspunderea pentru organizarea mai bună a muncii, pentru realizarea nivelului de producție stabilit la producția fizică și export, răspunderea pentru punerea în funcțiune la timp a obiectivelor de investiții, pentru realizarea programelor de revizii și reparații capitale, răspunderea pentru creșterea continuă a productivității muncii, a eficienței întregii activități productive.

răspunderea pentru aplicarea in domeniul său de activitate a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor asumate pe acest an, pretutindeni, la fiecare loc de muncă, trebuie să existe grafice cu răspunderi și termene precise, astfel corelate îneît să se asigure îndeplinirea angajamentului de a realiza planul pe 8 luni pînă la 23 August și pe întregul an in cinstea Congresului al XIV-lea al partidului. Zilnic trebuie analizate stadiul realizării planului, modul cum au fost soluționate problemele de aprovizionare, de organizare, de disciplină, toate celelalte aspecte care apar în procesul muncii. S-a demonstrat, de altfel, că numai prin cunoașterea exactă, la zi, a situației realizărilor obținute in fiecare compartiment, de fiecare om al muncii, atît în industrie, pe- șanțiere, cit și in celelalte sectoare de activitate.se Șoate asigura, o conducere eficientă.n raport cu fiecare problemă, cu greutățile întîmpinate, intr-un sector sau altul, trebuie găsite, în timpul cel mai scurt, soluțiile cele mai eficiente de rezolvare, măsurile concrete de acțiune, in așa fel incit activitatea Să se desfășoare zilnic in ritmul și cu eficiența stabilite.Așa cum s-ă cerut și in ședința Comitetului Politic Executiv, o atenție deosebită trebuie acordată, in zilele următoare și în întreaga perioadă care a rămas din 1989, modului în care se realizează exportul. Toate mărfurile existente în stoc trebuie vămuite și livrate de urgen

ță partenerilor externi. Pe de altă parte, se impune ca in fiecare unitate problemele exportului, ale realizării ritmice și în cele mai bune condiții de calitate a producției destinate pjeței externe să fie abordate cu responsabilitate maximă. Fiecare om al muncii trebuie să înțeleagă că numai îndeplinind prevederile la export, dezvoltind continuu activitatea de comerț exterior se asigură progresul neîntrerupt al patriei.Sînt toate acestea sarcini de o deosebită importanță, care trebuie să mobilizeze puternic toate colectivele de oameni ai muncii, astfel incit luna august, fiecare din zilele rămase din acest an să reprezinte pretutindeni, în fiecare unitate economică, o perioadă de maximă concentrare a forțelor și mijloacelor disponibile. O perioadă de dăruire responsabilă pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului pe acest an în cinstea Congresului al XIV- lea și pregătirea temeinică in acest mod a realizării planului pe anul 1990 și pe întregul cincinal, pentru transpunerea neabătută în viață a prevederilor cincinalului viitor, prevederi științific prefigurate in proiectul Programului-Directivă și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, documente importante aflate acum în dezbaterea întregii națiuni și care, prin însemnătatea și semnificația obiectivelor stabilite, dinamizează forțele și energiile întregului nostru popor, puternic angajat pe drumul luminos al construcției socialismului și comunismului în România.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

kIntr-o unanimă voință de gindire și acțiune politică, revoluționară, puternicul detașament de mineri al Văii Jiului iși alătură sentimentele de cea mai înaltă stimă și prețuire pe care întregul nostru partid și popor le nutresc față de dumneavoastră, față de neobosita și eroica activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, spie binele și fericirea Întregii națiuni.Expriniindu-și totala adeziune la Întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit promotor sinteți, minerii din străvechiul bazin carbonifer al Văii Jiului dau glas, cu prilejul sărbătoririi „Zilei minerului", celor mai înălțătoare sentimente de bucurie față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie, care a propus realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al partidului, garanția sigură a infăptuirii Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe, Nicolae Ceaușescu, că minerii Văii Jiului, acționind" cu însuflețire pentru materializarea in viață a indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse in județul Hunedoara și in municipiul nostru, înscriu zi de zi in cronica bătăliei pentru cărbunele țării noi fapte de muncă, spo- rindu-și continuu contribuția la asigurarea cărbunelui cocsificabil și energetic necesar economiei naționale.In anii glorioasei epoci din istoria patriei, intrată definitiv in conștiința poporului sub denumirea scumpă nouă „Epoca Nicolae Ceaușescu", mineritul din Valea Jiului a cunoscut prefaceri fără precedent, s-au îmbunătățit substanțial munca și viața minerilor, a crescut nivelul lor de trai material și spiritual. Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult iubite și stimate

' NATURA \
— ocrotită de lege, I 

apărată de fiecare cetățean/

Pe Bistrița în jos, 

în căutarea apei pure

Cu puțin timp înainte de adoptarea „Legii privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor", in zilele în care proiectul, devenit în prezent act normativ, cunoștea ultimele nuanțări înainte de a fi supus aprobării deputaților Marii Adunări Naționale, parcurgeam 250 km pe malurile Bistriței, consemnind problemele mici și mari ale'purității acestui rîu de frunte al geografiei noastre. Numeroasele discuții purtate cu specialiști — specializați in păstrarea calității apelor sau „specializați" în deprecierea ei -

pot fi rezumate într-o concluzie simplă : „Bistrița nu este, dar poate să redevină curată”.Revăzute în lumina prevederilor noii legi, toate consemnările își găsesc corespondent și rezolvare, iar concluzia finală un deplin temei. Căi vizați trebuie să țină seama că nu ar fi trebuit să se aștepte o nouă reglementare legală ca să fie protejată natura. Cu atît mai mult se impune acum un „inventar" complet al problemelor, urmat, operativ și decis, de rezolvarea lor.
Valea se înfățișează diferit de la obîrșie spre vărsare. Pînă la Ia- cobeni are „culoarea" izvoarelor. De la Iacobeni la vale, depinde de ziua în care e privită ; dacă nu sînt scăpări din bazinele de decantare de la exploatarea minieră, nu-și schimbă culoarea. Și după confluența cu mirificul rîuleț Argestru, aspectul Bistriței depinde de perioada în care e privită : dacă nu sînt întîmpjări neprevăzute în Călimani — iar in ultimii doi ani, se zice, n-au mai fost — nu ia culoarea (nici gustul și mirosul) sulfului. Dacă survin greșeli, acolo, în munți, consecințele se resimt săptămini și luni.

Atașate prevederilor art. 10 din legea adoptată, sperăm ca aceste mărturii ale localnicilor să rămină continuu în atenția colectivelor exploatărilor miniere din amonte de Vatra Dornei. Articolul prevede : „Centralele, întreprinderile, unitățile cooperatiste și celelalte unități socialiste răspund de buna funcționare a stațiilor și instalațiilor (le e- purarea apelor uzate, astfel ineît in aval apa să poată fi preluată de toți consumatorii fără cheltuieli suplimentare de tratare".Culoarea rămîne limpede și după ce Bistrița traversează întîiul oraș — Vatra Dornei —, semn că stația loca-

Iă de epurare funcționează bine. Malurile privesc și ele necontenita trecere a apelor în straie curate, ca de sărbătoare, prin Dorna Candreni, pe la Călinești.Prima imagine contrastantă,o oferă stația de preparare a mixturilor asfaltice din Chirilu. „Ține de drumurile județene", ne-a spus un megieș binevoitor, suplinind lipsa firmei și a responsabilului stației, ce s-ar numi Nistor. (E vorba de „drumurile" județului Suceava). Foste grămezi de filer au fost frăminta- te de roți și de pași pînă ce praful portocaliu a ajuns in buza apei. Ploile continuă „treaba", cărind ma-

teria primă în rîu, iar bucățile smulse din pereții magaziei atestă că murdărirea apei decurge nu din tumult productiv, ci din lipsa ordinii și a bunei gospodăriri. Discutabilă e însăși amplasarea stației — în „albia majoră" a riului — dar dacă ea este astfel aprobată, intră în vigoare prevederile art. 17, care obligă la „respectarea întocmai a condițiilor stabilite". Dacă pînă acum nu i-a întrebat nimeni pe cei ce „gospodăresc" stația de la Chirilu de ce nu respectă condițiile stabilite, reglementările în vigoare sperăm că o vor face de acum încolo.O dată cu trecerea prin Crucea, Bistrița întîlnește elemente noi. Sînt grămezi de rumeguș, ori de alte resturi menajere. în satul Frasin, din comuna Broșteni, toate gunoaiele sint depozitate pe malul apei, spre exasperarea locuitorilor riverani. Supunem acest aspect atenției tovarășului Laurențiu Chiriac, in dubla du- misale calitate de primar al Broș- tenilor și deputat ales chiar în satul cu pricina „Noi am luat măsuri zilele astea de la Holdița in aval, am organizat acțiune cu ele-
(Continuare in pag. a V-a)

MAREA GRIJĂ A

tovarășe Nicolae Ceaușescu, am introdus și generalizat mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran, am sporit considerabil productivitatea muncii in abataje. Beneficiem de condiții de muncă dintre cele mai bune, rod al grijii permanente pe care conducerea partidului și statului nostru, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ne-ați acordat-o in toți acești glorioși ani de istorie nouă a țării.Minerii Văii Jiului, asemenea tuturor fiilor țării, își exprimă și cu acest prilej cele mai înălțătoare sentimente de stimă si prețuire, de înaltă apreciere față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă la edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, că vom munci cu si mai mult spor pentru a întimpina marea noastră sărbătoare națională de Ia 23 August si Congresul al XIV-lea al partidului cu o creștere substanțială a producției de cărbune.Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, noi, minerii din Valea Jiului, vom face totul pentru a da economiei naționale cit mai mult cărbune. Susținem din adincul inimilor noastre realegerea dumneavoastră la cel de-al XlV- lea Congres al P.C.R. în suprema funcție de secretar general al partidului, ca o dovadă a atașamentului nostru profund fată de partid, fată de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre. Erou între eroii neamului, ctitorul României moderne. Minerul de o- noare al țării.Să ne trăiti ani multi fericiți, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. spre gloria nepieritoare a patriei noastre, spre bunăstarea si fericirea neamului nostru românesc.Noroc bun I
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CONSACRATA SĂRBĂTORIRII „ZILEI MINERULUI"

UNITATEA 
nesecat izvor de tărie a clasei

muncitoare, a poporuluitovarășul Nicolae Ceaușescu, a deschis epoca organizării politice a clasei muncitoare la scară națională, afirmînd cu putere rolul acesteia ca forța socială cea mai avansată in lupta pentru înaintarea României pe calea progresului și a civilizației. Ampla activitate ideologică, politică, organizatorică a partidului revoluționar, făurit în urmă cu aproape un secol, a îmbogățit patrimoniul gindirii și practicii revoluționare cu idei și teze de mare valoare principială, a confirmat prin toate datele sale marea însemnătate a acțiunii politice unitare a clasei muncitoare sub flamurile de luptă ale partidului

Trecutul glorios de muncă și luptă al poporului evidențiază faptul că în multimilenară sa existență unitatea de simțire, gindire și acțiune s-a dovedit un nesecat izvor de putere, o inepuizabilă resursă de tărie. Ceea ce i-a dat poporului român forța de a depăși vicisitudini istorice nenumărate, de a rămîne statornic pe vatra strămoșească in ciuda oricăror vitregii ale vremurilor a fost, alături de setea de libertate și dăruirea patriotică, unitatea tuturor oamenilor plaiurilor românești, faptul că ei stînd umăr lîngă umăr și inimă lîngă inimă au ridicat, din „iubirea de moșie", acel zid de care s-au sfărimat orice valuri cotropitoare.Formată într-o vreme in care in fata poporului român istoria așeza comandamentele vitale alefăuririi statului național unitar și independent, ale modernizării structurilor societății românești, clasa noastră muncitoare și-a însușit de timpuriu marile lecții ale trecutului național. asumîndu-și misiunea de a sta în primele rînduri ale luptei pentru împlinirea idealurilor românești, de a prelua și duce spre biruință aspirațiile înaintașilor. între aceste lecții se numără și aceea a necesității imperioase a unității, a organizării și coeziunii rindurilor clasei muncitoare, înțeleasă ca o sursă de creștere a forței clasei muncitoare, a capacității sale de a se afirma în viața social-politică a tării, de a înriuri decisiv cursul evoluției acesteia.. în această convingere, în această nevoie de unitate acut resimțită încă de la începuturile sale de către clasa noastră muncitoare rezidă statornicia cu care s-a acționat pentru organizarea politică și profesională a proletariatului român, pentru centralizarea organizațiilor șale la scară națională, pentru inmănuncheirea lor intr-un unic șuvoi.Aceste deziderate muncitorești, impulsionate de rapida răspîndire a ideilor și principiilor socialismului științific, aveau să se împlinească la istoricul congres din martie- aprilie 1893, cînd s-a statuat făurirea partidului politic al clasei muncitoare, moment care, așa cum sublinia secretarul general al partidului,

revoluționar unic. Toate aceste tradiții ale unității de voință și acțiune a clasei noastre muncitoare au fost înălțate pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român, făurit la Congresul din mai 1921, la ale cărui lucrări s-a înfăptuit practic unificarea mișcării muncitorești din țara reîntregită prin grele lupte și jertfe. Fapt cu profunde semnificații în perspectiva istoriei, partidul clasei muncitoare era in acel moment singurul partid unitar ce activa pe eșichierul politic românesc, avînd puternice organizații in toate zonele țării și cuprinzînd în rîndu- rile sale oameni ai muncii români ori aparținînd naționalităților conlocuitoare din țara noastră. Așa cum cu îndreptățire s-a apreciat, tocmai asemenea caracteristici au sporit capacitatea partidului comunist de a se afirma cu putere ca o forță profund înnoitoare a întregii societăți, au conferit activității sale o pondere deosebită sub aspectul posibilităților de a înrîuri cursul vieții țării. Iar atunci cînd, în condițiile complexe ale deceniului al treilea, au apărut sub puternica înrîurire a stărilor de lucruri din mișcarea muncitorească internațională, și alte formațiuni politice muncitorești, partidul comunist s-a pronunțat pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare, văzînd în aceasta o condiție a reușitei în lupta împotriva exploatării și inegalităților sociale,
«/

ȚĂRII PENTRU COPIII TĂRII
copii și tineri® Sute de mii de

și la mare, în cele mai pitorești colțuri ale 
țării ® în taberele de odihnă și instruire - posibili 
tăți multiple de lărgire a cunoștințelor, de cunoaș 
tere a frumuseților și realizărilor patriei socialistePeste 430 000 de preșcolari. elevi și studenți în cele 300 de tabere de odihnă, colonii, tabere tehnico- aplicative și pe discipline de învățămiht ; mai mult de un milion de copii si tineri participanți la excursii și expediții ; peste 5 000 de cluburi de vacantă în unități de învăță- mînt. case ale pionierilor și șoimilor patriei. case și cluburi ale tineretului ; peste 125 000 de cadre didactice antrenate la organizarea și buna desfășurare a acestor activități. Pe lingă acestea, peste 300 de tabere de instruire și odihnă ale activului organizațiilor de copii, elevi și stu- denți (cu peste 72 000 de

participanți), tabere ale studenților cercetători, concursuri tehnico-apli-cative, de creație științifică și tehnică, cuprinzind peste 90 000 de elevi și stu- depți, cercuri și cursuri de vară, spectacole, evocări la locuri și monumente istorice, gale de filme ș.a.Iată un scurt program al vacanței de vară 1989. O expresie cantitativă a amplelor ■ acțiuni educative, care antrenează un număr mare de copii și tineri în locurile cele mai pitorești ale tării, acolo unde create condiții pentru odihnă și pentru petrecerea plăcută și utilă a telor însorite ale
sînt speciale recreere, cît mai momen- vacănței.

Nu există, de fapt, județ în care să nu funcționeze cel puțin două tabere, ceea ce dovedește o repartizare echilibrată, armonioasă, o- ferind cu generozitate posibilități egale, de petrecere a vacantei copiilor de pe întregul cuprins al țării. Dar ceea ce este mai important de arătat e fără îndoială largul caracter democratic al conceperii și realizării practice a modalităților de petrecere a vacanței. Larga accesibilitate a elevilor la binemeritata vacanță, ajutorul substanțial dat și în această privință familiilor cu copii mulți, condițiile sociale

pentru realizarea unui larg front al forțelor progresiste, democratice ale societății românești in vederea salvgardării unor istorice cuceriri ale poporului, grav amenințate, cu deosebire in deceniul al IV-lea, de politica agresivă a statelor fascistă șl revizioniste. Partidul nostru — arată secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — și-a putut îndeplini misiunea sa istorică acționînd permanent pentru unitatea clasei muncitoare, a forțelor revoluționare ale societății românești.Făurirea frontului unic muncitoresc s-a aflat statornic în preocupările partidului comunist, numeroase momente de istorie revoluționară fierbinte, de puternică afirmare a clasei muncitoare în prim- planul vieții so- cial-politice a tării fiind nemijlocit legate derealizarea consensului muncitoresc, de acțiunea unită a muncitorimii, fără deosebire de apartenența politică.Un grăitor exemplu al forței unității muncitorești l-a constituit marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, in organizarea și desfășurarea căreia o contribuție determinantă au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. în acea zi, zeci de mii de muncitori — comuniști, socialiști, social-democrați — și alături de ei intelectuali, meseriași, funcționari etc. au făcut să răsune cu putere voința de luptă antifascistă și antirăzboinică a clasei muncitoare, a întregului popor român, hotărîrea lor de a apăra cu prețul vieții integritatea și independenta țării în contra oricărui agresor. Tocmai acțiunea unită a muncitorimii, a altor forțe patriotice a reprezentat factorul care a imprimat acestei bătălii politice un impresionant caracter de masă, de afirmare a vrerilor unul întreg popor, o puternică combativitate revoluționară și, prin aceasta, un adînc și nepieritor ecou în conștiințe. Unitatea muncitorească a făcut atunci, încă o dată, să se graveze profund în inimi și în cugeta adevărul că muncitorimea reprezen-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Mill IN ÎNTREAGA economie reauzat integral
- pînă la 23 August pe opt luni, 

pînă la Congresul al XlV-lea pe întregul an!

