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In întâmpinarea Congresului 
partidului - toate sarcinile 

economice realizate exemplar!

a primit delegația parlamentară din R. P. Mongolă

CĂRBUNE MAI MULT, 
DE CĂLITĂ TE SUPERIOARĂ!

Activitatea desfășurată in această perioadă în toate 
ramurile și sectoarele economiei pentru a întimpina 
cu rezultate de prestigiu marele forum al comuniștilor 
români trebuie să fie susținută, în primul rînd, de asi- 
?|urarea ritmică a bazei energetice și de materii prime, 
n acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

a lansat oamenilor muncii din industria extrac
tivă și energetică, din metalurgie și chimie che
marea de a fructifica superior condițiile tehnice

și materiale de care dispun, să-și organizeze mai bine 
munca pentru a asigura ritmuri inalte de producție, 
astfel incit să livreze necontenit, potrivit priorităților 
stabilite și sarcinilor de plan, materiile prime necesare 
economiei naționale.

Cum se acționează pentru înfăptuirea acestui obiec
tiv ? lată concluziile unui sondaj efectuat în două 
mari unități de extracție a cărbunelui.

Răspunderea în muncă se afirmă

Prin materializarea unui mare vo
lum de investiții, orin modernizarea 
tehnologiilor de extracție, producția 
de cărbune a Combinatului Minier 
Rovinari a înregistrat o creștere 
continuă, ajungind în acest an Ia o 
pondere de peste 45 la sută jn pro- 
ductia de lignit a tării. Răspunzînd 
cu însuflețire chemărilor secretarului 
general al partidului, colectivele de 
mineri de aici depun eforturi stă
ruitoare pentru valorificarea supe
rioară a importantului potential 
tehnic existent, astfel Incit să extra
gă si să livreze economiei naționale 
cantităti mereu sporite de cărbune 
energetic. Este semnificativ în acest 
sens faptul că volumul de excavatii 
realizat în primele opt luni din 1989 
înregistrează o creștere de peste 
20 la sută fată de cel obtinut în 
aceeași perioadă a anului trecut, 
producția de cărbune fiind si ea mai 
mare cu aproape 1.5 milioane tone.

In acest amplu efort s-au afirmat 
si se afirmă o serie de acțiuni mun
citorești, initiative si experiențe va
loroase. concretizate în realizarea 
ritmică si depășirea sarcinilor de 
plan intr-o serie de unităti din ca
drul combinatului. Trebuie spus insă

III TELECBflME MURATE TWMĂW NICflUIE gMBBB
Comitetele județene Bacău, Brașov, Caraș-Severin 

Covasna și Mureș raportează asigurarea
autonomiei

în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comitetele jude
țene de partid Bacău, Brașov, 
Caraș-Severin, Covasna și Mureș 
raportează că, acționind pentru 
înfăptuirea programelor de dez
voltare a bazei energetice, de va
lorificare superioară a resurselor 
neconvenționale, au reușit să asi
gure autonomia energetică a unor 
comune.

Astfel, in telegrama Comitetului 
Județean Bacău al P.C.R. se arată 
că la data de 1 septembrie 1989 
a fost îndeplinit integral angaja
mentul asumat pe acest an in ce 
privește autonomia energetică a 
Comunelor Oituz. Minăstirea Cașin. 
Sănduleni, Cașin și Hemeiuși.

Totodată, au fost puse in func
țiune 24 de microhidrocentrale, 94 
instalații de biogaz, 102 instalații 
solare și pe bază de energia vin
tului, 151 instalații recuperatoare 
de energie care echivalează cu 
peste 870 000 tone combustibil con
vențional.

Oamenii muncii din sectoarele 
care valorifică sursele neconven
ționale și refolosibile de energie 
— se spune în telegrama Comite
tului Județean Brașov al P.C.R. — 
au reușit să pună in funcțiune 5 
microhidrocentrale care furnizea
ză sistemului energetic național 
3 650 MWh pe an, asigurîndu-se 
in felul acesta independenta ener
getică a comunelor Bran. Moeciu. 
Fundata, Vulcan și Hîrșeni și un 
plus de energie de 686 MWh anual.

Pină in prezent în județ au fost 
puse in funcțiune 19 centrale hi
droelectrice cu o putere instalată 
de 11,1 MW. De asemenea, sint in 
faze înaintate de execuție un număr 
de 5 obiective cu o putere insta
lată de 4,66 MW. Totodată, sint în 

k

prin fapte
că nu peste tot s-a asigurat o bună 
organizare a muncii, persistînd încă 
unele neajunsuri care au influențat 
in mod negativ producția de căr
bune pe ansamblul combinatului. „în 
atefitia consiliului oamenilor muncii, 
a organelor si organizațiilor de 
partid situăm în această perioadă 
tocmai asemenea neîmpliniri. a ti- 
nut să ne spună maistrul Gheorghe 
Dudău. secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea Minieră 
Ilovinari. pentru a găsi în mod ope
rativ soluțiile potrivite pentru elimi
narea lor în cel mai scurt timp. Am 
depășit lunar prevederile la total 
masă minieră excavată, dar nu pu
tem fi mulțumiți atîta vreme cit 
planul la producția de cărbune nu 
este integral realizat. Aceasta a im
pus să analizăm cu atenție situația 
existentă la fiecare excavator cu 
rotor, să luăm măsuri pentru inten
sificarea descopertei si reamplasarea 
utilajelor pe treptele de excavare. 
astfel încît să creăm front de lucru 
în cărbune la un număr mai mare 
de utilaje. Am discutat în detaliu 
aceste probleme cu comuniștii, cu 
performerii întrecerii minerești, sta

energetice a unor comune
funcțiune 11 instalații solare, 25 
instalații p intru folosirea energiei 
vintului, 22 instalații de biogaz, 
precum și 19 instalații pentru uti
lizarea resurselor energetice refo
losibile, toate avînd un aport ener
getic de 77 245 tone combustibil 
convențional pe an. De asemenea, 
se folosește cu bune rezultate bio- 
gazul produs in stația de epurare 
a municipiului Brașov.

în telegrama adresată de Comi
tetul Județean C'araș-Severin al 
P.C.R., se subliniază că prin darea 
in folosință a 5 centrale hidro
electrice de mică putere și a unor 
microhidrocentrale s-a asigurat 
întregul necesar de consum al co
munelor Marga, Obreja, Zăvoi; 
Glimboca și Constantin Daicovi- 
ciu, precum și livrarea unei canti
tăți suplimentare sistemului ener
getic național de 4 750 kWh anual.

Utilizarea pe scară tot mai largă 
a biogazului in cadrul celor 28 in
stalații construite pină acum, a 
peste 7 000 mp de panouri solare 
și a celor 7 instalații care valori
fică forța vintului are un aport 
energetic anual de 1 150 tone com
bustibil convențional.