Noile capacități din industria energetică - puse neîntîrziat în funcțiune!ș
Acțiunile întreprinse in întreago economie pentru realizarea planului pe opt luni in cinstea zilei de 23 August și pe întregul an pină la Congresul al XlV-lea al partidului includ în ansamblul lor și eforturile colectivelor de muncitori și specialiști din domeniul energetic, sector de o importanță deosebită pentru bunul mers al întregii activități productive și în care

urmează să intre în exploatare noi obiective de investiții. Eforturile care se fac sînt fără îndoială meritorii, iar rezultatele obținute vin să confirme deplina angajare a oamenilor muncii de pe multe șantiere energetice de a realiza la termenele stabilite noile capacități de producție, Totuși, sînt și șantiere pe care lucrările înregistrează serioase rămîneri in urmă, lată

de ce, așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. este necesar să se ia de urgență măsurile ce se impun pentru a se grăbi ritmul lucrărilor de construcții-montaj, pentru a se finaliza la datele stabilite toate obiectivele cuprinse in plan și a asigura darea lor în producție la capacitățile proiectate.
PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI CRAIOVA II

SE EXECUTĂ ULTIMELE OBIECTIVENu cu mult timp In urmă. Ia Centrala Electrică de Termoficare Craiova II a fost racordat la circuitul productiv al doilea grup de 150/120 MW pe lignit (150 cind funcționează in regim dc condensație. vara, și 120 MW cind funcționează în regim de termoficare, iarna). Prin finalizarea și punerea in funcțiune a acestui obiectiv de investiții, realizat în întregime cu componente furnizate de întreprinderile românești de profil, puterea instalată în unitățile energetice din județul Dolj, pentru producerea energiei electrice pe bază de cărbune, a crescut cu aproximativ 30 la sută față de începutul actualului cincinal. „In cinstea apropiatei sărbători naționale de la 23 August și

a Congresului al XlV-lea al partidului. energeticienii de la Centrala Electrică de Termoficare Craiova II au furnizat sistemului energetic național, peste prevederile planului la zi, 75 milioane kWh energie electrică, precizează Marin Popescu, secretarul organizației de partid. Aceasta in condițiile în care s-au economisit 37 000 kg combustibil convențional. Pe baza măsurilor stabilite avem garanția realizării planului de energie electrică, pe întregul an, la data de 25 noiembrie1’.Iată, doar în cîteva cuvinte, realizări obținute de energeticienii cra- ioveni. Semnificativ este și faptul că de la punerea în funcțiune a celor două turboagregate de la termocentrala Craiova II s-a asigurat un înalt

grad de disponibilitate a. instalațiilor, ceea ce confirmă calitatea și fiabilitatea echipamentelor, competența profesională a energeticienilor dol- jeni care, in ultimul an, se mențin constant în rîndul fruntașilor pe țară. Acum, in aceste zile premergătoare zilei de 23 August, energeticienii celui mai nou și reprezentativ obiectiv de investiții din acest an ăl județului Dolj acționează cu hotărire pentru executarea ultimelor finisaje la lucrările de izolații termice si la -corpul clădirii de exploatare. La toate punctele de lucru, incepînd cu gospodăria de cărbune și pină la sala de comandă, se muncește in ordine și disciplină. în secția termomecani- că, bunăoară, sector ce asigură exploatarea grupurilor energetice —

stare de veghe permanentă, așa cum este și firesc să fie. ..Nu ne permitem nici un moment de răgaz, afirma șeful secției, maistrul specialist Vasile Dan. Datorită competenței profesionale a energeticienilor noștri, grupul I a atins un indice de utilizare de 96 la sută. Grupul II a realizat, in perioada de cînd a fost pus în funcțiune, o putere medie de 114 MW, adică un grad de utilizare de 90,5 la sută, ceea ce probează înalta fiabilitate a instalațiilor și agregatelor energetice fabricate in țara noastră, multe dintre ele în premieră națională și încorporate in noua termocentrală de la Craiova11. (Nicolae Băbăiău, corespondentul „Scinteii").
PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI GIURGIU

MĂSURI PENTRU RECUPERAREA GRABNICĂ
A RESTANȚELOR LA STADIILE FIZICELa prima vedere, activitatea de investiții pe șantierul întreprinderii Electroeentrale Giurgiu pare a fi. bună, constructorii indeplinindu-și sarcinile valorice de plan aferente perioadei care a trecut din acest an. Afirmăm însă că numai pare a fi bună, intrucît nu peste tot se acționează cu hotărire și fermitate pentru realizarea ritmică, integrală și la termenele stabilite a stadiilor fizice la obiectivele acestei investiții complexe, care pe lingă lucrările ce se execută în cadrul termocentralei cuprinde și o serie de alte lucrări : rețele de termoficare industrială și urbană in municipiul Giurgiu, locuințe de serviciu ș.a.Cele mai mari restanțe se înregistrează in domeniul realizării conductelor și rețelelor de termoficare industrială și urbană. Astfel, se poate spune că la conducte și rețele de termoficare pentru alimentarea cu căldură a locuințelor din municipiul Giurgiu lucrările planificate in acest an nici nu au început. Restante se înregistrează și la rețelele de termoficare industrială. Cum se explică această situație 7

Din discuțiile avute cu' tovarășii Paraschiv Rădulescu, directorul adjunct comercial, și subinginerul Florian Ilincuță, din cadrul compartimentului investiții al întreprinderii Electroeentrale Giurgiu, rezultă că executarea acestor lucrări depindea de planul de sistematizare a municipiului Giurgiu Si intrucît acesta nu a fost definitivat la timp nu a putut fi creat frontul de lucru corespunzător nici pentru lucrările menționate.în urma unui recent comandament special, alcătuit din factori cu atribuții in acest sens, sub conducerea și îndrumarea directă a comitetului județean de partid, s-a asigurat totuși frontul de lucru necesar pentru majoritatea lucrărilor, urmînd ca pină la finele acestui an, conform graficului stabilit, să fie finalizate toate lucrările. restanțele urmînd să fie recuperate integral. Așadar, acum sarcini cu totul deosebite revin executantului. Trustul Antrepriză Generală „Energocon- strucția". Dar pentru ca angajamentul constructorilor să fie transpus in fapte este nevoie să se îmbunătă

țească aprovizionarea cu materiale. Altfel, in locul rezultatelor scontate vor rămine doar bunele intenții. ■Mai bine și mai organizat s-a acționat pentru executarea lucrărilor la stația de aer comprimat, modernizarea gospodăriei de păcură și montarea amortizorului de zgomot pentru unul din cazanele de 420 tone abur pe oră, unde planul a fost chiar depășit. Și la capitolul „Locuințe de serviciu11 planul a fost realizat și depășit. Prin mobilizarea exemplară a unor brigăzi de constructori de la întreprinderea Antrepriză Construcții-Montaj Giurgiu s-a reușit darea in folosință a 40 de

apartamente, la această oră fiind mult avansate lucrările de structură -la' celelalte-apartamente.Intens s-a acționat in ultima perioadă-și pentru procurarea utilajelor și a dotărilor diverse. Prin eforturile conjugate ale întregului colectiv de oameni ai muncii din cadrul compartimentului investiții s-au asigurat utilajele necesare și au fost realizate, în avans, dotările prevăzute. Există prin urmare condiții ca restanțele să fie recuperate, totul depinzind de felul cum se va munci in continuare. (Ion Gaghi, corespondentul „Scinteii11).Asa cum reiese din investigația făcută, pe cele două șantiere se înregistrează ritmuri de lucru diferite. La Centrala Electrică .de Termoficare Craiova II se constată o temeinică organizare a activității de con- strucții-montaj. o bună aprovizionare tehnico-materială. o preocupare susținută pentru punerea in funcțiune Ia termen a obiectivului. Așadar, o experiență notabilă, ce trebuie extinsă și generalizată în toate colectivele din acest sector de activitate. Cu totul altfel stau lucrurile pe șantierul de la Giurgiu, unde, deși planul valoric este realizat, stadiile fizice sint rămase în urmă. Este un motiv serios de analiză a titularului de investiție, și aceasta cu atît mai mult cu. cit pe șantier, fapt dovedit, există resurse importante pentru creșterea ritmului de execuție, pentru realizarea acestui obiectiv energetic.
Activitate intensă pentru efectuarea

exemplară a tuturor lucrărilor agricole
BUZĂU

taie, cit maiCreșterea efectivelor de animale și a producțiilor de lapte, carne și lină, la nivelurile prevăzute, este de neconceput fără asigurarea, intr-o structură optimă, a unor cantități îndestulătoare de furaje necesare hrănirii acestora in perioada-de sta- bulație. „Mai mult decît in anii tre- cuți, 1989 este un an agricol foarte propice realizării și depășirii planului la furaje, in special la suculente și grosiere — ne precizează, tovarășul Florin Nedelcu, director adjunct al direcției agricole județene. Și la fin. realizările sint superioare comparativ cu aceeași perioadă din 1988. întreprinderile agricole de stat au depozitat deja 14 300 tone fin (89 la sută din planul anual), iar cooperativele agricole — 47 200 tone (58 la sută din plan). La grosiere se va asigura de trei ori mai mult decît necesarul, iar la suculente planul va fi depășit cu 30 la sută. în această lună, in multe unități agricole din zona de cimpie a inceput coasa a IV-a la lucernă, iar in zona colina- ră și de munte — a doua la fin. Practic, din cele 91 de unități agricole cooperatiste doar 24 se află încă sub semnul întrebării în ce privește asigurarea finului la nivelul stabilit, in rest toate unitățile și-au realizat sau depășit planul11.Demn de remarcat este și faptul că la indicația comandamentului județean pentru agricultură s-au păstrat peste 10 000 hectare de miriște după griu, care va fi recoltată și depozitată sub formă de fin. De asemenea, după recoltarea griului s-au însămințat peste 2 000 hectare cu mei in scopul completării resurselor de fin. Cu excepția consiliilor agroindustriale Boldu. Ziduri și Zărnești, unde lucernierele au fost afectate In mare parte de secetă. în celelalte 11 consilii agroindustriale s-au strlns trei coase de lucernă, obți- nindu-se producții foarte buhe. Cooperativele agricole Brădeanu,

multe taie!Padina, Pogoanele, Glodeanu Siliștea, Gălbinași și Smeeni și-au realizat deja și depășit, in medie, cu 500—800 tone planul la fin. Cu totul altfel se prezintă situația în cooperativele agricole Glodeanu Sărat, Vadu Pașii. Zărnești, Vernești, Gre- bănu și Racovlțeni. care nu și-au asigurat finul de lucernă la nivelul programelor stabilite, ceea ce dovedește persistența a două modalități diferite de abordare a problemei redresării rapide a situației din zootehnie.Pentru a se asigura cantități îndestulătoare de furaje au fost luate o serie de măsuri. Astfel, in unitățile cu deficit de fin s-a trecut la amonizarea a peste 10 000 tone paie. Tot în aceste zile s-a încheiat revizuirea tuturor bucătăriilor furajere din fermele zootehnice, modernizarea și igienizarea grajdurilor.Prezenți in aceste zile in unitățile din consiliile agroindustriale Ne- hoiu. Beceni, Pătirlagele și Berea, am constatat că stringerea finului a fost transformată intr-o adevărată campanie la care participă, alături de cooperatori, și oameni ai muncii din unitățile industriale șl din alte instituții. „Sîmbătă și duminică au fost declarate zile record la recoltarea finului — ne spune tovarășul Valerian Nedelcu. primarul orașului Nehoiu. Chiar dacă de citeva luni sintem orășeni, nu am uitat să cosim, șl in condițiile favorabile din acest an putem depăși cele 7 070 tone planificate. Iată de ce, in aceste zile, la stringerea finului sint mobilizați și peste 2 000 de oameni ai muncii de la întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport. întreprinderea de Tricotaje și Fabrica de Brinzeturl". Tot așa ar trebui să se procedeze peste tot unde nu s-au asigurat cantitățile prevăzute de furaje.
Stellan CHIPERcorespondentul „Scinteii”

MARAMUREȘ

Nimic să h se piardă tia recolta de fructeJudețul Maramureș este cunoscut ca un puternic bazin pomicol. Zilele acestea, trecînd prin mai multe ferme pomicole și discutînd cu specialiștii, am putut constata că se anunță o producție bună de fructe. motiv pentru care se iau toate măsurile pentru ca ea să fie valorificată superior. „Recolta de fructe, la speciile timpurii : cireșe, vișine și prune din prima epocă de coacere — ne spune Andrei Lazăr, directorul Stațiunii de Cercetare Pomicolă Baia Mare — este bună si în acest ăn. Pînă acum am livrat peste 200 tone de fructe, cantitate care se situează peste nivelul planului. Pe de altă parte, întreaga producție este contractată cu întreprinderea de Legume si Fructe. Surplusul de fructe va fi destinat industrializării in întreprinderile specializate. In cele trei ferme — de la Sighetul Marmației, Somcuta Mare și Tirgu Lăpuș — care aparțin de unitatea noastră avem capacități de deshidratare, mai ales pentru prune. Pentru a găsi noi forme de valorificare superioară a fructelor și legumelor, se pune în funcțiune o linie pentru sucuri de fructe și legume".Urmărim cum se desfășoară activitatea la întreprinderea de producere și industrializare a legumelor și fructelor, Melania Nistor, directoarea întreprinderii, ne spune : „Am căutat soluții pentru valorificarea superioară a fructelor care se produc in județ. Astfel, mărim capacitatea de producere a băuturilor răcoritoare, fabricăm concentrate pentru asemenea băuturi, cum ar fi sucul de mere concentrat. Anul trecut am pus în funcțiune o linie de băuturi răcoritoare cu o capacitate de 4 400 sticle pe oră șt am modernizat o altă linie de 1 200 sticle pe oră.

Vom căuta să găsim și alte soluții privind valorificarea superioară a producției de fructe".Inginerul Gheorghe Leș, directorul întreprinderii de Legume și Fructe Maramureș, ne spune că pentru preluarea integrală a tuturor produselor la fondul de stat, pe baza prognozelor și evaluărilor făcute, ș-au luat măsuri pentru a se asigura, pînă la începerea campaniei de recoltare a fructelor, ambalajele necesare. De asemenea. împreună cu trustul horticol au fost nominalizate unitățile cu sarcini Ia exportul de fructe, fiind în curs de amenajare sau reparații, unde este nevoie, platformele și șoproanele din cadrul fermelor. La fel, au fost nominalizate fermele pomicole a căror producție va fi destinată păstrării pentru iarnă, dar și a celor care vor livra fructele in județele cu care întreprinderea are contracte, inclusiv pentru aprovizionarea Capitalei.Pe lingă spatiile existente la întreprindere și la stațiunea de cercetare și producție pomicolă au fost inventariate și alte spații din cadrul unităților productive in vederea păstrării temporare a fructelor. Acum, in multe din acestea se desfășoară lucrări de igenizare și reparații. Spațiile existente sînt suficiente pentru depozitarea și păstrarea in bune condiții a fructelor.După cum am văzut, în județul Maramureș există o preocupare majoră atît pentru producerea fructelor. cit și pentru valorificarea lor superioară. Au fost găsite soluții, dar. cum a reieșit si din dialogurile cu interlocutorii noștri, ele nu sint încă epuizate.
Gheorghe PARJAcorespondentul „Scinteii”

Cine și cum 
acțiunea de 
în „industria

coordonează 
modernizare 
orizontală"?Un motor, oricît ar ff el de simplu, un utilaj, un agregat adună în componența lor sute sau mii de piese și subansamble. Multe din acestea sint realizate in ceea ce in mod obișnuit numim „industria orizontală", adică in unități angajate in relații de cooperare. Devine limpede că, în ultimă instanță, calitatea produselor, atestată de marca fabricii întreprinderii coordonatoare, care realizează produsul finit, este dală, deopotrivă, de calitatea muncii proprii, dar și de calitatea muncii zecilor și sutelor de furnizori. Nici acțiunile de modernizare a produselor, in unitățile coordonatoare, nu pot avea finalitatea scontată, regăsită în performanțe calitative și funcționale superioare. într-o eficiență cit mai înaltă, fără această permanentă și promptă racordare a tuturor furnizorilor la cerințele producției. Ce se întimplă cind asemenea exigente sînt ignorate ?Fixăm investigația noastră în mai multe unități colaboratoare ale întreprinderii de Produse Electronice și Electrotehnice „Electroargeș" din Curtea de Argeș. Aici, in această importantă unitate economică, se realizează o gamă largă de componente electronice, aparate electrotehnice și electrocasnice, scule și dispozitive de largă utilitate, alte produse apreciate, de-a lungul anilor, atit în țară, cit și peste hotare. Tocmai da la acest prestigiu a pornit colectivul unității în acțiunea de modernizare a produselor, încercările izbindu-se, nu de puține ori. de indiferenta furnizorilor.

Soluții există, de ce se 
amină aplicarea lor ? Intre multele elemente necesare execuției unor piese cerute la fabricarea aparatelor electrotehnice se numără și poliamida armată cu fibră de sticlă. Practic, aproape nu există aparat electrocasnic care să fie realizat fără piese mai mari sau mai mici din poliamida. De multe ori, de calitatea acestui produs depind, in ultimă instanță, rezultatele întregului efort de modernizare a producției. Poliamida armată cu fibră de sticlă a fost asimilată, în urmă cu nu prea mult timp, la întreprinderea de Mase Plastice București. Primele loturi livrate beneficiarilor erau, cum remarca maistrul Vasile Velicu, șeful atelierului mase plastice de la „Electroargeș", mai bune ca cele aduse din import. Lucru bun pînă aici, numai că, fiind o substanță care prin natura ei absoarbe apa, poliamida ajunge, de Ia un timp, la beneficiari cu un grad de umiditate excesiv de ridicat. Bunăoară, potrivit buletinelor de analiză, prezentate, atit furnizorului, cît și reprezentantului inspectoratului județean pentru controlul calității produselor, la „Electroargeș" au fost livrate mai multe șarje de asemenea mate- rrial<* avind- tuniii •ditatea de 10 pină Ia 18 la sută. Aceasta înseamnă că uneori o cincime din componențapoliamidei era de fapt... apă și că, la fiecare tonă de materie primă, electroniștii argeșenicumpără, la un preț destul de pipărat, circa 100—200 kilograme de apă. In plus, datorită gradului ridicat de umiditate, produsele executate din poliamida armată cu fibră de sticlă crapă in timpul prelucrării. Sute de piese sînt astfel rebutate. In urmă cu cîteva zile, de exemplu, o comandă a unui beneficiar important nu a putut fi onorată la timp deoarece multe piese s-au deteriorat cind erau asamblate.Nu mică a fost Insă surpriza inginerului Gheorghe Oltfeanu, directorul fabricii de bunuri de larg consum din întreprinderea „Electroargeș", care, aflat la Sibiu, a constatat că, la „Flamura Roșie", se utilizează o poliamidă identică cu cea de care are nevoie unitatea sa din Curtea de Argeș, dar perfect uscată, realizată de specialiștii si- bieni după o tehnologie proprie.Ce spun, in legătură cu toate acestea, furnizorii de la întreprinderea de Mase Plastice București 7 Potrivit opiniei inginerului Artur Chivulescu. șeful atelierului de cer- cetare-proiectare uzinală, al acestei unități, beneficiarul nu știe să determine umiditatea. Este exclus să se livreze materiale avind un asemenea grad ridicat de umiditate. „Probleme sint. și noi le cunoaștem — preciza specialistul bucureștean. Pentru a le rezolva am propus să construim aici un ciclon de uscare forțată. Am comandat utilajele necesare. dar, de mai bine de un an și jumătate, constructorul nu le-a realizat, deoarece are nevoie de circa 50—100 kilograme de tablă din oțel inoxidabil. Despre faptul că cei de la întreprinderea „Flamura Roșie" realizează poliamida armată cu fibră de sticlă, pe baza unei tehnologii care nu folosește apa, nu cunoaștem încă nimic."Să admitem că așa stau lucrurile, cu toate că la Curtea de Argeș ni s-a spus că întreprinderea bucu- reșteană a fost informată, printr-o scrisoare, de performantele obținute in unitatea sibiană. Provoacă însă nedumerire, de ce nu este uscat întregul lot de poliamidă fabricat pentru a fi livrat diverșilor beneficiari, așa cum se procedează cu substanța oorită pentru a fi prelucrată în instalațiile... proprii. In discuție nu se află deci incapacitatea întreprinderii de a realiza poliamida la nivelul cerințelor, ci o optică de-a dreptul bizară. Pur și simplu în întreprinderea bucuresteană, recunoscîndu-se această realitate, ni s-a spus că dacă beneficiarilor li s-ar livra poliamida uscată, productivitatea muncii s-ar reduce de 2—3 ori, în plus, ambalarea ar trebui efectuată în vid. Dar cum a fost posibil ca o vreme poliamida să fie de calitate ? Cind șl de ce s-a produs schimbarea in rău? Nu este oare vorba despre o optică îngustă. care trădează o falsă viziune asupra ceea ce înseamnă respectul pentru eficienta economică, respectul pentru onorarea în cele mai bune condiții a obligațiilor contractuale și, in ultimă instanță, respectul pentru marca fabricii ? Iar o asemenea viziune, îngust departamentală. egoistă chiar, asupra eficienței și a calității producției are consecințe păgubitoare de proporții, numai la „Electroargeș". circa 19—15 la sută din piesele realizate fiind rebutate. Și asta după ce poliamida a fost uscată in autoclave speciale timp de 24 de ore. pe cind tehnologia prevede numai 4 ore. Concomitent cu creșterea de 6 ori a consumurilor energetice se înregistrează un șir de alte dereglări în procesul de fabricație, cu implicații în realizarea producției fizice.

Performanțele produselor 
modernizate — aceleași ca 
înainte de modernizare ? Am văzut în secțiile și atelierele întreprinderii „Electroargeș" linii întregi de fabricație noi, moderne, în totalitate realizate cu forțe proprii. Anual, potrivit celor spuse de inginerul Stelian Bica, șeful atelierului proiectare-autoutilare, sînt realizate utilaje în valoare de peste 12 milioane lei. Numai prin modernizarea atelierului de acoperiri metalice, de exemplu, au fost executate linii automatizate de cromare. zincare, nicbelare, pasi- vare, costurile la asemenea operații fiind reduse cu circa 1,7 milioane lei, in timp ce volumul producției-marfă realizate a sporit cu circa 5 milioane de lei. S-au executat, apoi, cîteva zeci de standuri pentru testarea echipamentelor auto, a celorlalte produse aflate în nomenclatorul de fabricație al unității. Din cele 54 de mă-

LA „ELECTROARGEȘ", UNDE SE VEDE DIRECT, 
NU DIN RAPOARTE, DIMENSIUNEA EFORTULUI 

PENTRU CALITATE, PENTRU MODERNIZAREA 
PRODUSELOR PRIMITE DE LA UNII COLABORATORI

li 2...?'Asuri, cuprinse In programul de modernizare pe acest an, au fost deja materializate mâi hiult 8e jumătate,1cu efecte care înseamnă, pe lingă avantajele enumerate mai sus, sporirea productivității muncii la unele lucrări de 2—3 ori, mărirea cadenței unor mașini de la 80—90 de piese pe minut la 180 de piese, mecanizarea unor operații de pregătire a suprafețelor și de vopsire a acestora.Cum și cit se regăsesc insă aceste măsuri, eforturile deosebite întreprinse aici pe linia modernizării, în performanțele produselor ce poartă marca fabrici! ? „De multe ori doar intr-o mică măsură — precizează inginerul Simion Grama, directorul întreprinderii. Si aceasta pentru că muiți furnizori continuă să lucreze potrivit unei mentalități învechite, după care numai ceea ce se vinde cu sutele de tone este bun și valoros. Nu șe poate face distincție, de exemplu. între aracetul folosit în construcții, la zugrăvirea pereților, și cel necesar în industria electronică. Chiar așa ni se spune : Zeci de vagoane, pe care le livrăm la alți, beneficiari, sint bune și voi faceți hazuri pentru citeva kilograme ? La fel în cazul carcaselor pentru aparate electrocasnice. In zadar âu fost «proiectate corespunzător unei linii moderne. dacă sînt manipulate în a- celeași condiții ca și navetele pentru transportul sticlelor. Ajung la noi zgiriate. ciobite, avind pereți neuniformi. Prin modernizare, noi înțelegem și miniaturizare, reducerea consumurilor materiale. Dar, în continuare, furnizorii ne trimit produse supradimensionate, în unele cazuri și prețurile fiind,, paradoxal, mai mari la materialele de mici dimensiuni, care înglobează mai puțină materie primă și mult reduse la materialele agabaritice".Un „amănunt", iată, demn de reținut. Ne interesăm despre ce anume produs este vorba. „Sticlostrațitexul, de exemplu — ne precizează directorul Gheorghe Olteanu. Trecînd la miniaturizarea unor produse avem nevoie de astfel de plăci de material stratificat cu grosimea de 0,3 milimetri. Acestea costă însă mai scump decît cele de 0,5 mm șl mult mat scump decît cele de 3 mm. Mult mai scump costă, apoi, unii conductori de alimentare, cei de 0,5 mm, de exemplu, comparativ cu cei de 0,75 mm sau mai groși, pentru care este nevoie de mai multă materie primă11. Ne interesăm in legătură cu toate acestea la întreprinderea de Cabluri și Materiale Electroizoiante București. Tovarășul inginer Petre Oan- cea, șeful serviciului producție, ne confirmă că cele relatate la „Electroargeș" sînt adevărate. Plăcile de sti- clostratitex de 0,3 mm sînt mai scumpe chiar și decît cele de... 30 mm grosime. Și aceasta pentru că primele necesită o țesătură mal fină, dificil de executat, o planeltate perfectă a preselor care, pe deasupra, trebuie și bine șterse de praf ! Deci, în acest caz, este nevoie de o mai mare atenție, de.un plus de gîndire, de serioase investiții de inteligență, elemente necostisitoare, aflate Ia Jndemîna tuturor, dar insuficient

După trei ani de discuții, 
rășinile se livrează tot cu 
impurități. Am continuat dialogul pe această temă la Combinatul Chimic Făgăraș, unitate care produce pentru „Electroargeș11 două tipuri de rășini. Potrivit opiniei 'specialiștilor argeșeni, aceste rășini conțin impurități mecanice, nu sint deplin solubile in alcool și. în general, nu corespund scopului pentru care sînt solicitate. Ce am aflat de la conducerea combinatului, prin intermediul corespondentului ziarului nostru, Nicolae Mocanu : „Conducerea și specialiștii combinatului aud acum pentru prima dată despre aceste probleme. Normal ' era să fi fost sesizați intr-un fel. In orice caz, puteam lua măsuri să co- ț rectăm proprietățile rășinii".Că puteau fi corectate aceste pro- ’ prietăți, nu există nici un dubiu. Și apreciem, din acest punct de vedere, răspunsul primit. Numai, că, revenind la „Electroargeș" aflăm că există un întreg dosar cu adrese și telexuri expediate către combinatul din Făgăraș, în care sînt arătate deficiențele constatate. deficiențe cunoscute și de factorii de specialitate ai Inspectoratului Județean pentru Controlul Calității Produselor care la rindul lor au sesizat combinatul din Făgăraș. Si respectivele adrese nu sînt datate de ieri, de azi, ci de ani și ani de zile. Numai în partea a doua a anului 1986. de pildă, lunar a fost trimis cel puțin un telex de la „Electroargeș" ia Făgăraș.Așadar, timp a fost destul pentru corectarea proprietăților rășinii, informații au existat suficiente credem, dar dacă mai de voie, mai de nevoie, beneficiarii au acceptat așa rășina, 
e drept, transformînd zeci de specialiști. dispeceri și alte cadre în sorta- tori ai produselor, de ce să se mai schimbe rețetele de fabricație, de ce să Se ceâră un plus de atenție, deci de efort pentru asigurarea calității produsului, pentru 1 modernizarea fabricației ? Corelarea tuturor a- cestor eforturi cerute furnizorilor, cu cele depuse pe linia modernizării producției. in întreprinderea arge- șe;ină Înseamnă produse electrotehnice, cbhiponen- te electronice, realizată Tâ cel mai înalt nivel de tehnicitate. înseamnă ca toate unitățile noastre din industria orizontală să ajungă concurenți cu prestigiu in ce privește competitivitatea produselor realizate. Electroniștii argeșeni au elaborat o serie de proiecte pentru realizarea unei largi game de aparate și componente care să fie competitive cu cele mai bune realizări in domeniu, pe plan mondial. Pentru execuția acestor produse care necesită mai puține materiale și materii prime, consumuri energetice reduse și care pot dezvolta performanțe superioare este nevoie de materiale cu caracteristici îmbunătățite. Nu mai scumpe sau dificil de realizat, ci îngrijit lucrate, executate' pe baza unor tehnici șl tehnologii noi, moderne, eficiente, continuu perfecționate. In fond, acesta este scopul întregii acțiuni de modernizare : de a determina, așa cum sublinia secretarul general al partidului, o perfecționare și o îmbunătățire a întregii activități, creșterea producției, a calității și a nivelului tehnic, creșterea eficienței economice atit în fiecare unitate, cît și pe ansamblul economiei.

Efecte pozitive ale unor 
intervenții prompte. In după atitea întrebări și nedumeriri, iată și un răspuns realist. La Institutul de Cercetări și Inginerie Tehnologică, Proiectare si Producție pentru Industria Anorganică și Metale Neferoase, inginerul Petre Nistor ne-a spus : „Este adevărat, preocupați să livrăm urgent, materialul solicitat la «Electroargeș», am acordat mai puțină atenție condițiilor de livrare specificate în contract. Stin» însă acum ce avem de făcut șî următorul lot de sirmă va fi decapat și ambalat corespunzător cerințelor beneficiarului".Un răspuns asemănător, care să pornească de la analiza temeinică a tuturor neajunsurilor semnalate șt eare să. cuprindă toate măsurile ce se au în vedere pentru înlăturarea lor, este așteptat și de la I.C.C. Scăieni, eare livrează cartoane fără să respecte masa netă impusă, de 325 grame pe metru pătrat, produsul pre- zentind variații de grosime și cute în interiorul ruloului, cauze din care se rebutează mari cantități de carton ; de la întreprinderea de Rulmenți din Alexandria, care, de asemenea, nu respectă contractele încheiate ; de la Combinatul Petrochimic Pitești, care livrează un copolimer A.B.S. cu un grad mare de umiditate. granulele respective avind culori diferite de la un sac la altul sau chiar in interiorul aceluiași sac ; de la Combinatul de Oteluri Speciale Tirgoviște, care livrează tablă sili- cioasă ce prezintă ondulațit marginale și variații de grosime și de la muiți alți furnizori care trebuie să înțeleagă că. pînă Ia urmă, fiecare ajunge beneficiarul propriilor produse. Pentru că, se știe, componentele electronice fabricate Ia „Electroargeș" se regăsesc in instalațiile de automatizări din mai toate aceste unități. în tablourile de comandă ale mașinllor-unelte. în aparatele electrotehnice și în cele electrocasnice. in sculele șî dispozitivele electrice utilizate pretutindeni în industrie.valorificate.In legătură cu nenumăratele aspecte semnalate în ancheta de față, ceea ce trebuie reținut este că modernizarea produselor trebuie privită ca un tot unitar, coordonarea permanentă a acestei acțiuni reprezentind o cerință de prim ordin, insășl garanția reușitei ei. Permanent se cere regindit întreg procesul de realizare a unui produs, pe întreg lanțul fabricării lui, și nu doar o anume parte a acestuia. Altfel, chiar dacă se obțin rezultate deosebite pe o anumită fază a execuției, chiar dacă in marea lor majoritate elementele sint realizate la cel mai înalt nivel posibil, neglijindu-se un singur aspect, aparent neînsemnat, eforturile desfășurate pe linia modernizării producției nu se mai regăsesc in performanțele produsului finit sau se regăsesc intr-o mică măsură. Respectul pentru modernizarea producției trebuie să fie general, in fiecare unitate din „industria orizontală", la fiecare furnizor.

Nicolae MILITARU
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în anul 45 al libertății noastre
9

ÎN CURÎND MAGISTRALA A 3-A VA FI DATĂ ÎN FOLOSINȚĂ
noastre...
XIV-lea al Partidului Comunist

București, anul ’45 al libertății
București, anul Congresului al 

Român...
Metropola cu peste două milioana de locuitori aflată in inima 

Cimpiei Române...
Vatră de lumină din inimile și sufletele noastre. Vatră a sim

țirii și statorniciei românești. Capitala patriei dragi, in hainele 
ei de măreție durate prin veac. Cu lucrarea tuturor generațiilor 
care au iubit-o, au apărat-o. i-au adăugat noi frumuseți la 
zestrea ei de frumuseți. Marele oraș a urcat necontenit, cu dem
nitate. treptele de strălucire in timpul eroic, de destin liber. 
Merita strălucirea de azi. Merita ca temeliile sale', adincurile 
geologice in care s-au clădit și păstrat civilizațiile veacurilor 
trecute să fie înnobilate cu bulevardele destinate transportului iu 
comun — METROU L.

Orasul-melropolă, care dă ora exactă a tuturor împlinirilor 
României contemporane, avea dreptul ca. in salba sa de zidiri 
noi cu care intră în mileniul trei, să cuprindă și rețeaua de 
metrou — operă in întregime românească. Operă ce s-a clădit și 
se clădește la inițiativa și sub directa conducere a secretarului 
general al partidului, președintele Republicii — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Operă a anilor „Epocii Nicolae Ceaușescu".Din cartea de aur a acestei izbînzi românești :„La inaugurarea adresez, in numele de partid și de stat, al meu personal, cele mai calde felicitări proiectanților și constructorilor, muncitorilor și specialiștilor, formațiunilor de tineret și militarilor armatei noastre, tuturor acelora care au realizat această remarcabilă lucrare tehnică menită să contribuie la dezvoltarea transportului in comun in Capitală.Le urez tuturor noi și tot mat mari succese in activitatea consacrată extinderii în continuare a rețelei de metrou".Era în 1979...Era la prima călătorie cu metroul în București...Momentul inaugural a rămas astfel consemnat, sub semnătura to varășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu. Clipă de start cu mare incărcătură emoțională. Clipă din șirul miilor șl miilor de clipe ce au gravat memoria atîtor întemeieri socialiste cu trainice temelii așezate după Congresul al IX-lea al partidului. Au fost zidite mai bine de 2 090 unități industriale in acest, răstimp, în cele peste 180 platforme... Milioane de apartamente... Noi orașe și noi sate... Vetre ale chimiei, otelului, luminii... Vetre de pîine pe baza agrotehnicii moderne... Transfăgărășanul... Magistralele albastre... Platformele de foraj marin... Cargourile maritime. de mare tonaj... „Rombac“-ul și „Dacia"... Noul destin al Dîmboviței... Al Argeșului... Al Oltului...Construcție menită să înfrunte veacurile, metroul bucureștean face acum parte, in chip firesc, din realitatea fundamentală a marelui oraș.Așadar, zece ani de la întîia călătorie cu metroul în București.Cum s-au desăvîrșit bulevardele din adine, de sub temeliile Cetății lui Bucur ? Cit de mult s-au rapiificat ? Șirul întrebărilor poate continua. Noi să ne oprim doar la un răspuns :In acest an, care poartă emblema jubiliară a actului istoric de la 23 August 1944, o dată cu realizarea celei de-a treia magistrale, rețeaua metroului din București s-a rotunjit la 60 de kilometri. S-a îndeplinit astfel, cu un an mai devreme, o- biectivul stabilit ia Congresul al Xlll-lea al partidului și potrivit căruia, in 1990, Capitala să dispună de o rețea de metrou cu o asemenea lungime.S-a muncit enorm pentru împlinirea acestei realități de

metroului, conducerii precum și
sub temeliile orașului. La cele două magistrale aflate in funcțiune — și care asigură transportul spre și dinspre puternicii poli industriali al Bucu- reștiului — se adaugă in acest august aniversar cea de-a treia magistrală : Gara de Nord — Dristor II. Și tot în acest august jubiliar consemnăm o- iensiva masivă pentru finalizarea. pină in 1991, a tronsoanelor: L. Sălăjan — Linia de centură. Basarab — Laromet.Constructorii, arhitecții. pro- iectanții. industria românească și-au făcut, pe deplin datoria. Mulți dintre acești oameni și-au pus apăsat semnătura pe întreaga geografie de ctitorii din România, în spațiul celor 45 de ani de socialism. „Magnetul metrou" i-a atras în cîm- pul Iui de forță pe cei mai buni, mai competitivi. Pe cei care au in urmă o impresionantă „bibliografie" constructivă. Unii au respirat aerul asprelor confruntări la nașterea salbelor de hidrocentrale de pe cursurile de apă ale țării. Destui și-au trecut în palmaresul profesional — și, deopotrivă, sentimental — vetre de puternice uzine care au făcut tara de 135 de ori mai puternică industrial decit în 1945. Mîini vrednice de . mineri, înainte de a da decisive bătălii cu argila, nisipul ori apa „de București", au ciștigat decisive bătălii in abatajele Văii Jiului ori Motrului, la Filipeștii de Pădure sau Bălan, la Herja sau Voivozi. Brațele și mintea cutezătoare ale acestor oameni au ridicat, în acest ev socialist, măiestre arcuri de beton peste apele țării, mari sisteme de irigații în care lanul de pîine al țării iși pune temeinic nădejdea, case pentru nurilor materiale școli, maternități, tării, aeroporturi. ________De necuprins este „panoplia" întemeierilor acestor oameni ai Timpului nostru. Ei au adus la construirea magistralelor subterane o experiență unică.Mijloc de transport integrat în existența Capitalei doar în urmă cu aproape 10 ani.Mijloc de transport modern, rapid, confortabil, care asigură zilnic, in medie, circa opt sute de mii de călătorii. Intrarea în funcțiune a magistralei o 3-a va ridica a- ceastă medie la peste lion de călătorii. Și că tot ne-a ademenit tica, să mai adăugăm proape un deceniu, cit scurs de la prima cursă metroul din orașul de pe ma- aceasta a miliarde de

făuritorii buși spirituale, hoteluri, bru- sosele...
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Cu un deceniu și jumătate în urmă, rețeaua de metrou a Capitalei — ca și noul destin al Dîmboviței, ca și atîtea și atîtea ctitorii ale anilor noștri — se aflau încă pe 
planșetă. Erau încă... viitor. Un viitor convertit în realitate prin efortul unit, prin geniul constructiv al poporului, 
metrouiui bucureștean. De la primele pregătiri, de la primele lucrări, secretarul general al partidului, tovarășul 
în numeroase rînduri șantierele metroului, purtînd fructuoase dialoguri cu constructorii, fiind prezenți la toate

. , ■ * , realizare românească.

împliniri minunate, care au întregit an de an rețeaua 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
momentele importante ale acestei opere de concepție și

19 DECEMBRIE 1979
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu to

varășa Elena Ceaușescu, inaugurează primul tron
son al metroului.

gistrală a metroului prin punerea in funcțiune a 
celui de-al treilea tronson.