Prin valorificarea potențialelor 
hidroenergetice ale riurilor și 
pîraielor — se arată in telegrama 
Comitetului Județean Covasna al 
P.C.R. — s-a reușit asigurarea 
energiei electrice necesare pentru 
buna desfășurare a vieții econo- 
mico-sociale din comunele Micfa- 
lău, Bodoc, Ghidfalău, Ghelința șl 
Comandău.

în telegramă se menționează că 
In județ au mai fost realizate in
stalații de biogaz care echivalează 
cu 570 tone combustibil convențio
nal. Acționăm în prezent cu toată 
energia pentru valorificarea altor 
surse de energie neconvențională. 

bilind sarcini precise pentru fiecare 
brigadă în vederea creșterii indici
lor de folosire a excavatoarelor si 
sporirii zi de zi a producției de 
lignit".

Rezultatele unor asemenea acțiuni 
nu au întîrziat să apară. în special 
în marile cariere de lignit de la 
Tismana I. Tistnana II. Gîrla si Ro- 
vinari-Est. Prin întreținerea exem
plară a utilajelor si folosirea lor ju
dicioasă s-a înregistrat o creștere a 
productivității muncii la nivel de în
treprindere de peste 15 la sută. ..Pî- 
nă nu cu mulț timp in urmă obis- 
nuiam să ne ocupăm doar de utilajul 
nostru și de linia de front aferentă 
— ne-a spus brigadierul Grigore Bo- 
bei, șeful echipajului de pe excava
torul 1 300-01 din cariera Tismana I. 
Acum am îmbunătățit conlucrarea 
cu celelalte echipaje, cu formațiile 
de pe mașinile de haldat. pentru a 
dirija mai bine fluxul cărbune-steril. 
în acest fel am reușit să depășim 
sarcinile de plan pe luna august cu 
152 tone lignit de bună calitate. E- 
chipaiul nostru extrage în această
(Continuare în pag. a Ii-a)

în telegrama Comitetului Jude
țean Mureș al P.C.R. se subliniază 
că valorificarea într-o mai mare 
măsură a potențialului rîului Gur- 
ghiu și a piraielor Iod, Sebeș. 
Sovata prin cele 21 de microhidro
centrale s-a asigurat autonomia 
energetică a comunelor Hodac, 
Ibănești, Gurghiu, Solovăstru și 
Rastolița. In același timp, se fur
nizează sistemului energetic națio
nal, suplimentar față de consumul 
acestor comune, o cantitate de 
peste 8 000 MWh energie electrică. 
Pină în prezent, in județ au fost 
puse în funcțiune surse energetice 
neconvenționale echivalind cu 
10 485 tone combustibil convențio
nal. La acesta se adaugă peste 
110 000 tone combustibil convențio
nal din valorificarea surselor ener
getice refolosibile de pe platforme
le industriale.

Telegramele dau glas hotărîrii 
ferme a oamenilor muncii din a- 
ceste județe de a nu precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini exem
plar importantele sarcini stabilite 
în domeniul energetic, de a valo
rifica superior resursele naturale 
și neconvenționale de care dispun, 
pentru a contribui la dezvoltarea 
bazei energetice a țării, de a în
făptui întocmai obiectivele și an
gajamentele asumate în întrecerea 
socialistă, intimpinînd cu noi și im
portante realizări Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Telegramele exprimă, totodată, 
adeziunea unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii față 
de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
de a propune marelui forum 
al comuniștilor români realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, văzînd în aceasta 
garanția înfăptuirii cu succes a 
întreprinzătoarelor programe de 
dezvoltare a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU

Oamenii muncii 
din agricultură 

raportează 
încheierea 
recoltării 

unor culturi 
si obținerea 
de producții 

mari la hectar
IN PAGINA A III-A

SIBIU : Crește 
productivitatea muncii

Hotărite să întimpine cu fapte de 
muncă remarcabile Congresul al 
XIV-lea al partidului, colectivele 
de oameni ai muncii din cadrul 
Centralei Industriei Confecțiilor Si
biu înregistrează noi succese în ac
tivitatea de producție. S-a obți
nut o producție-marfă suplimen
tară îp valoare de 229 mili
oane lei, in condițiile în care 
acest indicator este mai mare cu 
10,9 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Totodată, producti
vitatea muncii a fost depășită cu 
8 985 lei pe persoană. Printr-o mo
bilizare exemplară, au fost onorate 
toate contractele și comenzile în
cheiate cu partenerii de peste ho
tare. (Ion Onuc Nemeș).
-------------------------------- ,-------------Recolta acestui an - strînsă și depozitatăcit mai repede!Recolta anului viitor - pregătită temeinic!

• Porumbul s-a copt pe mari suprafețe, ceea ce impune să se lucreze cu toate 
forțele la recoltarea acestuia

• Pentru a se asigura funcționarea neîntreruptă a fabricilor prelucrătoare și obți
nerea de randamente superioare la extracția zahărului, sfecla trebuie livrată 
potrivit graficelor întocmite

• Pretutindeni, produsele să fie transportate în aceeași zi cu recoltarea
Am intrat în a doua decadă a lunii 

septembrie, perioadă în care lucrări
le agricole de toamnă urmează să cu
noască un ritm și mai intens. Prin
cipalele forte din agricultură sint 
concentrate in aceste zile la strin- 
gerea. transportul și depozitarea 
recoltei. După cum se știe, in acest 
an. în zonele din sudul țării po
rumbul a dat mai repede in copt. 
Dar chiar și in cimpia de vest a 
tării, unde vegetația este mai în- 
tîrziată. exista scle cu porumb a- 
juns la maturitate. In aceste con
diții. se impune să fie grăbit cule
sul. iar producția obținută să fie 
transportată în aceeași zi. Grăbi
rea culesului se impune și pentru 
faptul că tulpinile de porumb au 
încă suculentă, ceea ce ar permite 
însilozarea lor în bune condiții și 
obținerea unui furaj de calitate.

Grăbirea recoltării, transportului 
și livrării sfeclei de zahăr consti
tuie. în aceste zile, una din sarci
nile importante ale cooperatorilor 
și mecanizatorilor din numeroase 
unități agricole. Cerința funcțio
nării la capacitate a fabricilor pre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
11 septembrie, delegația parlamen
tară din Republica Populară Mon
golă, condusă de Lodonghiin Rin- 
cin, președintele Marelui Hural 
Popular, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, efectuează o vi
zită în țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost trans
mise un cald mesaj de salut și cor
diale urări de succes în întreaga ac
tivitate din partea tovarășului Jam- 
bîn Batmunh, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole.

Conducătorul delegației a expri
mat întreaga gratitudine pentru în
trevederea acordată, pentru posibi
litatea oferită de a vizita România.