PERFORMANTE

28 DECEMBRIE 1981
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu 

pune in funcțiune cel de-al doilea tronson 
metroului.

se 
al

19 AUGUST 1983
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

varășa Elena Ceaușescu, inaugurează prima ma
to

24 IANUARIE 1986
O nouă linie de metrou — prima parte o mo 

gistralei a 2-a — este inaugurată de către secre 
tarul general al partidului, președintele țării, to 
varășul Nicolae Ceaușescu.

24 OCTOMBRIE 1987
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu to

varășa Elena Ceaușescu, inaugurează punerea în 
funcțiune a tronsoanelor trei și patru, Piața Unirii 
— Pipera, care întregesc cea de-a doua magistra
lă de metrou.

e Cu o viteză de execuție de circa 4 kilometri rețea de metrou pe an, Bucureștiul se află între primele orașe care construiesc extrem de repede un astfel complex, comun. de mijloc subteran de transport în
peste 120 de orașeO Din de pe Terra, care au metrou, doar 7 l-au construit cu forțe exclusiv proprii. Intre acestea se numără și Capitala României socialiste - Bucureștiul.

O De mai bine de un deceniu România și-a înscris definitiv numele între puținele țări din lume producătoare de vagoane de metrou. Vagonul „de Arad" este realizat într-o linie modernă, are calități tehnice și funcționale competitive.O Cu o viteză comercială de 36-40 km pe oră și o viteză tehnică de 80 km pe oră, metroul românesc se află în partea de sus a clasamentului celor mai rapide metrouri.O Metroul București se distinge printr-un grad competitiv de electronizare, automatizare, Inteligența tehnică românească investește aici continuu și toate drumurile duc spre... automatizarea complexă, spre conducerea automată a trenului.
O Și tot la capitolul viteză : metroul din adine mai rapid chiar și toturismul personal, torită aglomerației nu poate dezvolta medie mai mare de lometri pe oră.

este au- da- urbane,o vitezâ 25-30 ki-
decit care,dispune economia românească, în acest cumul de energii, de cutezanță și tehnică' vedem simbolul societății noastre unite. Unitatea idealului comun — socialismul pe pâmintul României. Unitatea indestructibilă in jurul partidului, a secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu.Avem bucuria, și mîndria. și a constata, la a de me- pro- acestei ,E-

structorii săi o șansă de afirmare profesională. O șansă de a duce mai departe tradiția constructivă românească. Complexitatea lucrărilor de aici, faptul că teritoriul' actualelor ori viitoarelor artere subterane de transport în comun au fost si continuă să fie adevărat poligon de încercare a tehnologiilor moderne, conipetitiye au forțat, ca să spunem așa, porțile afirmării. In cîțiva ani de muncă, oamenii evoluează rapid, ajung repede la orizontul profesional la care se promovează, cu predilecție, performanta. S-a format o școală a metroului, se poate vorbi cu mîndrie îndreptățită de aceasta. Dar pentru a se aiunge aici a trebuit învins handicapul lipsei de experiență în acest domeniu. Al lipsei de experiență privind realizarea de proiecte, utilaje, tehnologii in construcția metroului. Și, nu in ultimul rînd, handicapul unui teren greu de stăpînit. în ierarhia oficială a celor peste 120 de metrouri ale

lumii, la capitolul teren de construit. metroul din București se află pe locul opt de dificultate.Efortul de supunere a acestui subsol a determinat o vastă activitate de cercetare, de încercare a unor tehnologii inedite la scară industrială. „Motorul" acestui efort de antrenare și coordonare a inteligenței tehnice ? întreprinderea Metroul- București. între tehnologiile originale, promovate aici. un loc distinct au sistemele de ancorare a structurilor de beto- nare din subteran, de stăpini- re a apelor freatice, de etan- șeizare rapidă, cimenturile speciale etc. Industria noastră a produs scutul de săpare a galeriilor, puternicele citadele muncitorești din Capitală. Craiova. Galați, Sibiu, Iași, Timișoara, Brăila, Ploiești. Satu Mare etc. — alte utilaje absolut necesare desăvîrșirii bulevardelor din adine. Este un prilej de satisfacție pentru muncitorii și specialiștii români, dăruiți a-

cestei opere cu adevărat de mîndrie națională, că au știut să pună la bătaie întreaga lor experiență, să acționeze decis, să cuteze și să aibă ciștig de cauză.La capătul tuturor acestor bătălii ciștigate ? Metroul.„Clubul1 construit astfel de transport de strîns așezări Capitala României !în competiția pentru metroul din București au antrenați circa 5 000 de specialiști din peste 40 de institute de proiectare, cercetare, invățămint, la care se adaugă muncitori cu înaltă calificare și specialiști din aproximativ 45 întreprinderi colaboratoare din întreaga țară.Toate marile împliniri acestor ani sint rezultatul jugării tuturor forțelor de IHe TANASACHE

MAGISTRALA 3

ale con- care
categoric, a care au op-

proprii un mijloc de este extrem doar șapte între ele și ceas de împlinire noi magistrale i că obiectivele pentru naștereafost

Statia Obor este pregătită cu grijă pentru întiinirea cu călătorii

un mi- pentru statis- : în a- s-a cu

orașelor care și-au cu forte modern in comun : numără urbane.
Iul Dîmboviței, mijlocit circa 1,2 călătorii.Metroul, în mod oferit tuturor celor tat pentru deplasarea cu el, șansa apropierii, a comprimării timpului. Și, în egală măsură, el a dat fiecăruia dintre con-

satisfacția de acest unei trou. puse monumentale construcții a .. pocii Nicolae Ceausescu" se convertesc zi de zi în realitate.Realitatea României înfloritoare din anul 45 de nouă istorie.România si mai înfloritoare de miine. căreia documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres îi deschid noi orizonturi de progres si civilizație.
IMAGINI ÎNAINTEA CUPEI DE START IN CĂLĂTORIILE PE CEA MAI TlNĂRĂ ARTERĂ A METROULUI

■ffB
■

Se montează încă unul din familiarele indica' toare : „M" Ultima verificare a căii de rulare. Trenurile de metrou vor avea in curind „undă verde" Foto : Sandu CRISTIAN
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„ZIUA MINERULUI"
ADUNAREA FESTIVĂ DE LA PETROȘANILa Teatrul de Stat „Valea Jiului" din Petroșani a avut loc, simbătă după-amiază, o adunare festivă consacrată „Zilei minerului", la care au luat parte oameni ai muncii din unități de extracție și preparare a cărbunelui, întreprinderi producătoare de mașini, utilaje și echipamente miniere, institute de cercetare și proiectare, din alte unități economice ale Văii Jiului, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Adunarea festivă a fost deschisă de Petru Barb, președintele Consiliului Municipal Petroșani al Sindicatelor.Vorbind despre importanta și semnificația evenimentului sărbătorit, Ion Resiga, prim-secretar al Comitetului Municipal Petroșani al P.C.R., a infățișat impresionantele transformări petrecute in mineritul din a- ceastă zonă a tării in anii socialismului. și îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, intrată în conștiința națiunii sub denumirea de „Epoca Nicolae Ceaușescu". Au fost prezentate realizările obținute de oamenii muncii în sporirea producției de cărbune cocsificabil și energetic, perspectivele largi de dezvoltare care se

deschid în viitor acestui important sector economic, imbunăiățirea condițiilor de muncă și de viață ale minerilor.Luind cuvintul în cadrul adunării, Dan Surulescu, director general al Combinatului Minier Valea Jiului, Alexandru Toader, președintele U- niunii sindicatelor din ramura mina, petrol, geologie și energie electrică, Stefan Alba, miner, șef de brigadă la întreprinderea Minieră Petrila. Vasi- le Florea, miner, șef de brigadă la întreprinderea Minieră Livezeni, Vasile Iusan. miner, șef de brigadă la întreprinderea Minieră Lupeni, Stefan Tudoran. maistru electromecanic la întreprinderea Minieră Pa- roșeni, Traian Maghiar, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Minieră Lonea. și Iacob Stoica, directorul întreprinderii Miniere Uricani, au evidențiat condițiile de muncă și viată pe care partidul și statul nostru le asigură minerilor, angajamentul lor ferm de a munci neabătut pentru îndeplinirea' exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an și în actualul cincinal. în cuvîn- tările rostite a fost exprimată adeziunea unanimă a minerilor la Ho-

tărîrea recentei Plenare a C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, „Minerul de onoare" al tării. în suprema funcție de secretar general al partidului, garanția înaintării ferme a patriei pe drumul luminos al socialismului și comunismului.în continuare, s-a dat citire mesajului adresat minerilor de către Biroul Comitetului Județean Hunedoara al P.C.R., în care le sint transmise cele mai calde felicitări pentru activitatea desfășurată, urări de sănătate, fericire și' mult succes în sporirea continuă a extracției de cărbune.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunarea festivă au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în încheierea manifestării a fost prezentat un program artistic.
★Adunări festive consacrate „Zilei minerului" au avut loc in cadrul tuturor centralelor și combinatelor miniere din țară.

ANGAJAȚI PUTERNIC IN BĂTĂLIA 
PENTRU CIT MAI MULT CĂRBUNE

Astăzi este „Ziua minerului", zi 
in care întregul nostru popor oma
giază glorioasele tradiții revoluțio
nare de luptă șt muncă ale puter
nicului detașament de muncitori 
și specialiști care iși consacră în
tregul efort dezvoltării continue a 
bazei energetice și de materii pri
me a țării, progresului economic 
și social al patriei noastre socia
list e.

Acționind cu înaltă răspundere, 
cu abnegație și dăruire revoluțio
nară pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor plan pe acest an și 
pe întregul cincinal, minerii țării 
se prezintă acum, in acest august 
sărbătoresc, cu noi și importante 
realizări de prestigiu. Astfel, nu
meroase colective muncitorești din 
marile exploatări miniere au obți
nut in perioada care a trecut din 
acest an importante depășiri de 
plan la producția de cărbune, mi
nereuri și alte substanțe minerale 
utile, punindu-se astfel bazele ne
cesare îndeplinirii chemării-anga- 
jament de a realiza planul pe 8 luni 
pină la 23 August și planul pe în
tregul an in cinstea Congresului al 
XIV-lea al partidului. Sub deviza 
patriotică „Țării cit mai mult căr
bune", minerii de la Lupoaia, 
Voivozi, Horezu, Cimpulung, Pi- 
noasa, din alte multe unități de 
exploatare depun eforturi deose
bite in aceste zile pentru a pune 
la dispoziția economiei naționale 
cantități tot mai mari de cărbune 
energetic. Deopotrivă, acționează 
ți minerii din Valea Jiului, care, 
înflăcărați de chemările ■ secreta
rului general al partidului, de sar
cinile stabilite cu prilejul vizitei 
de lucru din 22 martie a.c. a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
unități miniere din acest important 
bazin carbonifer al țării, sint hotă- 
riți să atingă nivelul producțiilor 
planificate la cărbunele cocsifica

bil, conștienți fiind că, prin înde
plinirea acestui important obiectiv, 
contribuie la reducerea efortului 
valutar al țării, la asigurarea cu 
forțe proprii a unor importante 
resurse necesare dezvoltării accen
tuate a economiei patriei.

Este bine cunoscut că in anii so
cialismului și în mod deosebit in 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea dezvoltarea bazei 
de resurse energetice și de materii 
prime a constituit o preocupare 
prioritară a conducerii partidului. 
După 1965 s-au deschis marile ba
zine carbonifere din Gorj, cele din 
Vîlcea și Mehedinți, din Covasna 
și Banat, exploatările cuprifere de 
la Roșia Poieni, punindu-se în 
funcțiune importante capacități de 
preparare și prelucrare atit in cen
trele tradiționale, cit și in centre 
noi. Toate exploatările au fost do
tate cu mașini și instalații de. mare 
randament, care au permis dubla
rea și triplarea producțiilor de la 
un an la altul, in cele mai multe 
unități. Prin grija partidului șl 
statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost con
struite noi orașe in bazinele mi
niere care au apărut în ultimele 
decenii pe harta patriei, precum 
Motru șl Rovinari, și cum sint 
in devenire Berbeștii-Vîlcii, s-au 
dezvoltat și modernizat așezările 
mai- vechi de mineri, fiecare astfel 
de localitate fiind dotată cu școli 
noi, cu cinematografe, teatre, case 
de cultură, spitale, baze sportive și 
de agrement. Realitatea de acum a 
fiecărui oraș mineresc oferă imagi
nea unei localități cu un nivel de 
viață demn, înfloritor, imaginea 
înaltei prețuiri de care se bucură 
astăzi minerii in patria noastră — 
România socialistă.

Neîndoielnic, avind create cele 
mai bune condiții de muncă și 
viață, dispunind de o bază tehnică 
modernă, de programe clare de

acțiune, minerii nu vor precupeți 
nici un efort in lunile următoare 
pentru a realiza sarcinile de plan 
asumate și pentru a asigura pa
triei cantități tot mai mari de căr
bune și minereuri. Marile eveni
mente politice ale anului, dezba
terea prevederilor Programului- 
Directlvă și a Tezelor pentru Con
gresul al XIV-lea — documente a- 
flate astăzi pe masa de lucru a 
tuturor — reprezintă iot atitea 
motive in plus pentru toate 
colectivele din industria minieră 
de analiză exigentă a întregii acti
vități, de mobilizare plenară a tu
turor forțelor și mai bună organi
zare a acestora, in vederea înde
plinirii integrale a planului de 
către fiecare unitate. în spiritul 
exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului, minerii sint 
chemați să-și concentreze și mai 
puternic eforturile pentru aplica
rea măsurilor cuprinse in progra
mele de modernizare, pentru in
tensificarea cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice în scopul 
extragerii unor cantități sporite de 
cărbune și minereuri, valorificării 
superioare a rezervelor, creării tu
turor condițiilor necesare atingerii 
unei producții de lignit și cărbune 
brun de 80 milioane tone in 1995 și de 20 milioane tone huilă desti
nată fabricării cocsului metalurgic, 
obiective de mare importanță sta
bilite in proiectul Programului- 
Directivă pentru Congresul al 
XIV-lea, eveniment pe care mine
rii sint hotărîți să-l întîmpine cu, 
noi și; semnificative realizări in 
toate domeniile muncii lor.

,îi}conjurîndu-i cu dragoste și 
căldură, cu respect- și prețuire, 
întregul popor le urează astăzi, de 
ziua lor, tuturor minerilor patriei 
noi și importante izbinzi in munca 
lor plină de răspundere, precum și tradiționalul „Noroc bun !“.

UNITATEA - NESECAT IZVOR DE TĂRIE 
A CLASEI MUNCITOARE, A POPORULUI

(Urmare din pag. I)ta însăși substanța națiunii, forța hotăritoare a progresului său material și, deopotrivă, scutul de nădejde al marilor idealuri naționale. Clasa muncitoare, poporul român au arătat prin fapte, într-o epocă de expectativă și debusolare a forțelor progresiste pe plan internațional, că singura cale de urmat în lupta împotriva fascismului și războiului, pentru democrație, libertate și pace era calea împotrivirii dîrze, neșovăitoare, a unității de acțiune a tuturor celor cărora le erau aproape de inimă aceste supreme valori.Uriașa Însemnătate a unității cla- «ei muncitoare s-a vădit cu pregnanță in anii grei ai războiului hitlerist, în condițiile în care evenimentele evoluau primejdios, ame- nințind să se transforme într-o catastrofă națională. în acele grele împrejurări pentru țară. Partidul Comunist și Partidul Social-Democrat au dovedit o superioară înțelegere atît a lecțiilor trecutului, cit și a imperativelor acelui moment de răscruce pentru destinele tării, încheind istoricul acord de Front Unic Muncitoresc, în aprilie 1944. Așa cum au arătat-o evenimentele ce au urmat, acesta a reprezentat factorul ce a impulsionat puternic procesul realizării coaliției forțelor patriotice și antihitleriste ale societății românești, reprezentînd nucleul și temelia pe care s-a edificat practic unitatea de voință și luptă a întregului popor, fapt hotăritor pentru izolarea depjină a dictaturii antones- ciene și pentru ridicarea la luptă, ca un singur om, a întregii națiuni în confruntarea cu cotropitorii hitle- riști și horthyști. Fapt hotăritor pentru triumful glorioasei insurecții din August 1944, care a marcat momentul de început al revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Pe făgașul de istorie nouă inaugurat atunci, unitatea de acțiune a clasei muncitoare s-a dovedit un factor decisiv al adîncirii și continuității procesului revoluționar, al obținerii unor noi și mărețe izbinzi pe calea cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare si aliații săi. Sintetizind bogata experiență

acumulată în acei ani pe calea unități muncitorești și in perspectiva obiectivelor pe care țara și le propunea pentru perioada următoare, Congresul din februarie 1948 a consfințit unificarea Partidului Comunist și a Partidului Social-Democrat și făurirea partidului revoluționar unic al cla.sei muncitoare. Acest eveniment a'creat muncitorimii noastre perspectiva activizării contribuției sale la desfășurarea procesului revoluționar, a situării sale consecvente în prim-planul efortului constructiv, pe temelia căruia s-au asigurat dezvoltarea .generală a țării, mersul înainte pe calea progresului și a civilizației.Analizind drumul străbătut de societatea românească în opera de edificare a noii orinduiri, lucrările istoricului Congres al IX-lea din iulie 1965 au evidențiat rolul uriaș pe care il are in desfășurarea cu succes a acestei opere continua întărire a unității întregului popor in jurul partidului. „Unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității șl celorlalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, in jurul partidului constituie factorul hotăritor al marilor biruințe dobindite de poporul nostru — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat atunci. întărirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a mersului victorios înainte pe drumul socialismului".Profundul adevăr al acestor aprecieri a fost pe deplin confirmat de cei 24 de ani care au trecut de la lucrările marelui forum comunist din iulie 1965, ani ce alcătuiesc cea mai rodnică epocă din istoria patriei. Tot ceea ce s-a înfăptuit in această perioadă, intrată în conștiințe cu numele marelui său ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — s-a aflat sub semnul înalt al voinței și hotăririi de a întări necontenit unitatea națiunii noastre socialiste, de a asigura progresul și propășirea țării și poporului, demnitatea, independența și suveranitatea patriei. Dezvoltarea in ritmuri fără precedent a forțelor de producție, armonioasa, echilibrata lor repartizare pe întregul cuprins al țării, consecvența cu care s-a acționat si se acționează pentru con ctarea întregii

economii la pulsul viu al revoluției tehnico-științifice contemporane au sporit necontenit puterea economică a țării, avuția națională, au creat, pretutindeni, de-a lungul și de-a latul României, condiții optime pentru afirmarea plenară a personalității umane. Ampla și susținuta preocupare pentru perfecționarea formelor de organizare și conducere a vieții sociale, pentru crearea unui cadru democratic profund original ce asigură participarea activă la actul de decizie, la elaborarea întregii politici a partidului și statului nostru a cristalizat un nou statut social și politic al constructorilor noii orinduiri. Vasta activitate poli- tico-ideologică și cultural-educativă desfășurată în acești ani a produs profunde mutații in conștiința oamenilor, a edificat o nouă mentalitate, o nouă conștiință ■ socială, un om nou, adine pătruns de drepturile și îndatoririle sale, asumindu-și înalte răspunderi față de prezentul și viitorul țării. Toate aceste înfăptuiri pe plan economic și social- politic au consolidat necontenit unitatea națiunii noastre socialiste, au asigurat acea sudură de aur a conștiințelor, care conferă unității națio- nal-statale temelii de nezdruncinat. După cum munca unită a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, unitatea de voință și acțiune a întregului popor s-au dovedit factori hotăritori ai progresului multilateral al patriei, cheză- șuind toate mărețele infăptuiri ale acestei perioade.Experiența partidului, a poporului nostru pune in lumină faptul că numai prin unitate au putut fi biruite obstacole, au putut fi urcate, una după alta, treptele progresului. Iată de ce poporul român este convins că numai in deplină unitate in jurul partidului vor putea fi îndeplinite cutezătoarele obiective ce și le propune acum și în perspectivă, prin proiectul Programului-Directi- vă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, spre a dăltui chip și mai mîndru patriei, înăl- țînd-o necontenit în glorie, măreție și demnitate.
Silviu ACHIM

cinema
G „Luna filmului pentru paceM: Dru
mul spre victorie: STUDIO (59 53 15) 
— 9.30: 12: 14,30: 17: 19.30
Q Flori de gheață : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11: 13; 15; 17; 
19.
0 Noiembrie, ultimul bal: DACIA 
(50 35 94) — 9: 11: 13; 15: 17: 19
O Viața ca o poveste (Filmul româ
nesc de ieri și azi) — 17; 19, Alarmă 
în deltă — 9; 11; 13; 15. DOINA
(16 35 38)
O Secretul... armei secrete: VICTORIA

(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
© Răzbunarea haiducilor: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
O Maria și marea: FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19
G Vacanța cea mare: COTROCENI 
(81 68 88) — 15: 17; 19
© Martori dispăruți: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
© De Ia literatură Ia film: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
Q Jandarmul și jandarmeritele: LU
MINA (14 74 14) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
© La trei pași de dragoste: TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmlglu): „Cintăm 
România de azi!“. Spectacol de su
net și lumină — 21
• Teatrul satlrtc-muzical „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, la Grădina Boema) : 
Bună seara, Boema! — 19; (la Tea
trul de vară Herăstrău): Varietăți 
— 18
6 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău): „Hai 
copii la Joc!“ — 18

Din noua arhitectură a municipiului Satu MareFoto : Sandu Cristian
IAȘI : Noi linii tehnologiceDesfășurînd larg întrecerea socialistă in cinstea marii sărbători naționale de la 23 August 1944 și a celui de-al XIV-lea Congres al partidului, colectivul muncitoresc de la întreprinderea de Mașini- Agregat și Mașini-Unelte Speciale din Iași a finalizat și expediat beneficiarilor două noi linii tehnologice de înșurubat elemente de asamblare. Sint realizări de mare complexitate tehnică și funcțională, fabricate integral cu componente românești. Ele funcționează in regim automat și sint capabile să execute o gamă largă de operații de montaj in construcția de mașini. Pe baza comenzilor beneficiarilor. la întreprinderea de Ma- șini-Agregat și Mașini-Unelte Speciale din Iași au loc tot mai multe premiere tehnologice, care contribuie la introducerea pe o scară largă a progresului tehnic și la diminuarea importurilor. (Manole Corcaci).

VIDELE : Economii 
de metalConcomitent cu eforturile întreprinse pentru extragerea unor cantități tot mai mari de țiței, la Schela de Producție Petrolieră Videle se acordă o atenție deosebită gospodăririi judicioase a resurselor mathriale și energetice folosite in complexele procese tehnologice. In acest cadru sint de evidențiat preocupările pentru recuperarea, re- condiționarea și refolosirea pieselor de schimb, subansamblelor și țevilor de extracție, activitatea din acest domeniu fiind organizată pe criterii moderne, in sistem industrial. Se recondiționează in ateliere specializate un mare volum de repete din componenta echipamentelor sondelor, a instalațiilor de intervenție, mijloacelor de transport. motoarelor electrice etc. De asemenea, intr-o stație modernă, realizată prin autoutilare. sint reciclate importante cantități de ma- ; terial tubular, atit de necesar in activitatea de extracție a țițeiului. Prin astfel de acțiuni și măsuri, de la inceputul anului si pină în prezent au fost reintroduse in circuitul productiv, prin recondi- ționare, piese de schimb și țevi de extracție a căror valoare depășește 10 milioane lei, cifră superioară prevederilor de plan. (Stan Ștefan).

t V
11,30 Lumea copiilor e Telefllmoteca 

de ghiozdan: „Fiul munților". Pro
ducție a Casei de Filme Unu. 
Episodul 1

12,25 Sub tricolor, la datorie!
12.40 viața satului
13.00 Telex
13,05 Album duminical

(Urmare din pag. I)asigurate, de asistență pedagogică, asistentă medicală, o dată cu parcurgerea unor programe instructive, menite să sporească orizontul de cunoștințe, valorificind multiplele valențe educative ale locurilor vizitate, adincind prin organizarea temeinică a' unor acțiuni politico- educative, cunoașterea orientărilor, direcțiilor de dezvoltare economico-so- cială a patriei, reprezintă dovada grăitoare a preocupării statornice a partidului și ștatului nostru pentru asigurarea celor mai bune și eficiente condiții de formare pentru muncă și viată a întregului tineret.Pentru a vorbi de baza materială, se cuvin evocate aici marile complexe de recreere și odihnă, așa cum este cel de la Năvodari, un adevărat oraș al vacanțelor minunate, care, singur, găzduiește în această vară aproape 90 000 de copii și tineri. Și, desigur, s-ar mai putea enumera complexe de odihnă, tabere instalate in stațiuni balneoclimaterice, in zone de mare frumusețe și cu deosebit de folositoare particularități de microclimat. Momentele de relaxare in condiții favorabile, cu sigur efect asupra sănătății, a pregătirii pentru activitatea intensă din cursul anului școlar, sint însă și momente eficiente din punct de vedere educativ. Programe a- trăgătoare antrenează toți

ZIUA MARINEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
PERMANENT LA DATORIE,

IN CARTUL DE ONOARE PENTRU TARĂAnul acesta, sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Socialiste România are loc in condițiile in care întregul popor, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întîmpină cu succese remarcabile în toate domeniile de activitate cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al P.C.R. — congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a societății românești, al adevăratei suveranități și al deplinei independente economice și politice a României.Asemenea întregii națiuni. marinarii României socialiste dau expresie totalei și entuziastei lor adeziuni la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV-lea Congres in funcția supremă de secretar general al partidului, văzînd în această opțiune istorică o vie recunoaștere a uriașelor sale merite in elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, garanție sigură pentru îndeplinirea strălucită a mărețelor obiective ale ridicării tării pe noi culmi de progres și civilizație, pentru asigurarea deplinei independente. a suveranității noastre naționale.Cu acest prilej navigatorii. muncitorii, tehnicienii, inginerii și constructorii navali, lucrătorii din porturi, marinarii militari aduc un profund omagiu celui mai iubit și stimat fiu al poporului, marelui erou al națiunii, creatorul de geniu al strategiei revoluționare a partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru eroica 'și titanica sa activitate consacrată îndeplinirii idealurilor noastre supreme. făuririi socialismului și comunismului pe pă- mîntul României.în același timp, marinarii patriei exprimă sentimentele lor de profund respect și aleasă considerație față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant de renume

mondial, pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și infăptuirea programelor de dezvoltare a tării, la organizarea și modernizarea activității în toate sectoarele vieții economice și sociale, la progresul științei și tehnicii, al invă- țămintului și culturii românești. •Acest an. al 24-lea de la Congresul al IX-lea — eveniment de importantă istorică, moment de cotitură care a marcat inceputul unei noi epoci revoluționare în activitatea partidului. în opera de făurire a societății socialiste în patria noastră, cind tara întreagă. in aceeași unitate de cuget și simțire l-a ales să-i conducă destinele pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. omul de numele căruia se leagă cele mai mărețe realizări din multimilenara noastră istorie — reprezintă și pentru marina română o treaptă a mărețelor împliniri.Cu clarviziunea sa genială, secretarul general al partidului nostru a conturat în acel an crucial pentru devenirea viitoare a patriei un cutezător și amplu program de dezvoltare a flotei românești. Putem privi cu mîndrie roadele a- cestei strategii formulate cu vigoare. în măsură să pună in mișcare inteligenta românească, vocația de a construi a poporului nostru : șantiere navale moderne de-a lungul Dunării Si al litoralului Mării Negre, a căror producție a crescut de peste 27 ori față de anul 1965 ; nave de diferite tipuri. petroliere, mineraliere. cargouri, nave multifuncționale incepind cu cele de tonaj mic și pină la nava-amiral a flotei noastre. „Comănești", de 165 009 tdw, navigînd pe linii regulate din Marea Neagră spre Cuba. China, Africa de Vest, Extremul Orient, Australia. America de Sud, S.U.A. și care fac escală in peste 1 200 de porturi din cele peste 150 de țări ale lumii cu care România socialistă are relații economice.O dată cu aceste mărețe împliniri, in același timp cu întreaga armată, si marina militară a cunoscut profunde înnoiri. Astăzi avem o flotă militară modernă. bine înzestrată, cu o mare capacitate de ac- țiun^pe mare si fluviu —

rezultat al unei armonioase îmbinări a tradiției cu concepția modernă privind organizarea, dotarea forțelor maritime și fluviale, cu principiile actuale ale luptei pe mare și fluviu, cu înțelegerea cerințelor doctrinei militare naționale, strălucit fundamentată de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Datorită grijii statornice a poporului. a partidului, a secretarului său general, a preocupării neabătute pentru creșterea capacității combative a Marinei Militare, fiii patriei înrolați sub tricolorul românesc se instruiesc temeinic, pe nave puternice, realizate in cea mai mare parte de industria națională de apărare. Instruindu-se. potrivit Directivei comandantului suprem. pe navele militare la bordul cărora dorința lor de afirmare se Îmbină cu experiența si competenta mai virstnicilor lor tovarăși, tinerii militari au deprins să ducă complexe acțiuni de luptă, unitățile lor navale acționind atit in mod independent, cit și in cooperare cu celelalte elemente ale sistemului național de apărare, cu toate categoriile de forțe armate, pentru apărarea fermă a comunicațiilor maritime și fluviale, a porturilor, precum și a altor obiective ■economice și social-cultu- rale aflate in zona lor de responsabilitate.în panoplia succeselor se adună zi de zi fapte de muncă ostășească tot mai însemnate, temeinicite prin muncă tenace, zi de zi, ceas de ceas in carturile prelungite ale înaltei meniri de apărători ai cuceririlor revoluționare ale poporului. Permanent mobilizați de organele și organizațiile de partid, urmind exemplul de muncă și viată al comuniștilor, marinarii militari sînt gata oricind să acționeze hotărît, timp îndelungat, in condiții hi- dro-meteo grele, pentru îndeplinirea cu rezultate mereu mai bune a unor misiuni de mare complexitate și dificultate. Expresia consacrată „un singur gind. o singură voință 1" reprezintă astfel pentru toate echipajele, de la mare sau fluviu, normă de acțiune, de conduită cotidiană, preocuparea marinarilor militari. aidoma tuturor ostașilor patriei, fiind. în mod deosebit, realizarea unei
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21,50 Telejurnal
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19,00 Telejurnal. în lnttmpinarea marii 
noastre sărbători naționale

19,25 Columnele demnității românești 
0 Creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual — obiectiv fun
damental al politicii partidului și 
statului nostru. Documentar

copiii din tabere, cultivînd în rindul lor cele mai nobile sentimente. mîndria patriotică față de ■ trecutul glorios al poporului nostru. de marile realizări contemporane.întreaga activitate poli- tico-educativă din tabere, colonii, cluburi de vacantă se desfășoară sub semnul mărețelor evenimente ale acestui an, a 45-a ani

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a excepționalei sale contribuții la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare. la rezolvarea problemelor majore care frămîn- tă lumea contemporană, a activității neobosite a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și în-

noi calități, superioare, in toate domeniile de activitate. extinderea largă a experienței pozitive acumulate. îndeplinirea integrală a tuturor activităților de pregătire teoretică și practică, menținerea tehnicii la un înalt nivel de eficientă și operativitate. întărirea ordinii și disciplinei militare. Echipaje și unități de nave care de mai multe cicluri de instrucție flutură pe cel mai inalt catarg titlul onoarei și cinstei ostășești, „de frunte !“, sint multe în Marina Militară. Un posibil panou de onoare ar trebui insă să cuprindă cu deosebire pe cele unde lucrează căpitanul de rangul II Aurelian Prodan, căpitanul de rangul III loan Buta sau căpitanii locotenent! Gheorghe Ciucu. Ionel Mancaș. Ștefan Burlacu și Constantin Antonie, ce au făcut din foarte bine o tradiție a muncii, perpetuată de-a lungul multor cicluri de instrucție.Proiectul Programului- Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. documente elaborate cu profundă rigoare științifică sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prevăd sarcini importante ce revin tuturor unităților constructoare de nave pe linia îmbunătățirii activității de ansamblu, astfel incit să se asigure cantitativ și calitativ necesarul de nave maritime și fluviale. De asemenea. așa cum a indicat secretarul general al partidului și în recenta vizită efectuată la întreprinderea de Construcții Navale si in portul Constanta, la dispoziția economiei naționale vor fi puse noi tipuri de nave, de complexitate tot mai ridicată. destinate transporturilor specializate, concomitent cu creșterea performantelor tipurilor de nave pentru transportul mărfurilor generale si de masă. Sint acestea repere ale unui drum ascendent, programe mobilizatoare cărora marinarii, docherii, constructorii de nave le dau concretețea faptului temeinic. între ei. la acest moment sărbătoresc, se cuvine să-i amintim pe comandanții de nave C. Preda și A. Iancu, pe șeful mecanic A. Talpeș. pe strungarul C. Pătru, carey de ani de zile, se situează in prima linie a celor mai buni dintre cei buni.Sub 'ateul de triumf al grandioaselor împliniri so- ciatisie.- marinarii înaltă sărbătorește marele pavoaz. raportind patriei, partidului, marelui conducător al națiunii noastre Împliniri de seamă și angajamentul ferm că tsi vor spori necontenit eforturile pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor ce le revin din documentele de partid, din ordinele comandantului suprem, pentru ridicarea conținuă a capacității de luptă a marilor unități și unităților de nave, fiind gata oricind să apere. împreună cu întreaga armată, cu celelalte forțe ale sistemului național de apărare, munca liberă a poporului, cuceririle revoluționare, suveranitatea și independența patriei socialiste.Căpitan de rangul III 
Mihai RAȘICA
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nie. Versuri patriotice, revoluțio
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21,50 Telejurnal

tehnică, a dorinței de studiu, pentru asimilarea celor mai valoroase creații ale științei și tehnicii naționale și universale. Se urmărește totodată, prin activități in cercuri științifice și tehnico-aplicative, brigăzi științifice ale elevilor, studenților și cadrelor didactice, prin întilniri cu oameni de știință, vizionări de filme documen-
MAREA GRIJĂ A ȚĂRII 
PENTRU COPIII ȚĂRII

versare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV- lea al partidului. Obiectivul central al întregii activități educative din vacanța de vară îl constituie cunoașterea orientărilor fundamentale pentru dezvoltarea economică și socială a țării, cuprinse in Programul-Direc- tivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. în ioate unitățile școlare în care se desfășoară activități de vacantă, in case ale pionierilor și șoimilor patriei, in centre de cultură șl creație „Cintarea României" ale tineretului și studenților, in tabere sint organizate activități pentru cunoașterea vieții, operei și activității revoluționare ale secretarului

vățămintului, pentru continua dezvoltare a științei, invățămintului și culturii românești.Vacanța de vară reprezintă. in fermele ei specifice. un bun prilej de a- dîncire a cunoștințelor, de lărgire a orizontului de cunoaștere, întregul tineret urmind îndemnul de a învăța temeinic, de a-și însuși ceea ce este nou in toate domeniile, de a se pregăti pentru a deveni specialiști de nădejde, oameni cu larg orizont, cu o educație patriotică. revoluționară. „Activitățile din vacanta de vară, ne spunea prof. Vasile Cotu- na. inspector general în Ministerul Educației și în- vățămîntului, contribuie la stimularea interesului elevilor și studenților pentru creație științifică și

tar-științifice, excursii de documentare, expoziții de carte și cu lucrări realizate in cadrul cercurilor științifice și tehnico-aplicative, formarea și dezvoltarea unor solide convingeri ma- terialist-dialectice despre lume și viață, a unei atitudini combative față de concepțiile vechi, retrograde".In tabere sint de asemenea organizate cercuri șl cursuri de vară pentru diferite discipline de invă- țămint sau domenii ale științei și tehnicii. Cu sprijinul liceelor de specialitate. al caselor pionierilor și șoimilor patriei și ale tineretului, al Institutului de Informatică și Tehnică de Calcul și al întreprinderii de Calculatoare din localitate, la Timișoara — de exemplu

— a fost extins cercul de informatică și inițiere 
a elevilor in tehnica de lucru cu calculatorul. In toate județele au fost . organizate și perfecționate metodologic activitățile din taberele de istorie a patriei, de limba și literatura română, excursiile tematice cu conținut istoric și de cunoaștere a mărețelor ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". au fost organizate acțiuni dedicate centenarului Mihai Eminescu. Spectacole de cintece și poezie patriotică, de teatru, evocări la locuri și monumente istorice. expoziții și gale, activități de educare moral- cetățenească, de intărire a ordinii și disciplinei, de formare și dezvoltare a unui comportament cotidian civilizat, de respectare a normelor de conviețuire socială, a legilor țării, activități sportive contribuie Ia asigurarea diversității formelor de educație specifice vacanței de vară. O. vacanță ce se desfășoară sub semnul marii aniversări pe care se pregătește să o întimpine întregul nostru popor. împlinirea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, sub semnul efortului creator, al mobilizării tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea integrală a planului in cinstea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

Costln TUCHILA
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii de pe ogoare raportează imdmierea recoltării fasolei, molii de fuior.