ÎN DEZBATEREA PARTIDULUI, A ÎNTREGULUI POPOR

SPIRIT REVOLUȚIONAR, ANGAJARE HOTĂRlTĂ
PENTRU TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE

în centrul activității organelor și organizațiilor de partid, a tu
turor instituțiilor ideologice și cultural-educative trebuie să stea per
manent modelarea fizionomiei omului nou, înaintat, animat de un 
profund spirit patriotic, devotat trup și suflet cauzei nobile a socialis
mului și comunismului, făuririi celei mai drepte și mai umane societăți.

(Din Tezele pentru Congresul al XIV-lea
„Să nu uităm nici un moment — arăta secretarul general al parti

dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — că procesul revoluționar nu 
s-a încheiat o dată cu instaurarea puterii democratice a clasei munci
toare sau cu făurirea socialismului, ci el continuă și va continua, repre- 
zentind garanția dezvoltării continue a socialismului și trecerea la fău
rirea comunismului".

Astfel, teza continuității procesului revoluționar conferă o dimen
siune nouă, politică și filozofică, valorilor spiritului revoluționar, cerin
țelor formării și afirmării conștiinței socialiste, a omului nou.

Este ideea asupra căreia au stăruit participanții la dezbaterea orga
nizată de redactorul nostru Ilie Tănăsache pe tema semnificațiilor și ac
tualității promovării spiritului revoluționar, a forței conștiinței revoluțio
nare in lumina documentelor Congresului al XIV-lea.

Argumenta unul dintre interlocu
tori — Victor Ștefan, secretarul comi
tetului de partid de la Șantierul Na
val din Galați :

— Documentele pentru forumul 
comuniștilor din noiembrie, opera 
teoretică și practică a secretarului ge
neral al partidului, strălucitul bilanț 

lucrătoare și obținerii unor randa
mente superioare la extracția za
hărului impune ca sfecla să fie re
coltată și livrată conform grafice
lor. Nu trebuie admis ca rădăcinile 
să fie lăsate în grămezi pe cîmp 
sau să stea depozitate pe rampele 
gărilor. Toate cantitățile ce se re
coltează intr-o zi. pină seara să 
fie livrate si transportate la fabri
cile de zahăr.

Prioritate la recoltat are acum și 
soia, lucrare oe se execută în în
tregime cu combinele. Pentru rea
lizarea unor randamente de lucru 
cit mai mari, specialiștii din uni
tățile agricole au datoria să iden
tifice parcelele cu plante coapte, 
care să fie recoltate cu prioritate. 
De asemenea, este necesar să se a- 
sigure buna funcționare a combi
nelor. astfel încît să fie obținute 
viteze superioare de lucru, evitîn- 
du-se orice pierderi prin scutu
rare.

In pagina a lll-a, relatâri din județele Hunedoara 
și Harghita

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
realizărilor poporului român în dez
voltarea economico-socială a țării, 
marilor progrese obținute în con
strucția socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a trans
mis, la rîndul său, tovarășului 
Jambîn Batmunh un salut călduros 
și cele mai bune urări, iar poporului 
mongol succese în întreaga activi
tate de construire a socialismului.

în cursul întrevederii au fost evo
cate relațiile de strînsă conlucrare 
dintre cele două partide, țări și po
poare, care, în spiritul întîlnirilor și 
convorbirilor la cel mai înalt nivel, 
cunosc o dezvoltare continuă. S-au 
evidențiat, totodată, posibilitățile 
existente pentru extinderea și diver
sificarea pe mai departe a colaboră
rii multilaterale româno-mongole, 
îndeosebi a cooperării economice, 
tehnico-științifice, precum și în alte 
sfere de activitate, în interesul ambe
lor țări și popoare.

prilejuit de jubileul actului istoric de 
la 23 August 1944 arată că am par
curs un drum lung, de luptă poli
tică, ideologică pină Ia treapta ma
rilor transformări revoluționare pe 
care am atins-o. Este drumul de 
construcție economică-socială de o 
amploare fără precedent, cu mari

Din această săptămînă. cu deo
sebire în zonele de deal, se va 
trece Ia însămintarea cerealelor de 
toamnă. In vederea încadrării lu
crării in termenele stabilite, este 
necesar să fie grăbite arăturile și 
pregătirea patului germinativ. Da
toria specialiștilor din unitățile a- 
gricole este să asigure ca. peste 
tot. insămințările să fie efectuate 
la un nivel calitativ înalt, spre a se 
pune temelii trainice recoltei a- 
nului viitor.

Oamenii muncii din agricultură, 
toți locuitorii satelor. în frunte cu 
comuniștii, sint chemați să-și con
centreze energiile la strîngerea 
roadelor bogate ale acestui an, 
pentru a efectua lucrări de cea 
mai bună calitate la lnsămînțări. 
Sint sarcini de mare Însemnătate, 
care Impun o temeinică organizare 
a muncii, ordine si disciplină desă- 
virșite.

în timpul convorbirii s-a relevat 
contribuția pe care parlamentele și 
parlamentarii pot și trebuie să o 
aducă la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că parlamentele trebuie să aibă 
un rol mult mai activ în soluționarea 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea, să întărească colaborarea lor 
în lupta popoarelor pentru afirmarea 
unei politici noi, de egalitate, de dez
voltare liberă, independentă, fără 
nici un amestec din afară, pentru în
făptuirea dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru asigurarea păcii.

La primire au participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, și Aurel Sandu, deputat.

A fost de față Osoryn Ghenden, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești.

noastre navale, 
cu destule ar- 
promovarea con- 
partidul nostru a

al Partidului Comunist Român)
împliniri in creația materială și spi
rituala, mai aies aupa congresul al 
lyk-iea ai partidului. Este drumul 
dezvoltării generale a patriei, a che
mării la viață dinamică a tuturor 
zonelor țării. Și este, deopotrivă, 
calea revoluționară de luptă — așa 
cum se oglindește in documentele 
pregătitoare ale Congresului — îm
potriva dogmatismului, șablonismu- 
im, ploconirii in fața a tot ceea ce 
era strain. Ca om și comunist, care 
trăiesc la temperatura fierbinte a 
nașterii vapoarelor românești, a afir
mării industriei 
aș putea veni 
gumente privind 
secvență de către ,____________ _
atitudinii revoluționare in transfor
marea revoluționară a societății. 
Da, făurirea primelor cargouri ma
ritime românești a cerul, deopotri
vă, și atituuine, și acțiune revoluțio
nare. Și navele-gigant — carbonie- 
rele și mineralierele. Și platformele 
de foraj marin, a vaseior din ce în 
ce mai complexe pe care ne încu
metăm să le lansăm de pe calele in
dustriei navale in plin proces de 
dezvoltare și modernizare. Atitudine 
și acțiune revoluționară deoarece 
numai schimbarea fundamentală de 
optică, care să promoveze încre
derea în forțele proprii, care să 
combată unele neimpliniri, a des
cătușat energiile poporului, potenția
lul lui de creație, capacitatea făuri
toare de nou destin și nouă istorie. 
Permanenta grijă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a păstra via- 
(Continuare in pag. a Il-a)

PORȚILE DE FIER II 
Lucrări de construcții 

în avans
Hotărîți să întimpine Congresul 

al XIV-lea al partidului cu sarci
nile de plan pe acest an realizate 
integral, colectivul Antreprizei de 
Construcții Hidroenergetice Porțile 
de Fier II amplifică zi de zi ritmu
rile de execuție in toate punctele 
de lucru de pe marele șantier. 
In perioada care a trecut din 
acest an au fost aplicate 32 
soluții tehnice care au dus la creș
terea productivității muncii, la 
lucrările de mare complexitate și 
volum cu 12,6 la sută. Forțe Im
portante se află concentrate acum 
în punctul Țigănași, pe brațul mic 
al Dunării, unde a prins contur 
noua hidrocentrală, In care vor fi 
montate incă două turbine de cite 
27 MW fiecare.

— La această dată — ne apune 
Viorel Pircălăbescu, lnginerul-șef 
al antreprizei — am atins cota fi
nală la structurile de beton de la 
sala majinL Ptnă tn prezent am 
realizat peste prevederile de plan 
lucrări de construcție ta valoare 
de aproape S0 milioane let (Virgi- 
Uu Tătar u).

t



PAGINA 2 SClNTEIA — marți 12 septembrie 1989

CĂRBUNE MAI MUL T, DE CĂLITĂ TE SUPERIOARĂ!

Rezultatele modernizării
și temeinicei organizări a producției

in ultimii ani. oamenii muncii da 
la întreprinderea Minieră din Câm
pulung, județul Argeș, s-au si
tuat printre colectivele fruntașa 
în întrecerea socialistă. Astfel. în 
eforturile lor pentru întîmpinarea cu 
rezultate tot mai bune a Congresu
lui al XIV-lea al partidului, minerii 
de aici au îndeplinit prevederile pla
nului la producția-marfă pe 3 ani și 
8 luni din actualul cincinal cu un a- 
vans de 40 de zile, iar la produc
ția fizică de cărbune cu 14 zile, 
ceea ce s-a concretizat in obținerea 
peste prevederi a 121 500 tone căr
bune.

Din discuțiile purtate cu mineri 
și specialiști, cu cadre de conducere 
din Întreprinderi s-a desprins con
cluzia că un rol determinant în ob
ținerea acestor succese îl are înfăp
tuirea neabătută a programelor de 
perfecționare a organizării si moder
nizare a producției. Astfel, așa cum 
ne-a precizat inginerul Petre Ti- 
beriu, șeful serviciului tehnic, peste 
65 la sută din producția de cărbune 
este extrasă astăzi în abatajele 
frontale dotate cu complexe mecani
zate. in care productivitatea muncii 
atinge 14—18 tone pe post. în 
riera Aninoasa. mecanizarea 
asigurată, practic. în proporție 
sută la sută. începind de la opera
țiile de dislocare si încărcare a roci
lor pînă la transportul cărbunelui 
către stația centrală Schitu-Golești. 
De asemenea, mecanizarea a pă
truns ferm și în subteranele minelor 
Cotești și Aninoasa. în următoarele 
săptămîni. la minele Poenari și Ju- 
gur se vor da în exploatare noi 
orizonturi de lucru modernizate.

Munca a devenit mult mai spor
nică și la alte categorii de lucrări 
cu pondere și de mare importantă 
in minerit, respectiv la lucrările 
de deschideri și pregătiri. Cu cele 
12 combine de înaintare s-au exe
cutat circa 3 500 metri lucrări de 
pregătire, din totalul stabilit de 5 400 
metri. La minele Aninoasa. Poenari 
și Jugur s-a extins tehnologia de 
tăiere si susținere mecanizată cu 
ajutorul complexelor de abataj. Se 
cuvine evidențiat și modul de ex
ploatare a utilajelor din dotarea 
unității. Cîteva exemple sînt con
cludente : la combinele de înaintare 
s-a realizat un indice cu 2.9 la sută, 
superior celui planificat, iar la com
binele de abataj cu 2,1 la sută. Pre
ocupările in acest sens trebuie Insă 
intensificate, astfel ca la toate utila
jele să se atingă indici de folosire 
•uperiori.

Rezultatele obținute evidențiază că 
exploatarea Aninoasa a devenit un 
adevărat avanpost al acțiunii de 
modernizare si mecanizare, deși a 
intrat in producție doar în anul 1983 
si are cel mai tinăr colectiv din în
treprindere. Tînăr este si șeful de 
sector, subinginerul Gheorghe San
du. numit în această funcție la nu
mai patru ani de la absolvirea Insti
tutului de Mine din Petroșani. A- 
cesta ne-a relatat că. întrucît mina 
a atins gradul cel mai înalt de me
canizare. a fost necesară și o pre
gătire profesională deosebită a ti
nerilor mineri. în acest scop au fost 
organizate cursuri de calificare si 
policalificare în mai multe meserii 
specifice : miner, lăcătuș, electrician. 
Rezultatul : mina deține titlul de 
fruntaș pe unitate în domeniul ex
tragerii lignitului.

Mișcarea de invenții si inovații — 
la care participă tot mai multi mi
neri si specialiști — reprezintă 
real sprijin pentru 
blemelor 
aplicarea

ca- 
este 

de

un 
rezolvarea pro- 

productiei. Bunăoară, prin 
cu succes a invenției „Sis-

(Urmare din pag. I)
de construcție, 
caracterul pu-

bil, în fiecare etapă 
spiritul revoluționar, 
ternic revoluționar al tuturor acțiu
nilor inițiate sub conducerea parti
dului clasei muncitoare se adaugă 
nenumăratelor motive ce stau la te
melia adeziunii noastre la propu
nerea de reînvestire a conducătoru
lui iubit în funcția supremă de se
cretar general al partidului la fo
rumul comuniștilor din noiembrie.

Interlocutorul nostru sesiza cu în
dreptățire articulațiile firești pe care 
le regăsim puternic conturate și în 
Tezele și proiectul Programului-Di
rectivă pentru Congres : osmoza din
tre progresul socialist neîntrerupt al 
patriei noastre pe calea făuririi noii 
orînduiri si amplificarea procesului 
de formare și dezvoltare a conștiin
ței revoluționare, problematica edi
ficării omului nou, în spirit revolu
ționar, aflîndu-se permanent în fo
carul atenției partidului, a întregu
lui front ideologic, educațional. Școa
la marilor șantiere ale patriei, în 
lungul celor 45 de ani de destin li
ber al României, a fost și rămîne o 
școală a muncii pentru țară, sub 
emblema 
Asemenea 
acești ani.