LA FASOLE
® Județul Prahova - 5 850 kg la hectar
• Județul Brăila - 5 085 kg la hectar
• Județul Dolj - 5 024 kg la hectar
• Județul Argeș - 4 550 kg la hectar

LA INUL DE FUIOR
• Județul Botoșani - 7 560 kg tulpini și 

1 540 kg sămînță la hectar
® Județul Satu Mare - 7 360 kg tulpini și 

1 540 kg sămînță la hectar
• Județul Constanța - 7 250 kg tulpini și

1 550 kg sămînță la hectar
® Județul Dîmbovița - 7 245 kg tulpini și 

1 622 kg sămînță la hectar
• Județul Bacău - 7130 kg tulpini și 

1 520 kg sămînță la hectar
• Județul Sălaj - 7110 kg tulpini și

1 530 kg sămînță la hectar

LA INUL PENTRU ULEI
9 Județul Timiș - 2 815 kg sămînță și 

3 200 kg tulpini la hectar
® Județul Ialomița - 2 764 kg sămînță și 

3 427 kg tulpini la hectar
• Județul Argeș - 2 750 kg sămînță și 

3 460 kg tulpini la hectar
• Județul Dîmbovița - 2 658 kg sămînță 

și 3 345 kg tulpini la hectar
• Județul Galați - 2 582 kg sămînță și 

3 140 kg tulpini la hectar
• Județul Arad - 2 545 kg sămînță și 

3 210 kg tulpini la hectar

LA ORZOAICĂ
DE PRIMĂVARĂ

® Județul Alba - 5134 kg la hectar
• Județul Eotoșani - 5 080 kg la hectar

LA OVĂZ
• Județul Olt - 5 580 kg la hectar
® Județul Mehedinți - 5 570 kg la hectar
• Județul Dîmbovița - 5 502 kg la hectar
• Județul Bihor - 5 347 kg la hectar
• Județul Botoșani - 5140 kg la hectar
• Județul Ialomița - 5114 kg la hectar
• Județul Vîlcea - 5 065 kg la hectar
® Județul Alba - 5 060 kg la hectar
• Județul Teleorman - 5 012 kg la hectar
® Județul Arad - 4 623 kg la hectar
® Județul Vaslui - 4 610 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul județean Prahova al P.C.R. rapor

tează terminarea recoltării culturilor de fasole si realizarea unei producții medii de 5 850 kg la hectar ; Comitetul județean Brăila al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de fasole și rea

lizarea unei recolte medii de 5 085 kg Ia hectar ; Comitetul județean Dolj al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de fasole și obținerea unei recolte medii de 5 024 kg la hectar ; Comitetul județean Argeș al P.C.R. raportează încheierea recoltării fasolei și obținerea unei producții medii de 4 550 kg la hectar ; Comitetul județean Botoșani al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior si obținerea unei producții medii de 7 560 kg tulpini și 1 540 kg sămintă la hectar : Comitetul județean SatuMare al P.C.R. raportează încheierea recoltării inului de fuior si realizarea unei producții medii de 7 360 kg tulpini si I 540 kg sămință la hectar : Comitetul județean Constanta al P.C.R. raportează finalizarea recoltării inului de fuior si realizarea unei producții medii de 7 250 kg tulpini și 1 550 kg sămînță la hectar : Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior si obținerea unei producții medii de 7 245 kg tulpini și 1 622 kg. sămintă la hectar : Comitetul județean Bacău al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului de fuior si realizarea unei producții medii de 7 130 kg tulpini și 1 520 kg sămînță la hectar ; Comitetul județean Sălaj al P.C.R. raportează încheierea recoltării inului de fuior și obținerea unei recolte medii de 7,110 kg tulpini si 1 530 kg șămință la hectar : Comitetul județean Timiș al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru ulei si realizarea unei recolte medii de2 815 kg sămintă si 3 200 kg tulpini la hectar : Comitetul iudetean Ialomița al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru uiei și obținerea unei producții medii de 2 764 kg sămintă și3 427 kg tulpini la hectar ; Comitetul județean Argeș al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru ulei și obținerea unei producții medii de 2 750 kg sămintă și 3,460 kg tulpini la hectar ; Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru ulei și realizarea unei producții medii de 2 658 kg sămintă și 3 345 kg tulpini la hectar ; Comitetul județean Galati al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru ulei și obținerea unei producții medii de 2 582 kg sămintă și 3140 kg tulpini la hectar : Comitetul județean Arad al P.C.R. raportează terminarea recoltării inului pentru ulei și- obținerea unei producții medii de 2 545 kg sămînță și 3 210 kg tulpini la hectar ; comitetele județene Alba și Botoșani ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de orzoaica de primăvară și obținerea unor, recolte medii de 5 134 și. respectiv, 5 080 kg la hectar : Comitetul județean Olt al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 580 kg la hectar ; Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 570 kg la hectar ; Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. raportează încheierea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 502 kg la hectar ; Comitetul județean Bihor al P.C.R. raportează încheierea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 347 kg la hectar ; Comitetul județean Botoșani al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 140 kg la hectar ; Comitetul județean Ialomița al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și realizarea unei producții medii de 5 114 kg la hectar : Comitetul județean Vileea al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 065 kg la hectar ; Comitetul județean Alba al P.C.R. raportează Încheierea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 060 kg la hectar ; Comitetul județean Teleor

man al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 5 012 kg la hectar : Comitetul județean Arad al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei recolte medii de 4 623 kg la hectar ; Comitetul județean Vaslui al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și obținerea unei producții medii de 4 610 kg la hectar.Realizarea acestor producții — se evidențiază în telegrame — pune cu putere în lumină justețea politicii agrare a partidului și statului nostru de dezvoltare necontenită a agriculturii. înflorire generală a țării, de creștere continuă a nivelului de trai al întregului ponor.în aceste zile premergătoare marii noastre sărbători naționale de la 23 August, oamenii muncii de la sate acționează cu toate for
Unități cu producții mari la hectar

LA FASOLE
ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bucșani — 5 060 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Comișani — 5 020 kg 
la hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cetatea — 5 020 kg la 
licctar

LA INUL
DE FUIOR

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Nojorid — 8 180 kg 
tulpini și 2 065 kg sămînță ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răbăgani — 8130 kg 
tulpini și 1921 kg sămînță la 
hectar

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Măgurele — 7 640 kg 
tulpini și 1 880 kg sămînță la 
hectar

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție „Dumbrava Roșie" Să- 
vinești — 7 600 kg tulpini și 
1 750 kg sămînță la hectar

LA INUL 
PENTRU ULEI 
ÎN JUDEȚUL BIHOR

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Aleșd — 3 058 kg să- 
mință și 3 823 kg tulpini la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Suplacu de Barcău- 
Balc — 3 025 kg sămînță și 
3 781 kg tulpini la hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Daia — 3 015 kg să- 
mință și 3 580 kg tulpini la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Băneasa — 3 010 kg 
sămînță și 3 500 kg tulpini Ia 
hectar 

țele pentru eliberarea terenurilor și efectuarea arăturilor. Importante forțe umane si mecanice sint concentrate la stringerea și depozitarea furaielor, la recoltarea și valorificarea legumelor și fructelor, la finalizarea pregătirilor pentru declanșarea campaniei agricole de toamnă.Toți oamenii muncii de la sate — cooperatori, mecanizatori, specialiști — se subliniază in telegrame. sint ferm hotăriți să acționeze pentru obținerea de recolte cit mai bune in acest an. să pună baze trainice producției agricole a anului viitor, cinstind astfel, orin fapte de muncă exemplare. marile evenimente din viata partidului și a tării — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimnerialistă si Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
LA ORZOAICĂ 

DE PRIMĂVARĂ 
ÎN JUDEȚUL COVASNA

• Unitatea agroindustrială An- 
gheluș — 7 320 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Crișului — 6 200 
kg la hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bajura — 5 350 kg la 
hectar

LA OVĂZ
IN JUDEȚUL BRĂILA

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Dunărea — 6 500 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Siliștea — 5 500 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Stăncuța — 5 250 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Insula Mare a Brăilei — 5 250 
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mirăslău — 5 330 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lopadea Nouă — 5200 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sînmiclăuș — 5 167 kg 
la hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din aceste unități agricole raportează terminarea recoltării culturilor de fasole, in de fuior, in neutru ulei, orzoaica de primăvară și ovăz și realizarea unor recolte mari, sunerioare celor nlanificate.în telegrame se arată că în aceste zile se lucrează nentru eliberarea terenurilor de resturi vegetale si efectuarea arăturilor, la recoltarea legumelor si fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației. Ia stringerea si depozitarea furajelor.în telegrame este exnrimat angajamentul oamenilnr muncii de la sate de a acționa cu toată hotărirea nentru a realiza in acest an producții vegetale și animaliere cit mai mari, cnnform cerințelor si exigentelor noii revoluții agrare, nentru a spori contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a tării, la creșterea nivelului de trai al întregului nooor.

ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Colective de oameni ai muncii 
din economie raportează obținerea 

unor succese de seamă in înfăptuirea 
și depășirea planuluiîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea unor importante succese in îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul in curs si pe întregul cincinal. Se dă expresie in felul acesta hotărîrii unanime a clasei noastre muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor de a traduce in fapte îndemnurile adresate de secretarul general al partidului pentru îndeplinirea integrală. pină la -23 August, a planului pe 8 luni și pină la Congresul al XIV-lea al partidului a planului pe întregul an.Unitățile economice din municipiul Focșani raportează îndeplinirea sarcinilor de plan la producția- marl’ă industrială pe trei ani și opt luni din actualul cincinal, asigurind condiții ca pină ia finele lunii august să se realizeze, peste prevederi. o producție de 1 miliard lei. acest spor reprezentând echivalentul intregii producții industriale realizate în municipiu in anul 1965.Au raportat indenlinirea prevederilor la producția-marl'ă industrială pe trei ani si opt luni din acest cincinal unitățile economice din municipiul Sighetu Marmației, fapt ce va permite obținerea pină la sfirșitul acestei luni a unei produc- ții-marfă suplimentare de peste 210 milioane lei.Unitățile subordonate Consiliului popular al județului Arad au raportat îndeplinirea planului la pro- ducția-marfă industrială pe primii trei ani si opt luni din actualul cincinal, realizind o producție suplimentară de 68 milioane lei. Totodată. au fost realizate prevederile ne patru ani ia export, precum si livrările de mărfuri către fondul pieței. De asemenea, unitățile e- conomice ale Consiliului popular județean Doli au îndeplinit planul productiei-mari'ă industriale ne trei ani si opt luni, estimind realizarea, pină la sfirsitul lunii, a unei producții suplimentare in valoare de 65 milioane lei. Plănui, ia export aferent aceleiași perioade a fost îndeplinit in proporție de 102.7 la sută, urmind ca pină la sfirsitul lunii să se obțină o însemnată producție suplimentară destinată exportului : la . investiții, clanul de constructii-montai a fost depășit cu 62 milioane lei. urmind ca pină la sfirsitul perioadei de referință valoarea suplimentară să fie de .135 milioane lei.Succese importante au obținut lucrătorii din silvicultura județului Vaslui, care informează că in trei ani si șapte luni din actualul cincinal au depășit olanul producției silvice cu 40 milioane lei. realizind pentru expert o producție suplimentară in valoare da 20 milioane lei. De asemenea, silvicultorii vasluieni au acționat intens pentru regenerarea pădurilor, depășind planul la acest indicator' cu peste 2 800 ha. Pentru redarea in circuitul productiv a unor terenuri excesiv degradate au fost împădurite 5 900 ha. realizintiu-se astfel sarcina prevăzută Pe întregul cincinal.Unitățile Centralei Cazului Me

vremea
Prognoza meteorologică pentru in

tervalul « august, ora 20 — 9 august, 
ora 20. tn țară: Vremea va ti caldă și 
predominant frumoasă, mai ales in re
giunile sudice, unde cerul va ti va
riabil, mai mult senin. înnorări mai 
accentuate se vor produce în timpul 
dupâ-âmlezelor, în nordul țării și zona 
de munte, unde izolat va ploua sub for
mă de aversă. Vîntul va sufla slab pină 

tan Mediaș au raportat că la această dată au îndeplinit și depășit planul oroducțiet-marfă industriale pe primele 8 luni ale anului. Acest succes creează- cele mai favorabile condiții și premise de a traduce in viață vibranta chemare adresată tuturor celor ce muncesc in unitățile industriale de a realiza prevederile planului anual pină la 20 noiembrie. ziua deschiderii lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, marele forum al comuniștilor din România.A îndeplinit sarcinile de plan pe primii trei ani si opt luni din actualul cincinal colectivul de oameni ai muncii din Trustul Antrepriză Generală de Construcții- Montaj Argeș cu un devans de o lună la planul fizic de locuințe si de două luni la constructii-montai. dind în folosință, peste plan. 350 de apartamente si alte obiective a căror valoare depășeș'te 136 milioane lei. De asemenea, produc- ția-marfă industrială a ‘fost depășită cu 60 milioane lei. Totodată, au îndeplinit olanul pe trei ani și opt luni din actualul cincinal Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Prahova cu un devans de 40 de zile, obținînd o producție industrială suplimentară de 14 milioane lei. în condițiile creșterii productivității muncii cu .10 la sută si reducerii cheltuielilor de producție cu 8 la sută : întreprinderea de Utilaj Petrolier si Reparații Teleajen — Ploiești, creînd astfel posibilitatea obținerii unei producții suplimentare de peste 102 milioane lei : întreprinderea Minieră Câmpulung, care a obtinut o producție-marfă suplimentară în valoare de 98 milioane lei.întreprinderea Electrocentrale Pitești și-a îndeplinit planul pe trei ani si zece luni din actualul cincinal, livrînd suplimentar sistemului energetic național peste 38 000 kWh energie electrică : întreprinderea de Contactoare Buzău și-a îndeplinit planul pe trei ani Si șapte luni, urmind a obține pină la sfirșitul gnului o producție suplimentară de 72 milioane lei. iar la export va realiza, ca urmare a onorării înainte de termen a unor contracte, un plus de peste 4? milioane lei.Oamenii muncii din cadrul Fabricii de Prefabricate din Beton Miercurea-Cluc, județul Harghita, au îndeplinit olanul pe primele 8 luni din acest, an la data de 31 iulie 1989. Este exprimat angajamentul de. a realiza în cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 un spor valoric la broductia-marfă industrială de peste 14 milioane lei.în telegrame se arată că oamenii muncii din colectivele menționate vor acționa, in continuare, cu înaltă răspundere, pentru obținerea unor rezultate cit mai bune in creșterea producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, onorarea in devans a sarcinilor de export, adueîndu-și astfel o contribuție tot mai mare la înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii.
la moderat. Temperatura aerului va 
continua să crească ușor la începutul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între ’0 și 20 de grade, izolat mai cobo- 
rîte în depresiuni în prima noapte, 
iar maximele între 24 și 34 de grade, 
mai ridicate în sud șj sud-vest. Dimi
neața pe alocuri, se va semnala cea
ță în centrul țării, cu deosebire in pri
ma parte a intervalului. în București: 
Vremea va fi caldă șl frumo^șft. cu ce
rul mai mult senin, vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 14 și 18 grade, iar cele ma
xime în jurul valorii de 33 de grade.

(Urmare din pag. I)vii. am zis să se vadă numai verdeață și apă".Apreciind ..acțiunea cu elevii" — deși nu e firesc ca unii, respectiv adulții, să murdărească, iar alții, respectiv copiii, să curețe — n-am putut să nu remarcăm că rîul e unul și același si cind trece prin centrul comunei, unde s-a organizat acțiunea, și cind trece prin satul Frasinu, unde unii locuitori au și uitat cine le e deputatul în loc de răspuns, primarul a lansat două aforisme : „O găleată de rumeguș nu poluează cit o galerie de mină" (a- luzie la scăpările ocazionale din amonte) și. in al doilea rind. „Asta cu gunoiul e o problemă mai mult estetică". Ele ne-au lămurit de ce la Broșteni organele de gospodărire a apelor s-au deplasat de două ori ca să aplice amenzi pentru necurățenia malurilor, de fiecare dată — fapt semnificativ — la sesizarea... locuitorilor ' Cărora le-a venit mai ușor să scrie Ia Suceava sau la București decît să se adreseze direct primarului.în Poiana Cirjii, comuna Borca, o grămadă de rumeguș proaspăt ne incită să-i căutăm proveniența. Este gospodăria lui Cirje Loghin. cea mai arătoasă din sat. Casa cu etaj — proaspăt spoită, curtea betonată — curată la fir de praf, malul din dreptul casei — groapă de gunoi. Nu este un caz izolat. La intrarea in raza comunei — care coincide cu pătrunderea in județul Neamț, dinspre Vatra Dornei, călătorul este intim- pinat cu două frumoase surprize (la vedere 1) : un obelisc impozant și o estacadă amenajată ca imbietor Ioc de popas. Numai că. ascunsă vederii, există și o a treia surpriză. Ne-o dezvăluie locuitorii de pe celălalt mal. Estacada e folosită de căruțașii din Borca drept rampă pentru deșertarea atelajelor cu gunoaie direct in riu.
Cînd se vede 

la Piatra Neamț 
cum se lucrează 

la Rovinariîntreaga problematică a apărării mediului ambiant vizează, înainte de toate, cunoașterea regulilor naturii, in înțelesul deplin, profesional, minuțios al termenului. 

Simpla exploatare a balastului, neco- relat^ cu aportul natural de pietriș din amonte, poate fi fatală pentru albia unei ape curgătoare. Multe alte exemple ilustrează că natura este un uriaș ceasornic comun, cu mecanisme perfect sincronizate. Deosebirea e că intr-un ceas nu intervin decît ceasornicarii, pe cînd natura suportă intervenția oricui.O mostră de asemenea Intervenție, entuziastă, dar neinspirată, o oferă mlaștina artificială din mijlocul orașului Bicaz. Este rezultatul unei inițiative de acum trei decenii, lecție vie că gospodărirea apelor reprezintă o problemă de specialitate, de respectare a reglementărilor, care se cuvine întotdeauna analizată în perspectivă, nu un domeniu de acțiuni voluntariste. Concomitent cu construcția hidrocentralei, edilii de atunci ai orașului au decis — fără să consulte hidrotehnicienii — să amenajeze în umbra marelui baraj propriul „bărăjel" pentru un mic lac de agrement. O vreme au plutit ambarcațiuni, s-au răsfirat pe maluri mese de restaurant și cofetărie. a cintat muzica în zilele de sărbătoare... A.poi legile tainice ale apelor și-au spus cuvîntul. și lacul, conceput amatoricește, s-a colmatat.De la Stejaru apar două Bistrițe : albia naturală — pe care curge, în unele perioade, numai apa Tarcăului— și Bistrița, dreaptă, dalată, făcută de om. pa care este dispus șiragul hidrocentralelor. Ambele depind de ritmul de exploatare a centralei de la Bicaz. Principiul ei. ca al oricărei hidrocentrale, ar putea fi rezumat în formularea „Și olectricitate și apă Nu întotdeauna acest principiu a fost respectat in mod riguros. Au existat și condiții obiective — ani de secetă— dar ă existat și o exploatare exagerată a hidrocentralei pentru a se acoperi funcționarea sub parametri a altor unități energetice. Rezultatul— pe Bistrița, cel puțin — a fost golirea lacului de acumulare. Ulterior s-au luat măsuri drastice de refacere a acumulării de apă. însă oprirea totală a deversărilor produce consecințe in puritatea apei în aval. ..Iată pentru ce este deosebit de bine venită regula stabilită prin art. 15. al. 2 din noua Lege privind gospodărirea apelor. conform căreia programul de exploatare a lacurilor de acumulare se aprobă lunar prin decret al Consiliului de Stat" — ne spune tovarășul Constantin Catrina. directorul Oficiului da Gospodărirea Apelor Neamț.