— Toate

spiritului revoluționar, 
tuturor marilor zidiri din

____ acestea au cerut o Imensă 
muncă, competență, răspundere, mi
litantism și combativitate — ne 
spune Gheorghe Dragomir. secretar 
adjunct al comitetului de partid de 
la întreprinderea Mecanică Navală- 
Galați. Sint muncitor într-una din 
modernele unități industriale ale 
tării și încerc un sentiment de adîn- 
că satisfacție de fiecare dată cînd 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pune în 
legătură directă viabilitatea spiri
tului revoluționar, afirmarea tot mai 
largă a acestuia cu rolul hotâritor 
pe care îl are în societatea româ
nească clasa muncitoare. Tezaur de 
tradiții și potențial revoluționar, 
clasa muncitoare, așa cum se arată 
și în Tezele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului, este „clasa 
cea mai numeroasă si înaintată a 
societății. își exercită cu cinste rolul 
conducător in societate, reprezintă 
garanția principală a înfăptuirii so
cialismului și comunismului". în 
același timp, conducătorul partidului 
si statului, documentele pentru ma

tem de susținere In fier S.G. a gale
riilor". autor fiind colectivul condus 
de Vasile Badea, inginerul-șef al în
treprinderii. se asigură condiții op
time de lucru în abatajele cu pre
siuni mari. Un alt colectiv, condus 
de inginerul Petre Chirvasiu. a rea
lizat o instalație care permite con
fecționarea cu ușurință a boltarilor 
de mină.

Preocupări majore există și in ce 
privește îmbunătățirea calității căr
bunelui. Ca urmare. în ultima vre
me s-a obținut o calitate mai bună 
a cărbunelui, acesta fiind livrat la 
o putere calorică superioară preve
derilor din contracte. Succesul se 
datorează unor măsuri luate pe 
fluxul de fabricație, cum sînt : ana
liza anticipată a lignitului din fron
tul de lucru, eliminarea corpurilor 
străine și urmărirea atentă a func
ționării spărgătoarelor si separatoa
relor electromagnetice. înnoiri au 
apărut și în privința expedierii ope
rative a cărbunelui către beneficiari. 
Este vorba. între altele, de darea în 
exploatare a funicularului Cotesti — 
Aninoasa. a cărui utilizare are o in
fluentă pozitivă si asupra reducerii 
consumului de carburanți si energie 
electrică.

în atenția colectivului se mai 
află si alte obiective prioritare : re- 
condiționarea stîlpilor de abataj si 
economisirea lemnului de mină, prin 
înlocuirea acestuia cu dale din be
ton. Organizațiile de partid se ocu
pă cu insistentă de perfecționarea 
calificării oamenilor. S-a înființat si 
un centru de instruire pentru noii 
încadrați. în care aceștia primesc 
informațiile necesare despre locurile 
de muncă si iau cunoștință de obli
gațiile ce le revin pe linie profe
sională.

— Cum se cunoaște, anul viitor 
unității îi revin sarcini sporite — 
ne spune Vasile Badea, inginerul-șef 
al întreprinderii. Pentru aceasta, 
ne-am intensificat preocupările pen
tru creșterea gradului de 
a lucrărilor și ridicarea 
profesionale a oamenilor, 
nea. în ultimul timp, 
întreprinderii au fost 
serie de dispozitive, 
accesorii și piese de 
fost inițiate noi acțiuni pentru or
ganizarea judicioasă a lucrărilor de 
pregătire. Alte inițiative întreprinse 
vizează indicatorul de productivi
tate a muncii, care in anul viitor 
urmează să sporească substanțial. Se 
introduc, de asemenea, noi metode 
de pregătire și exploatare a panou
rilor prin menținerea galeriilor în 
spatiile de exploatare.

Reținem că într-unul din abatajele 
frontale se experimentează un sis
tem automatizat de tăiere, susținere 
si încărcare a cărbunelui, menit să 
determine diminuarea efortului fizic 
al oamenilor. Operațiile 
nire. oprire șl supraveghere 
funcționării transportului 
ran se află în ciirs de 
matizare. Sînt acțiuni care 
trează hotărîrea colectivului 
prinderii miniere de a obține în con
tinuare rezultate cit mai bune în 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului. Zilele trecute, de aici a 
fost raportat un nou succes : extra
gerea peste plan de la începutul 
anului a unei cantități de 48 000 tone 
lignit.

mecanizare 
pregătirii 

De aseme- 
atelierele 

concepute o 
echipamente, 
schimb. Au
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de por-
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subte- 
auto- 
ilus- 

între-

Gheorțjhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii

Răspunderea în muncă
se afirmă prin fapte

CUrmare din pag. I)
perioadă, zilnic, peste 8 000 tone 
cărbune, ceea ce ne permite să de
pășim substanțial planul pe luna 
septembrie. Dispunem de o rezervă 
activă considerabilă, astfel că vom 
intensifica extracția pentru a ne în
deplini integral sarcinile de plan pe 
1989 pînă la Congresul al XIV-lea al 
partidului".

Experimentațll mineri de Ia Rovl- 
nari continuă, așadar, cu încredere 
în forțele proprii, cursa pentru în- 
tîietate în entuziasta întrecere mi
nerească. „Ne prezentăm la ora ac
tuală cu o producție suplimentară de 
130 000 tone cărbune si cu o depă
șire a planului de excavați! de peste 
600 000 mc. ne relatează directorul 
întreprinderii Miniere Pinoasa. in
ginerul Alexandru Ciungulescu. Ca
riera se află în plin proces de dez
voltare. astfel că manevrăm mii de 
tone de utilaje, montăm si mutăm 
zeci de kilometri de benzi transpor
toare. Printr-o bună organizare a 
muncii, prin dimensionarea corectă 
a fronturilor de lucru cîstigăm timp 
prețios. Fiecare om știe că de felul 
cum exploatează și întreține utilajul 
pe care îl are în primire depind atît 
nivelul producției, cit și venitul Iui 
pentru munca prestată. Magistralele 
de benzi proiectate să funcționeze 
pe lungimi mari nu dădeau randa
ment. datorită reliefului în pantă. 
Le-am secționat, am îmbunătățit si 
acționările, astfel că am eliminat a- 
proape în totalitate opririle acciden-

tale. în acest fel. obiectivul propus 
— realizarea integrală a sarcinilor 
de plan pînă la forumul comunist 
din noiembrie — este pentru noi o 
certitudine".

Asemenea preocupări pot fi. Intîl- 
nite în rîndui multor colective mun
citorești — de la întreprinderea Mi
nieră Ruget, întreprinderea de Uti
laj Minier Rogojelu. Mina Făcășești. 
Șantierul Național al Tineretului și

altele — care, depășindu-sl zi de zi 
sarcinile de producție sînt amplu 
mobilizate pentru înfăptuirea exem
plară a angajamentelor asumate în 
întrecere. Pentru sporirea producției 
de cărbune la nivelul combinatului 
este însă necesar ca în fiecare mină 
și carieră. în fiecare întreprindere 
să se acționeze ferm pentru creș
terea randamentului de extracție. 
Se înregistrează, este drept, unele 
progrese si în celelalte unități 'din 
cadrul Combinatului, dar ritmurile 
actuale nu asigură încă recuperarea 
restantelor si realizarea integrală a 
sarcinilor de plan.

Am participat, nu cu mult timp în 
urmă, la adunările generale ale oa
menilor muncii de la Roșia si Peș- 
teana. Trebuie spus însă că nu întot
deauna spiritul critic a fost nota do
minantă a dezbaterilor, ci starea de 
automultumire din partea unor ca
dre de conducere, generată de fap
tul că rezultatele din acest an sînt 
superioare celor din anii precedenti. 
Cauzele randamentului scăzut — 
frecventele defecțiuni mecanice si 
electrice, neîncărcarea la capacitate 
a utilajelor, superficialitatea în or
ganizarea muncii si indisciplina — 
sînt evocate de la o perioadă la alta, 
dar nu se 
lor concrete 
pentru a fi 
„Frecventele 
țiilor — se apreciază in darea 
seamă a consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea Minieră 
Pesteana — se datorează superficia
lității în exercitarea controlului teh
nic preventiv de către brigadieri, 
maiștri, șefi de schimb, slabei pre
ocupări a echipajelor pentru între
ținerea zilnică a utilajelor, neexe- 
cutării reviziilor săptămînale plani
ficate. calității slabe a unor 
venții". într-o asemenea 
toate neajunsurile s-ar 
locurile de muncă și ar 
puțin de modul în care 
conducere, organul de 
colectivă îsi fac datoria. . __ __
nesc atribuțiile de organizare și ur
mărire a producției. De altfel, fapt 
criticabil. în analizele făcute la ni
velul conducerii întreprinderii, rare
ori se pune în discuție activitatea 
cadrelor tehnico-ingineresti. stilul 
de muncă al organului de conducere 
colectivă. Iată de ce este necesar 
ca și în aceste unități organizațiile 
de partid să acționeze ferm pentru 
întărirea climatului de ordine si dis
ciplină. de la muncitor pină la di
rector. pentru promovarea spiritului 
revoluționar, de exigentă si răspun
dere. astfel Incit fiecare om să-si 
valorifice pe deplin potențialul de 
muncă si creație, să contribuie Ia 
realizarea unui autentic salt calita
tiv în activitatea minieră.
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Dumltru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii

rele forum al comuniștilor din no
iembrie pe care si noi le dezbatem 
acum. în colectivul nostru, pun cu 
strălucire In evidentă faptul că des
fășurarea procesului revoluționar 
din tara noastră decurge în strînsă 
legătură cu afirmarea rolului de 
conducător al partidului politic al 
clasei muncitoare, partid care nu
mără peste 3,8 milioane de membri 
și care. în toate împrejurările isto
rice si-a dovedit calitățile revoluțio
nare. forța organizatorică, transfor
matoare. justețea politicii sale de 
clasă. Centru vital al întregii na
țiuni. Partidul Comunist Român este 
conștient de rolul său, nu „împarte"

și luptă de clasă —/reîntoarcerea la 
așa-zisul sistem pluripartit stâr
nesc nedumerire si îngrijorare, pot 
aduce grave prejudicii cauzei socia
lismului. dezvoltării generale a po
poarelor respective.

— Ne bucură faptul că partidul 
nostru are o poziție clară fată de 
asemenea tendințe, au afirmat mai 
multi interlocutori si. in efortul de 
educare a oamenilor muncii în spi
rit revoluționar, de dezvoltare a con
științei revoluționare noi apelăm din 
plin la tezele si ideile cuprinse în 
documentele programatice pentru 
Congres, în opera de mare valoare 
teoretică și practică a secretarului

acestea reprezintă temelia trainică 
a creșterii bunăstării generale și a 
fiecăruia în parte, a independentei 
și demnității patriei. Atitudinea îna
intată în muncă, implicarea în efor
tul general cu o contribuție perso
nală cit mai 
tivă și spirit 
tate la ideea 
loroasă sînt.
unei conștiințe înaintate, revoluțio
nare. După cum, in egală măsură, 
sînt repere de mare însemnătate în 
activitatea organelor si organizațiilor 
de partid si din unitatea noastră 
pentru călirea ideologică a comuniș
tilor. pentru amplificarea procesului

de substanță, cu initia- 
novator. cu receptivi- 
nouă. la experiența va- 
de asemenea, reperele

SPIRIT REVOLUȚIONAR, ANGAJARE HOTĂRÎTÂ 
PENTRU TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE

cu nimeni acest rol decît cu o sin
gură forță : cu poporul si numai cu 
poporul din rindul căruia s-a năs
cut. al cărui purtător de aspirații 
este, ale cărui interese generale le 
servește cu abnegație și devotament. 
„Aceasta trebuie să fie înțelegerea 
dialectică — spune secretarul gene
ral al partidului — a faptului că in 
comunism se va ajunge la dispariția 
partidului atunci cind întregul popor 
va ajunge la o înaltă conștiință re
voluționară și combativitate revolu
ționară, cind insusi poporul va fi un 
popor revoluționar, făuritor al comu
nismului. ai viitorului său liber!"

Desprinzînd si alte idei de mare 
semnificație, participant» la dezba
terea noastră au scos în relief rolul 
de conducător politic al clasei mun
citoare și partidului ei care — asa 
cum se argumentează în documen
tele programatice pentru Con
gresul al XIV-lea. în opera 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a fost cucerit 
în aspre bătălii de clasă, revoluțio
nare, în condițiile împărțirii socie
tății in clase antagoniste. în exploa
tatori și asupriți. Tendințele din 
unele țări, de renunțare la acest bun 
cîștigat. ignorarea formelor de ma
nifestare a luptei de clasă — atîta 
vreme cît există exploatatori există

general al partidului. Avem datoria 
să ne conjugăm eforturile pentru 
înrîurirea conștiințelor, pentru ca 
spiritul revoluționar să fie ferm în
tronat în munca si viata fiecărui co
lectiv. a fiecăruia dintre membrii 
societății.