Chiar în perioadele în care debitul nu este scăzut, dar mai ales cînd este scăzut. Bistrița devine la Piatra Neamț neagră, și neagră rămîne pină aproape de Bacău. înnegrlrea survine brusc, in punctul în care deversează canalele întreprinderii de Celuloză și Hirtie „Reconstrucția", una dintre cele mai vechi fabrici din zonă, cu tehnologii de acum zeci de ani. Pe vremea cind a fost construită cuvîntul poluare, nu era răspindit. Apele încărcate cu lignosulfonat de calciu se amestecau insă repede în undele Bistriței. Nu era bine, dar nu era nici fatal. Ulterior debitul Bistriței s-a înjumătățit, în vreme ce producția de celuloză a crescut invers proporțional. „Legea apelor" și „Legea pri
Pe Bistrița în jos, în căutarea apei pure

vind protecția mediului înconjurător" nu fuseseră încă adoptate, iar din proprie inițiativă nimeni nu a căutat, concomitent cu extinderile tehnologice, soluții pentru evitarea dispersării reziduurilor.în lumina noilor reglementări, ce se cuvine avut în vedere ?întreprinderea funcționează cu două tehnologii care se întrec în deversarea de agent! poluanți. Fiecare are pachetul ei de probleme, soluționate, in curs de soluționare sau în curs de căutare de soluții. Sistematizând larga discuție purtată cu tovarășii director Mihai Ittime si inginer-șet Iorgu Ciobanu am reținut că :• majoritatea investițiilor menite să asigure epurarea apelor reziduale sînt în curs de execuție :• termenele de punere în funcțiune vor fi devansate ; spre exemplu, noua instalație de alimentare cu apă a tehnologiei de fabricare a celulozei după procedeul „sulfați" e ca si gata, cu 16 luni mai devreme. Se va grăbi și refacerea rețelei de canale, pentru mai buna separare a diverselor tipuri de apă reziduală ;• modernizările vor prelua însă doar 70 la sută din leșiile negre, restul de 30 la sută Urmind să se îndrepte. în continuare, către Bistrița. Se vizează deci doar o atenuare a culorii și poluării apei, considerabilă, dar numai atenuare ;

• celălalt tip de tehnologie (nrin procedeul „sulfit") este poluant prin borhotul care se deversează la canal. Soluția ar fi să fie ars, iar „cenușa" rezultată să fie folosită ori în construcții. ori în agricultură, ori în industria extractivă, ori, și mai bine. în toate aceste domenii. Cercetarea oferă unele soluții, poate perfectibile. dar pină una' alta, problema e blocată de un impediment elementar: pentru „arderea bothotuiui" există cazan, există ..tehnologie", dar nu există și nu a existat pină acum... repartiție de păcură !Contrastant cu obstlnanta vopsire a Bistriței cu lignosulfonați, apare, mai la vale, un peisaj aproape bucolic. O incintă cu jerbe de apă vîn- 

furată, cu bazine acoperite de vegetație lacustră, seră de flori, amenajări meticuloase. Este stația de epurare a apelor orășenești din Piat.a Neamț: vegetația lacustră — zambilă de apă și salată de Nil — crește in bazinele de decantare, sera e amenajată cu nămol epurat și încălzită cu biogaz, întreaga activitate se soldează cu rezultate dintre cele mai eficiente în unitățile de acest gen din țară. Efort lăudabil. dar demobili- zant, în raport cu faptul că apele sînt purificate cu atita grijă ca să ajungă intr-un riu gate degradat.Nici apa celeilalte albii — canalul Bistrița — nu are pe prea mare distanță o soartă mai bună. La 10—15 km de Piatra Neamț e „ucisă" (chiar dacă iși păstrează o limpezime înșelătoare) prin deversările Combinatului de Fibre Sintetice Sâvinești. Intrat în funcțiune în 1959, proiectat de o firmă străină, și acest combinat a fost conceput cu totala ignorare a cerințelor protejării mediului înconjurător, respectiv fără nici un fel de instalație de epurare sau purificare. Ele au apărut pe parcurs, treptat, finanțate din fondurile de producție (deci inlr-o manieră deloc încurajatoare pentru unitate).Dacă acum instalații epurante există. de ce ajung totuși substanțele impurificatoare în canal ? Pentru că există două rețele de evacuare, una 

a apelor toxice, supuse unui proces complex de.epurare, și alta a „apelor convențional curate", care — abuzin- du-se de denumirea lor — sint curate mai mult in scripte.Din cele înfățișate de conducerea combinatului, există zeci și chiar sute de persoane care au. direct sau indirect, răspunderea să depisteze, să localizeze și prevină degradarea apelor, inclusiv a celor „curate convențional". Dar scurgerea de substanțe impurificatoare continuă, ceea ce denotă și pierderi de substanțe recuperabile. deci diminuarea proporțională a eficienței economice. Faptul se explică și prin întreruperile neprevăzute ale fabricației, și prin coroda- rea unor conducte, și prin etanșeizări 

care nu mal corespund, șl prin lipsa unor aparate de măsură și control, și prin lipsa unor capacități de stocare a eventualelor pierderi — toate acestea fiind aspecte ce se cer neapărat rezolvate conform noilor reglementări legale — dar și prin neglijența unor membri ai personalului. „Factorul om“ este, și in acest domeniu. cel care are ultimul cuvint..La Combinatul Industriei Chimice — Piatra Neamț ne-am prezentat cu un extras de pe buletinele de analiză a apelor reziduale din 13 zile. Concentrațiile maxim admise fuseseră depășite in 8 zile ia uree, in 12 zile la azetiți și în toate cele 13 zile la azotați. Tovarășul director general Adrian Carabcț ne-a asigurat că dacă instalațiile de recuperare a materialelor refolosibile din apele reziduale (promovate cu serioase eforturi financiare după 1962, anul intrării combinatului in exploatare) ar fi completate și de o instalație pentru descompunerea ureei și tratarea apelor amoniacale, concentrațiile de substanțe impurificatoare ar ajunge sub limită. „Restul este chestiune de disciplină, de corectitudine". Pină la demararea investiției sperăm că întreg colectivul combinatului va insista pe acest „restul", atit de important.Părerea celor trei directori gene

rali că epurarea cit mai completă a apelor reziduale interesează in egală măsură proiecția mediului și eficiența economică e impârtășită și de șeful serviciului de resort de la Direcția Apelor Șiret. inginerul Bogdan Măcărescu : „Peste cincizeci la sută din poluare ar putea fi prevenită prin încadrarea tuturor unităților în pierderile tehnologice maxim admise".
A preveni din primul 

moment, în loc 
de a salva în ultima 

clipăAșa că de la Săvinești la Racova, unde se reunesc, ambele Bistrițe sint degradate, iar de la Racova pină la vărsare Bistrița curge ca un unic riu mort. Sau mai exact — „tot .mai" mort.Există un soi de legitate subiectivă, dacă se poate spune așa. Cu cit o apă vine mai poluată, cu atit riveranii se întrec să o polueze mai rău. Buletinele de analiză ale Bistriței atestă zilnic faptul că gradul de concentrare a noxelor deversate de unitățile amintite din Piatra Neamț — Săvinești » depășit de noxele deversate de către întreprinderile din Buhuși și Bacău („in frunte" cu Combinatul Chimic — Bacău). De ce oare ’ E și un fel de particularizare a constatării ce poate fi făcută în mod curent, anume că murdăria atrage murdărie., după cum curățenia atrage curățenie, dar mai sint si alte motive. Pe teritoriul județului Neamț se dă o adevărată luptă ca „degradatul" să nu devină „și mai degradat", conform temerii că „apa trece... noxele ră- min“. Nu in albie, ca pietrele, ci se infiltrează in sol. se insinuează in pinza freatică. Iar cum pinza freatică dintre Piatra Neamț și Buhuși are Importanță directă economico- edilitară, pe cind cea dintre Buhuși și Șiret nu mai are o importantă directă, toată zbaterea — șt ce zbatere ! — este ca acele două cursuri de suprafață să fie menținute la un anumit nivel de degradare.Cel puțin atit. se reușește. Dar și poluarea mai gravă din avaî de Buhuși ar putea fi diminuată. Și evitarea practic totală a poluării, șl re- devenirea Bistriței un riu curat ar putea să fie înfăptuite. Ar trebui însă schimbat miezul mentalității 

in materie de protecția mediului. Tactica și strategia de a se interveni doar în ultimul moment, doar cind pericolul grav e iminent. Meteahnă căreia i-au plătit tribut, la vremea respectivă, proiectanții tehnologiilor amintite, care mai răzbate uneori din felul în care sint exploatate acele tehnologii, ce se mai observă și din „convingerea" tu care intervin sau nu intervin consiliile populare județene și din încetineala cu care sint promovate uncie dotări și metode de epurare.Este o mentalitate ce pare să fi cuprins, in oarecare privințe, și orientarea organelor de supraveghere a calității apelor. Spre exemplu. adaptindu-se „realității", acestea recoltează* zilnic probe din trei puncte situate, intre Piatra Neamț și Bacău (finind deci „sub lupă" cele două ape moarte, ceea ce e necesar). dar recoltează probe numai lunar, și din puncte mult mai rare, amonte de Piatra Neamț, zonă în care apele incă nu sint. de obicei poluate, dar unde se pot produce, in orice moment. încălcări ale prevederilor legale si ale aprobărilor date. Nu este vina cuiva anume. Este persistenta unei deprinderi mai largi in această privință, de a înota doar cind ajunge apa la frunte.Tn aceeași ordine de idei, a nevoii de exigență unitară'și constantă, directorul general al Combinatului de Fibre Sintetice Săvinești, tovarășul Gheorghe Țepeș. observa :— Nu dăm vina pe alții, dar nici nu e bine să se ignore că. pentru una și aceeași substanță impurificatoare. în legătură cu unul și același riu, normele admit la deversare concentrații foarte diferite de la o unitate economică la alta. De ce oare ? Se modifică gradul de pericol în funcție de denumirea unității ? Bineînțeles că nu.Am consemnat și această opinie din convingerea că ea merită avută in vedere cu prilejul elaborării „Normelor specifice privind gospodărirea, protecția și calitatea apelor", în conformitate cu prevederile art. 21 din noua lege. Este de dorit ca anomalia să dispară, o dată cu abandonarea celorlalte mentalități și prejudecăți surprinse, cu eradicarea celorlalte constatări negative.In ceea ce privește Bistrița, vom reveni, periodic, pentru a urmări stadiul ameliorării ei.
Sergiu ANDON
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taâiâ, președintele Nicolae Ceausescu promovează 
o politică de pace si înțelegere internatifflală, participă 
activ la soMonarea protleaielor cardinale ale omenlrn

Relatări și comentarii ale presei de peste hotare

Acțiunile perseverente ale președintelui Nicolae Ceaușescu in direcția 
soluționării în interesul popoarelor a marilor probleme ale contempora
neității, eforturile depuse pentru eliminarea războaielor din viața ome
nirii, pentru făurirea unei lumi a păcii, cooperării și înțelegerii, care să 
asigure progresul tuturor națiunilor și, in primul rind, al celor rămase 
in urmă, au un amplu ecou in presa internațională.

Succesele remarcabile obținute de poporul român în toate domeniile 
de activitate, îndeosebi marile realizări ale perioadei de profunde trans
formări revoluționare deschise de Congresul al iX-lea al Partidului Comu
nist Român, sînt reflectate pe larg, la rindul lor, de ziare și reviste din 
țări de pe diferite meridiane ale globului.

Primatul tratativelor - cerință de bază 
a lumii contemporane
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Ideile și considerentele de o deosebită actualitate exprimate de președintele Nicolae Ceaușescu in interviul acordat ziarului „Al-Iraq“ au fost reliefate de o serie de a- genții de presă.în interviul acordat .ziarului „Al-Iraq“, președintele României. Nicolae Ceaușescu. s-a pronunțat în favoarea unei conferințe internaționale asupra problemelor economiei mondiale, estimind că numai cu participarea tuturor statelor este posibil să se găsească soluții realiste, care să răspundă intereselor tuturor statelor, care să asigure dezvoltarea echilibrată a activității economiei mondiale, intensificarea cooperării între toate statele și, în acest cadru, și între Est și Vest — relevă agenția irakiană I.N.A.în ce privește situația din Orientul Mijlociu, este relevată poziția președintelui Nicolae Ceaușescu favorabilă soluționării pe calea tratativelor a problemelor din această zonă, care să ducă la o pace dreaptă și justă. Am pornit întotdeauna de la necesitatea asigurării dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la realizarea unui stat propriu independent. Am susținut și susținem necesitatea unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a O.E.P. — a arătat președintele României.Totodată, agenția irakiană de presă relatează că șeful statului român s-a pronunțat pentru realizarea în cel mai scurt timp a unui acord deplin între Irak și Iran, în toate problemele restabilirii păcii și bunei vecinătăți.. Președintele Nicolae Ceaușescu a Subliniat in intertiul acordat ziarului „Al-Iraq" necesitatea soluționării problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare, arătînd că trebuie stabilite noi principii și reglementări in ce privește relațiile economice mondiale — evidențiază agenția egipteană de presă MENA.Agenția reflectă, de asemenea, poziția șefului statului român față de problematica Orientului Mijlociu, aprecierea sa că situația actuală este favorabilă trecerii la organizarea unei conferințe internaționale cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P. și a Israelului.Agenția T.A.S.S. relevă în relatarea sa : în interviul pe care secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a acordat ziarului „Al-Iraq“ este subliniat faptul că principala problemă a lumii de astăzi o reprezintă dezarmarea, eliminarea cu desăvîrșire a armelor nucleare, a altor arme de distrugere în masă, inclusiv a armelor chimice, și realizarea unei reduceri substanțiale a armelor convenționale, sub _ un control internațional corespunzător.C.omentînd recenta reuniune la nivel înalt a celor șapte mari state capitaliste dezvoltate, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că gravele probleme economice cu care se confruntă omenirea trebuie soluționate numai împreună de către toate țările. Șeful statului român s-a pronunțat pentru convocarea unei conferințe internaționale cu participarea atît a țărilor în curs de dezvoltare, cit și a statelor bogate. Considerăm — citează T.A.S.S. poziția exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu — că numai cu participarea tuturor statelor este posibil să se găsească soluții realiste, care să răspundă intereselor tuturor statelor.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, s-a referit. în

interviul acordat ziarului .,A1-Iraq“, la structura relațiilor economice internaționale actuale, la faptul că ele nu asigură o cooperare reciproc avantajoasă intre toate statele si a subliniat necesitatea de a se ajunge la democratizarea reală a vieții mondiale. în acord cu interesele tuturor națiunilor — evidențiază agenția PRENSA LATINA.Citind din interviu, agenția cubaneză de presă arată : Se discută mult acum despre o ..nouă gin- dire“. dar cit timp nu se va renunța la această politică — de dominație — este greu de vorbit de o gindire nouă si. mai cu seamă, da o nouă orientare si o politică nonă, care să asigure relații de deplină egalitate intre toate statele.Relatind despre conținutul interviului acordat de președintele Nicolae Ceaușescu. agenția TA- NIUG arată că șeful statului român s-a pronunțat pentru organizarea unei conferințe Internationale care să deschidă posibilitățile progresului economico-social al tarilor rămase în urmă. Președintele României a relevat că numai cu participarea tuturor statelor este posibil să se găsească soluții realiste, care să răspundă intereselor tuturor statelor.Referindu-se la criza din Orientul Mijlociu, șeful statului român a arătat că România a pornit întotdeauna de la necesitatea asigurării dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la realizarea unui stat propriu independent.Contribuția teoretică si practică a președintelui Nicolae Ceau.se.scu la rezolvarea problemelor cardinale ale, omenirii, amplificarea relațiilor României cu statele în curs de dezvoltare, larga participare a tării noastre la schimburile mondiale de valori materiale și spirituale sînt oglindite de o serie de ziare și reviste de peste hotare.
„Concepția președintelui 

Nicolae Ceaușescu privind regle
mentarea pașnică, prin dialog și 
negocieri, a conflictelor și dife
rendelor dintre state" este titlul unui amplu articol apărut în ziarul „ANEXARTITOS“ din Cipru, in care se relevă : în ansamblul amplei și susținutei activități externe a României, al acțiunilor și demersurilor pe care președintele Nicolae Ceaușescu le desfășoară cu perseverență și dinamism, preocuparea pentru soluționarea pe cale pașnică, la masa tratativelor, a tuturor litigiilor și diferendelor dintre state, a situațiilor de încordare și conflict, în general a oricăror probleme deschise ocupă un loc dc prim ordin. In viziunea profund novatoare a conducătorului partidului și statului român, noul mod de gindire și abordare politică înseamnă, în esență, și implică, in mod logic, renunțarea la calea războiului ca mijloc de soluționare a diferendelor, a problemelor litigioase dintre state, a stărilor conflic- tuale existente în diferite părți ale lumii.Istoria ultimelor peste două decenii, de cînd președintele Nicolae Ceaușescu se află la cîrma destinelor României, stă mărturie eforturilor permanente întreprinse de această țară pentru stingerea diferitelor focare de conflict — subliniază ziarul. în toate împrejurările în care s-a produs o încălcare sau o tulburare a păcii și securității, intr-o parte sau alta a lumii, România a adoptat, cu promptitudine, o atitudine hotărîtă împotriva actelor agresive și manifestărilor de forță, s-a situat constant de partea celor ce ișl apărau dreptul la existentă și la viață liberă.

*

Jiz. >»> <a» „

' *** ii*

............... ă/*»#
,•**5 ■ A***1» 

fyiîW

Wf*8
j» sWW Ud® 4» A-tyi

WUjp
> «W >

«rf
. U JU WiWlj ijfcB

T—. Ai. j
Jl Jjwăi iiUf aȚjU-

■ Jp* ie W-e -*«*

-A»

Demersuri in vederea 
amplificării cooperării 
economice dintre țările 
in curs de dezvoltareKUALA LUMPUR 5. (Agerpres). — La Kuala Lumpur s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului inter- guvernamental al „Grupului celor 77" de evaluare și coordonare a cooperării economice dintre țările în curs de dezvoltare.Au fost adoptate recomandări menite să conducă la întărirea transpunerii în practică a prevederilor Programului de acțiune de la Caracas. in vederea amplificării si diversificării cooperării economice intre țările membre ale grupului. S-a subliniat necesitatea armonizării eforturilor depuse pe această linie in cadrul „Grupului celor 77“ și al mișcării de nealiniere.România a participat activ la lucrările actualei reuniuni. militînd pentru convenirea unor măsuri concrete de întărire a cooperării economice între țările în curs de dezvoltare. în acest context, au fost subliniate rezultatele pozitive obținute de tara noastră în colaborarea economică cu celelalte state din „Grunul celor 77“, precum și atașamentul său constant la cauza acestei conlucrări. Poziția realistă și principială a României, care s-a bucurat de aprecierea celorlalți participanti. este reflectată în conținutul raportului final adoptat de reuniune.

Domnului JAIME PAZ ZAMORA
Președintele Republicii Bolivia

LA PAZAniversarea proclamării independenței Republicii Bolivia Îmi oferă prilejul de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul bolivian prieten. ’
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă prin care tovarășul Li Peng, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, exprimă mulțumiri sincere pentru telegrama de compa
siune ce i-a fost adresată în legătură cu pierderile de vieți omenești și pagubele materiale provocate de furtunile și taifunul ce s-au abătut asupra unor provincii din R. P. Chineză.