Care sînt trăsăturile de \ perma
nentă pe care le încorporează azi. în 
prețiosul său aliaj, spiritul revolu
ționar și care își află loc distinct in 
documentele pregătitoare ale 
greșului ? Este întrebarea la 
la dezbaterea noastră, a 
deosebire Mircea Misura. 
comitetului de partid de 
Producție Industrială a 
derii Antrepriză pentru
Montaje și Reparații Siderurgice — 
Galați :

— Astăzi, exprimarea atitudinii re
voluționare se caracterizează înainte 
de toate prin abnegație si dăruire în 
înfăptuirea liniei politice a partidu
lui. a programelor cutezătoare de 
continuă înflorire a României socia
liste. A gîndi si acționa în spirit re
voluționar azi înseamnă angajarea 
cu toată energia și puterea de crea
ție la realizarea zi de zi a sarcini
lor de plan, a face totul pentru în
tărirea proprietății socialiste de stat 
si cooperatiste, pentru dezvoltarea 
avuției naționale, convinși fiind că

Con- 
care. 

insistat cu 
secretarul 

la Baza de 
întreprin- 

Construcțil,

de educare in spirit revoluționar * 
întregului colectiv.

La această ..fișă de temperatură" 
a spiritului revoluționar, participan- 
ții la dezbaterea noastră au extras 
din documentele programatice pen
tru Congres si alte trăsături de lar
gă semnificație nu doar pentru a da 
concretețe tabloului în sine, ci pen
tru a argumenta cit de largă este 
claviatura de acțiuni, sub condu
cerea organizațiilor de partid, pen
tru făurirea conștiinței revoluționare. 
De la Costică Suma, secretarul comi
tetului de partid de la întreprin
derea „11 Iunie" — Galați, de exem
plu. am reținut ideea privind înge
mănarea înaltelor trăsături moral- 
politice pe care le însumează spiri
tul revoluționar cu epoca pe care o 
străbate tara noastră, faptul că edu
carea si formarea conștiinței revolu
ționare a devenit o cerință de bază 
a etapei prezente de progres eco- 
nomico-soclal accelerat, cerință ab
solut necesară pentru valorificarea 
uriașului potențial tehnico-material 
de care dispune astăzi România so
cialistă. Semnele distinctive ale spi
ritului revoluționar în societatea con
temporană le aflăm în efortul sta
tornic pentru o temeinică pregătire 
profesională. în acțiunea decisă, co
munistă de autodepăsire. de întro-

In secția de mașini de calcul a întreprinderii „Electromureș" se pregătește un nou lot de produse care va fi livrat 
in curind beneficiarilor Foto : AgcipresO realizare de prestigiu

Primul cubilou de elaborare
a fontei fără cocs

în fiecare unitate economică, 
toarele calde au un rol de mare 
însemnătate în asigurarea ritmi
cității și continuității procese
lor de producție. Este știut că, 
prin specificul producției. aceste 
sectoare sint mari consumatoare de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil. Sînt argumente hotărâ
toare pentru care. în amplul proces 
de dezvoltare intensivă a tuturor 
ramurilor industriei, indicațiile for
mulate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul numeroaselor intîlniri 
de lucru cu colective de oameni ai 
muncii din întreprinderi si platfor
me industriale, cu organismele de
mocrației muncitorești-revoluționare. 
o atenție deosebită se acordă mo
dernizării sectoarelor calde, promo
vării și generalizării unor tehnolo
gii și instalații noi. de nivel tehnic 
mondial și chiar peste acesta, cum 
ar fi : elaborarea și tratamentul ter
mic în atmosferă controlată, turna
rea de precizie în forme vidate. în 
cochilie sau în modele ușor fuzibile, 
forjarea în matrițe închise, utiliza
rea tehnologiilor neconvenționale 
pd bază de laseri și fasciculi de e- 
lectroni pentru creșterea rezistenței 
la uzură, metodele de control nedis
tructiv bazate pe ultrasunete șl 
multe altele. Una dintre cele mai 
recente realizări ale cercetărilor din 
domeniul metalurgiei din tara noas
tră o constituie finalizarea la Insti
tutul de Cercetare Științifică și In
ginerie Tehnologică pentru Sectoare 
Calde și Metalurgie din Bucureșiti 
(ICSITPSCM) a primului cubilou 
fără cocs, care utilizează gazul me
tan pentru realizarea fontei. Cuprins 
în cadrul programelor speciale de 
cercetare, ce au stat la baza unor 
realizări deosebite obținute la în
treprinderi reprezentative din Capi
tală, cum sînt „23 August", de Ma
șini Grele, „Aversa", „Timpuri Noi"

sec- re-și altele, noua instalație asigură _ 
ducerea consumului specific de cocs 
de turnătorie. Primii pași în aoeastă 
temerară încercare au asigurat mo
dernizarea cubilourilor clasice, prin 
înlocuirea totală sau parțială a coc
sului cu alți combustibili. Pentru 
aceasta a fost constituită o grupă de 
lucru din care fac parte cercetăto
rii Lucian Dinescu. Ion Băcanu. 
Doru Smochină, proiectant» loan 
Mănescu și Karol Kreyjik, care sub 
directa coordonare a directorului in
stitutului. inginerul Mircea Drăgu- 
lin, au conceput, proiectat și expe
rimentat tehnologia elaborării fon
tei în cubiloul fără cocs, utilizind 
gazul metan. Acum, cubiloul fiind 
realizat, totul pare nespus de sim
plu și ușor. Totuși, trebuie spus că 
s-au încercat zed de variante, că au

Tehnologiile moderne
- neintirziat aplicate 

și generalizate

nare peste tot a unui climat de 
muncă bine organizată, sub semnul 
ordinii si disciplinei, un climat al 
producției competitive. Toleranța 
față de tendințele de automultumire. 
îngăduința față de lipsuri de orice 
fel. indiferenta fată de manifestările 
de rutină, opacitate, birocratism, pa
sul înapoi în fata greutăților, stereo
tipia în gîndire. incapacitatea de a 
vedea ce se întîmplă in jur și de 
a-ți aduce partea de efort pentru 
continua perfecționare a activității
— sînt tot atîtea scăderi ale atitu
dinii revoluționare, ale exercitării 
in mod concret, superior a îndatori
rilor sociale ce decurg firesc din 
noul statut al oamenilor muncii — 
acela de proprietari, producători si 
beneficiari ai roadelor muncii lor.