„Neabătut pe calea construirii
unei Chine socialiste"

O declarație a ministrului chinez al afacerilor externeHARARE 5 (Agerpres). — R.P. Chineză va continua să promoveze o politică de pace și independență, de deschidere spre exterior și va merge neabătut pe calea construirii unei Chine socialiste cu caracteristici chineze — a declarat ministrul chinez al afacerilor externe, Qian Qichen, in cursul convorbirii pe care a avut-o, la Harare, cu ministrul interimar de externe Zimbabwean,

Witness Mangwende. El a subliniat, totodată, că țara sa se pronunță pentru dezvoltarea cooperării dintre țările cu sisteme sociale și tradiții culturale diferite, pe baza principiilor coexistenței pașnice, militînd, în același timp, pentru instaurarea unei noi ordini politice internaționale — relatează agenția China Nouă.

Sprijin multilateral, solidaritate prin fapte 
cu țările în curs de dezvoltareAvînd deosebitul merit de a fi descifrat căi de acțiune practice, capabile să răspundă eficient marilor întrebări ale contemporaneității, președintele României, Nicolae Ceaușescu, și-a ciștigat un ■ mare prestigiu în Africa — evidențiază revista „TIMES INTERNATIONAL" din Nigeria.Sub aspect politic, eforturile depuse astăzi de statele Africii pentru a-și asigura și consolida pe deplin independenta națională reprezintă un factor ce le apropie de România, a cărei activitate pentru edificarea unei lumi a păcii, egalității și colaborării reciproc avantajoase este unanim cunoscută și apreciată pe plan internațional, conferind țării și președintelui Nicolae Ceaușescu un binemeritat prestigiu in conștiința universală a epocii contemporane — notează publicația.Este meritul incontestabil al președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi evidențiat convergența dintre interesele vitale, ale poporului român și cele ale popoarelor Africii și. pe această bază, de a fi elaborat consecvență în practică conceptul dezvoltării și consolidării con'inue a relațiilor de strînsă prietenie și

supreme
și pus cu

colaborare între România și statele africane. Acțiunile României în direcția extinderii acestor raporturi vizează atingerea obiectivelor de perspectivă pe care le presupune lupta unită a tuturor popoarelor pentru făurirea unei lumi în care pacea, securitatea, progresul și prosperitatea să devină realități vii ale relațiilor Internaționale.Cursul ascendent al raporturilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și țările arabe constituie o reflectare directă a politicii de largă deschidere internațională, promovată cu consecvență de România, se înscrie în orientarea programatică a politicii externe românești de intensificare a raporturilor cu toate statele în curs de dezvoltare — evidențiază, intr-un articol consacrat țării noastre, revista „AL AHRAM IK- TISADI" din Egipt.Atît România, cit și țările arabe — arată publicația — sint vital interesate în promovarea unei politici noi pe plan internațional, de natură să asigure dezvoltarea liberă, independentă a fiecărei națiuni, se pronunță împotriva vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație și a-
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împotriva modernizării armelor nucleareBERLIN 5 (Agerpres). — Adoptarea unor măsuri hotărîte de dezarmare, renunțarea la planurile vizînd modernizarea armelor nucleare au constituit principalele teme abordate în cadrul convorbirilor dintre președintele Consiliului Central al Sindicatelor Libere Germane, Harry Tisch, și Lorenz Schwegler, președintele Uniunii sindicale a lucrătorilor vest-germani din domeniul financiar și comercial. De ambele părți s-a subliniat necesitatea asigurării, prin astfel de măsuri, a păcii și securității, a excluderii posibilității declanșării unui nou război de pe teritoriul german.

Națiunile Unite intenționează să trimită 
în Cambodgia o misiune de informareNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat președintelui in exercițiu al Consiliului de Securitate o scrisoare în care a arătat că „o pace adevărată și trainică în Cambodgia poate fi realizată numai în cadrul unui acord politic atotcuprinzător" — informează agenția T.A.S.S. In legătură cu aceas

ta. Javier Perez de Cuellar și-a expus considerentele privind crearea unui mecanism internațional de control. El a informat Consiliul de Securitate că intenționează să înceapă pregătirile necesare în vederea trimiterii în Cambodgia a unei misiuni ds informare a Națiunilor Unite, relevă T.A.S.S.

suprire, împotriva tendințelor de reîmpărțire a lumii in sfere de influență, pentru raporturi echitabile intre state, bazate pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța.în anii din urmă, relațiile României cu majoritatea statelor arabe au cunoscut o dezvoltare fără precedent, fiind in mod determinant impulsionate de convorbirile dintre președintele Nicolae Ceâușescu și numeroși șefi de stat arabi — se reliefează in articol.Un domeniu rodnic al raporturilor româno-arabe este cel economic, puternic impulsionat de convorbirile la inalt nivel. Trăsătura dominantă a acțiunilor de cooperare economică inițiate de România în țările arabe constă în aceea că ele sînt angajate în domenii de înaltă prioritate pentru țările respective — valorificarea superioară a resurselor de materii prime, dezvoltarea unei agriculturi intensive, realizarea infrastructurilor.

De asemenea. România și statele șrabe militează ferm pentru statornicirea în lume a unor relații noi, democratice, întemeiate pe respectarea strictă a normelor de drept internațional.Intr-un asemenea cadru — relevă „AL AHRAM IKTISADI" — se înscriu poziția constructivă și eforturile deosebite depuse de România, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, pentru reglementarea politică a situației din Orientul Mijlociu. Acțiunile consecvente ale .șefului statului român, inițiativele sale pe lingă numeroși șefi de stat arabi, pe lingă alte importante personalități politice din zonă in legătură cu soluționarea prin tratative a crizei din Orientul Mijlociu — subliniază în încheiere revista — se bucură de aprecierea țărilor și popoarelor a- rabe, care văd in România un prieten adevărat, sincer și prețuiesc sprijinul multilateral acordat cauzei poporului palestinian, cauzei păcii și stabilității in această regiune a lumii, atit de frămin- tată în ultimele decenii.
Prin plata integrală a datoriei sale externe, 
România a dobîndit o poziție unică în lumeRomânia și-a lichidat, la sfîrșitul lunii martie a.c.. datoria externă. Este pentru prima dată în istoria țării cînd poporul român nu mai are nici un fel de obligații financiare externe, ceea ce ii permite să-și orienteze toate eforturile in beneficiul propriu și ii dă posibilitatea să-și mențină o linie politică fermă de dezvoltare liberă, independentă — relevă ziarul „BSB BRASIL", în articolul „România — 
țară fără datorii externe".Prin lichidarea datoriei externe, România are acum o poziție unică pe plan internațional, intr-un moment în care datoriile a numeroase țări continuă să crească. Ca urmare a plății unor dobinzi excesive, eforturile de progres — în special ale țărilor in curs de dezvoltare — sînt compromise, acestea fiind o- bligate să efectueze în contul datoriei plăți mai mari decît creditele noi primite. Astfel — reliefează președintele Nicolae Ceaușescu — națiunile sărace finanțează țările bogate.Președintele Nicolae Ceaușescu a evidențiat că, în adoptarea deciziei de a plăti întreaga datorie externă. România a pornit de la faptul că numai prin lichidarea acesteia vor putea fi asigurate deplina independentă economică și politică și dezvoltarea viitoare a țării.România a putut realiza aceasta pentru că are o puternică bază economică, o industrie și o agricultură dezvoltate, care i-au permis să obțină veniturile necesare pentru a face față obligațiilor financiare — notează ziarul brazilian.O dată cu plata datoriei externe, România a reușit să-și dezvolte e- conomia națională și să sporească producția industrială cu peste 50 la sută față de 1980. în afară de a- ceasta. au fost realizate mari proiecte de infrastructură, iar in domeniul social au fost construite peste un milion de apartamente.Ziarul italian „LA REPUBBLI- CA“ a publicat articolul „Partici
pare la circuitul economic mondial", in care, relevînd că România întreține relații economice cu 155 state de pe toate continentele lumii, evidențiază : Amplul proces de dezvoltare și modernizare pe care-1 parcurge în prezent economia românească a antrenat mutații importante in structura exporturilor, în mod practic. România realizează un comerț exterior a cărui structură este asemănătoare aceleia a comerțului exterior al statelor cu economie dezvoltată. Astfel, ponderea produselor industriale livrate la export în ultimele două decenii a fost substanțial superioară celei a produselor agricole.

După;ce prezintă dezvoltarea largă. in forme și modalități diferite, a relațiilor României cu țările sd- cialiste, cu cele în curs de dezvoltare și cele dezvoltate. „LA REPUB- BLICA" arată in încheiere: Ținînd cont de fezultatele obținute pînă acum și, intre acestea, de evenimentul anunțat de președintele Nicolae Ceaușescu — completa lichidare a datoriei externe —. de nivelul și structura forțelor de producție. un obiectiv de prim ordin al politicii economice românești il constituie realizarea de schimburi comerciale ample și diversificate, sporirea eficienței tuturor operațiunilor de export-import. în vederea amplificării cooperării cu celelalte țări ale lumii.Amplul și complexul proces de dezvoltare urbanistică din România socialistă a determinat creșterea numărului orașelor de la 183 în anul 1965 la 237 în prezent — se arată în articolul „Noul destin al 
orașelor românești", publicat de ziarul „JAYAKARTA" din Indonezia. Concepția care a călăuzit noua împărțire teritorial-administrativă a țării, din 1968, atît de benefică și pentru procesul de modernizare și organizare a localităților — statua repartiția echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul României astfel ca fiecare zonă să aibă șansa unei dezvoltări reale — se relevă în continuare.Rezultatele obținute pină în prezent pe plan locativ se exprimă clar în faptul că peste 82 la sută din populația României locuiește azi in case noi, numai in perioada 1965—1985 beneficiind de locuințe noi de peste șase ori mai multe familii decît în cele două decenii anterioare. România — evidențiază cotidianul indonezian — se numără azi printre puținele țări din lume care au rezolvat, practic, problema locuințelor.Bucureștiul — capitala României — a cunoscut în ultimele două decenii o spectaculoasă dezvoltare urbanistică. Partea sa centrală se află in plin proces de sistematizare, ceea ce va asigura transformarea lui in continuare intr-un oraș impunător și modern, intr-o adevărată metropolă.înnoirile se îmbină în cadrul marelui efort constructiv cu opera de conservare a unor vechi monumente de arhitectură sau valori urbane restaurate cu grijă, fiind create veritabile rezervații arhitecturale care să păstreze vii mărturiile de piatră din istoria capitalei țării, așa cum s-a procedat, de altfel. și in celelalte orașe din România — arată în încheiere „JAYAKARTA". (Agerpres)

Evoluții economico-sociale 
in primul semestru 

al anului 1989 
IN R.D. GERMANĂBERLIN 5 (Agerpres). — Pină Ia sfîrșitul lunii iulie, venitul național al R.D. Germane a crescut cu patru la sută, producția industrială cu 5.9 la. sută, iar productivitatea munidi — cu circa șase la sută, inforrh'dază un epipupicat ofidal, dat publicității, de agenția Ă.D.N. în perioada menționată au fost construite 16 523 de apartamente și au fost modernizate locuințe pentru 50 000 de cetățeni. Rezultate deosebite au fost înregistrate, de asemenea, în agricultură și zootehnie.
IN R.P.S. ALBANIATIRANA 5 (Agerpres). — Bilanțul pe primul semestru al anului, întocmit pe baza datelor raportate de sectoarele economice ale R.P.S. Albania. relevă că produsul național a fost realizat în proporție de 101,4 la sută, iar producția industrială a depășit, valoric, pe cea a perioadei corespunzătoare a anului trecut cu 800 milioane leka. Sînt realizări obținute, în primul rind, pe baza creșterii productivității muncii, a reducerii consumului de materii prime, combustibil și materiale — relevă agenția A.T.A.
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TRANSMIT:I PROGRAM DE URGENȚA. Pre-I ședințele Iranului, Hashemi Raf- 1• sanjani, a anunțat instituirea unui 1 program de urgență în scopul| creării de noi locuri de muncă și I I creșterii volumului bunurilor de I larg consum.ALEGERE. Congresul Național1 al Boliviei l-a ales pe Jaime Paz 1 Zamora, candidatul Mișcării Stîn-
Igii Revoluționare, în calitate de I președinte constituțional al repu- I blicii in perioada 1989—1993. în
(funcția de vicepreședinte al țării i a fost desemnat Luis Ossio Sanji- | nez, din partea coaliției Acțiunea Democratică Naționalistă. .' ACUZARE. Autoritățile Angolei I au acuzat mișcarea antiguverna-I mentală U.N.I.T.A. de a fi violat i I din nou acordul privind încetarea | focului. Astfel, la Luanda s-a pre-
Icizat că membri ai U.N.I.T.A. au atacat cetățeni pașnici intr-o se- j rie de ambuscade, ucigînd o per- * soană și rănind alte șase.I UN NOU INCIDENT in care a | fost implicat un submarin atomic,
I capabil să poarte arme nucleare, ■ a avut loc sîmbătă. La bordul sub- j marinului britanic „Walliant" s-a declanșat un incendiu. Un repre-I zentant al Ministerului Apărării I ' al Marii Britanii a arătat că focul I a izbucnit in compartimentul mo-
Itoarelor „Diesel" și a fost locali- j zat prin forțele echipajului.MANEVRE MILITARE. ForțeleI armate ale S.U.A., cantonate în ]• Panama, au efectuat manevre mi- 1 litare in apropierea capitalei țării.I Potrivit unui comunicat al Penta- II gonului, aceste manevre ar fi avut 1 ca scop „testarea capacității for-, țelor respective în vederea apără- i rii proprietăților șl intereselor a- I ' mericane în zonă".I DECRET. Președintele S.U.A., I I George Bush, a semnat un decret I pentru constituirea unei comisii in
I sarcinile căreia va intra elabora- | rea de măsuri în vederea comba- | terii terorismului pe liniile ae-. riene. ,

„Tragedia de la Hiroshima și Nagasaki 
să nu se mai repete niciodată!"

Comemorarea, la 6 și 
9 august, a eveni
mentelor dramatice 
din 1945 de la Hiro
shima și Nagasaki — 
orașele japoneze care 
au suferit cumplitele 
ravagii ale primelor 
bombardamente ato
mice din istoria ome
nirii — prilejuiește, in 
întreaga lume, inten
sificarea acțiunilor îm
potriva pericolelor ge
nerate de cursa înar
mărilor, în primul rind

nucleare. Sub deviza „Să eliberăm planeta de armele nucleare, să acționăm pentru dezarmare și pace", în capitala Ja
poniei s-au desfășu
rat lucrările unei con
ferințe internaționale 
consacrate marcării a 
44 de ani de la bom
bardamentele atomi
ce. Si m celelalte țări 
ale lumii opinia publi
că — prin demonstra
ții, marșuri, adunări, 
apeluri, conferințe,

simpozioane, ștafete 
ale păcii — își ridice 
cu hotărîre glasul in 
favoarea interzicerii 
definitive a armelor 
nucleare, a tuturor ar
melor de distrugere in 
masă, pentru reduce
rea substanțială a ar
mamentelor conven
ționale, efectivelor și 
cheltuielilor militare, 
pentru crearea condi
țiilor ca tragedia de la 
Hiroshima și Nagasaki 
să nu se mai repete 
niciodată.

Dialogul — 
de soluționare a La sfîrșitul lunii care a trecut urma să aibă loc o nouă rundă, cea de-a patra din cadrul procesului de reconciliere inițiat în septembrie 1988, a convorbirilor intercipriote. Pentru prima oară, la masa negocierilor ar fi trebuit să se găsească șl liderii celor două comunități cipriote aflate în conflict : Ghiorghios Vas- siliou, președintele Republicii Cioru, și Rauf Denktaș, liderul ciprioților turci —. știut fiind că pînă în prezent dialogul intercipriot s-a purtat prin intermediul secretarului general al O.N.U., Perez de Cuellar, sau al reprezentantului său special pentru Cipru. Succedînd convorbirilor purtate în perioada mai-iunie, care permiseseră, după cum aprecia secretarul general al O.N.U., „să se avanseze pînă la un punct de la care se profila un acord general", runda a patra a fost apreciată drept „crucială" pentru rezolvarea situației din insulă. De altfel, dincolo de în- tilnirea considerată „simbolică" dintre cei doi lideri ciprioți, pe agenda de lucru era prevăzută abordarea unor probleme „tehnice" Importanta vizînd transpunerea în fapt a acordului cu privire la constituirea unui stat federal și demilitarizarea insulei.După cum este însă cunoscut, runda a patra a fost amînată la cererea ambelor părți. Motivul îl constituie incidentul care a avut loc în capitala țării, Nicosia, și starea de tensiune ce i-a urmat aproape imediat. Incidentul în cauză a pus sub semnul întrebării așa-numita „linie verde" de demarcație, în fapt o fîșie lată de 100 metri, aflată sub supravegherea forțelor O.N.U.. șl care delimitează zonele aflate sub controlul celor două comunități. în interiorul acestei fîșii au pătruns, in semn de protest față de actuala situație, un grup de femei greco-cipriote ; trupele turcești, la rindul lor. au trecut și ele linia de demarcație, operînd arestări in rindul manifestantelor. Reunit de urgență, Consiliul de Securitate al O.N.U., după ce a analizat situația într-o ședință „cu ușile închise", a cerut

singura cale 
problemei cipriote eliberarea manifestantelor și a chemat cele două părți să demonstreze „maximă moderație". în zilele care au urmat s-a înregistrat o vie activitate diplomatică la Nicosia, Atena, Ankara și New York. La sediul Națiunilor Unite, președintele pe luna in curs al Consiliului de Securitate, Dragoslav Pejici, a avut convorbiri atît cu reprezentanții celor două comunități cipriote, cit și cu cei ai Greciei și Turciei. Scopul tuturor acestor eforturi diplomatice constă în aplanarea disensiunilor ivite și relansarea imediată a dialogului intercipriot. In clipa de față, „important este ca negocierile (in- tercomunitare) să continue", declara președintele Consiliului de Securitate.Intr-adevăr, ^aceasta este unica modalitate de rezolvare a complicatei probleme cipriote. Experiența demonstrează din plin că persistența situațiilor de încordare și conflict nu poate fi, în nici o împrejurare. în folosul părților in cauză, de pe urma lor avînd de profitat doar acele cercuri interesate, pentru a-și impune mai ușor propria politică de dominare. in exacerbarea dezbinărilor existente.în cazul conflictului cipriot, ca șl în cazul oricăror alte conflicte și diferende, nu poate exista nici o alternativă viabilă Ia tratativele pașnice, purtate cu răbdare. în spiritul bunăvoinței, receptivității și concesiilor reciproce și în care, trecin- du-se peste orice fel de considerente. nu trebuie să se Îngăduie complicațiilor ce se mai pot ivi să capete proporțiile unor obstacole insurmontabile. Ultimele evoluții din Cipru vin să confirme, o dată mai mult, că numai o astfel de cale, în sprijinul căreia România se pronunță în modul cel mai statornic, corespunde intereselor fundamentale ale întregului popor cinriot. ca și intereselor popoarelor Greciei și Turciei, ale cauzei păcii și securității în Balcani șl în întreaga Europă.

Ștefan CIOCHINARU
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