Documentele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului, prin ampla 
concentrare de idei, reprezintă nu 
numai o oglindă a drumului de mari 
împliniri străbătut de societatea so
cialistă românească, ci și o proiec
ție cutezătoare în viitor, pînă dincolo 
de pragurile mileniului trei. Această 
proiecție pornește de la adevărul că 
omenirea parcurge azi o spectacu
loasă si revoluționară perioadă de 
reușite ale geniului uman, ale 
noasterii umane în genere, 
nind de la acest adevăr, 
tit în repetate rînduri de
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, este limpede că 
educației în spirit revoluționar a tu
turor oamenilor muncii i se deschide 
un larg cîmp de acțiune : de la for
marea concepției științifice despre 
lume și viată pînă la valorificarea 
cit mai deplină a cuceririlor mintii 
omenești, a concluziilor filozofice, 
pentru a asigura formarea unui om 
liber, stăpîn și conștient pe destinul 
său. capabil să-și făurească prezen
tul și viitorul potrivit opțiunilor sale 
fundamentale pentru socialism, pen
tru comunism. Ridicarea pe o treap
tă superioară a conștiinței revoluțio
nare. impactul ei mai profund asu
pra vieții sociale deosebit de dina
mice in prezent și in anii care vin
— iată un program de muncă si ac
țiune destinat exclusiv problematicii 
edificării omului nou pe care conți
nutul bogat de idei ale documente
lor pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului îl propune întregului 
partid. întregii națiuni ca o condiție 
a mersului nostru înainte.

fost luate In dlsouțle zeci si zeci de 
soluții. Totul a fost subsumat ideii 
centrale de fiabilitate și eficientă. 
Toate, dar absolut toate proiectele 
au urmărit construirea intr-un timp 
cit mai scurt a unui utilaj robust, 
performant, cu cheltuieli minime. 
Și acest lucru s-a reușit. Nu ușor. 
Dimpotrivă, cu eforturi, după înde
lungate căutări și testări. Meritul 
acestei reușite revine în cea mai 
mare măsură specialiștilor amintiți, 
dar și colaboratorilor, care în mo
mentele mai grele i-au susținut În
deaproape cu soluții si materiale.

Utilajul a fost executat în atelie
rele de microproducție din institut, 
responsabilul lucrării fiind direc
torul tehnic al institutului, ingine
rul Ilie Peniuc. A fost utilizată o 
soluție tehnică originală, bazată pe 
automatizarea completă a cubilou- 
lui și pe implementarea unui sistem 
de recuperare a căldurii fizice, fo- 
losindu-se recuperatoare cu bile ce
ramice.

— Sîntem animați de un puternic 
sentiment de mîndrie patriotică ra- 
portînd finalizarea acestui program 
complex de cercetare, fabricație și 
experimentări, tocmai în această pe
rioadă în care toate colectivele de 
oameni ai muncii, dezbătind proiec
tul Programului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului. își asumă cu responsabi
litate obiectivele ce le revin pen
tru înălțarea tării noastre pe noi 
trepte de civilizație și progres, ne 
spune tovarășa Vasilica Chivu, 
secretar al comitetului de partid

din cadrul institutului. în pre
zent, pe plan mondial există nu
mai cîteva țări care aplică tehno
logia de elaborare a fontei in cubi
lou fără cocs. Prognozele tehnico- 
economice indică o dezvoltare deo
sebită a procedeului in anii urmă
tori. ceea ce va face ca tehnica ro
mânească să se situeze pe o poziția 
de frunte și în acest domeniu.

Așadar, cubiloul fără cocs este o 
realitate. Eficiența economică, avan
tajele noii soluții sint cu totul deo
sebite. Elocvent in acest sens este 
faptul că randamentul termic se 
dublează față de soluția clasică. 
Totodată, există posibilitatea utili
zării unor încărcături metalice ief
tine, cu peste 50 la sută fier vechi, 
în condițiile reducerii pierderilor 
prin oxidare fără a diminua calita
tea fontei elaborate. Un alt mare 
avantaj îl constituie faptul că noul 
utilaj permite obținerea fontei cu 
grafit nodular direct din cubilou, 
fără a mai fi necesară prelucrarea 
ulterioară a acesteia în cuptoare e- 
lectrice cu inducție, cu consumuri 
suplimentare de energie. Rezultate
le obținute au stîrnit interesul jus
tificat al specialiștilor din întreaga 
țară, fiind deja elaborat proiectul 
de construcții-montaj al cubiloului 
fără cocs la întreprinderea de Ra
diatoare. Echipament Metalic. Obiec
te și Armături Sanitare București, 
unde există una dintre cele mai 
mari turnătorii de fontă din țară. 
Iată și opinia inginerului Mircea 
Surdulescu, inginerul-șef coordona
tor al întreprinderii beneficiare :

— Implementarea noului proce
deu de elaborare a fontei constituie 
o măsură importantă din programul 
de modernizare a întreprinderii, la 
elaborarea 
colaborăm, 
mai bune, 
tantii din 
coordonarea 
București pentru perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor 
de producție in sectoarele calde. 
Realizarea cubiloului fără cocs con
stituie o premieră industrială bazată 
pe cercetarea românească originală. 
Oamenii muncii din întreprinderea 
noastră sînt ferm hotărîți să pună 
în funcțiune într-un timp cît mai 
scurt acest complex utilaj, aceasta 
constituind una din realizările de 
prestigiu cu care comuniștii. între
gul colectiv întimpină cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

Iată, așadar, un nou și elocvent e- 
xemplu care subliniază forța cerce
tării și proiectării, capacitatea spe
cialiștilor din industria Capițalei. 
Un exemplu care ilustrează cit de 
benefice sînt roadele colaborării 
strinse intre cercetare și producție.

Gheorqhe IONIȚA 
Alin CIOCIRLIE

și aplicarea căreia 
cu rezultate dintre cele 
cu cercetătorii și proiec- 
numeroase institute, sub 

comisiei municipiului

PE MAGISTRALA FEROVIARĂ

RÎMNICU VÎLCEA - VÎLCELE

cu-
Por- 

amin- 
secre-

Se apropie de finalizare ultimul viaduct
Constructorii magistralei fero

viare Rimnicu Vilcea—Vilcele au 
lansat ultima grindă peste bilele 
viaductului Sîmnic, operație teh
nică de mare complexitate, care 
dă garanția terminării lucrărilor 
de finisaj la întregul viaduct in
tr-un timp record. însemnătatea 
lansării ultimei grinzi la cel de-al 
doilea mare viaduct de pe această 
arteră feroviară constă în faptul 
că s-a apropiat de finalizare încă 
unul dintre obiectivele care condi
ționează onorarea angajamentului 
asumat de constructori privind pu
nerea în funcțiune a viitoarei ma
gistrale de cale ferată Rimnicu 
Vîlcea—Vîlcele in cinstea celui 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui. Cu aceeași dăruire și abnega
ție muncitorească acționează și e- 
chipele de constructori mineri la 
încheierea lucrărilor de excavare 
la cele două tuneluri de cale ferată 
— Ploștina și Gibei — a căror lun
gime totală este de 4 200 metri.

în tot acest timp, antreprizele 
de căi ferate Rimnicu Vilcea, Si
biu și Brașov, care au concentrate 
pe șantier importante forțe tehni
ce și umane, au avut de realizat 
peste 100 poduri și podețe, conso
lidări cu ziduri de sprijin pe mai 
bine de 28 la sută din lungimea 
liniei ferate.

Noua magistrală feroviară, cu
prinsă între gările Rimnicu Vîlcea- 
Nord și Vîlcele, va avea o lungi
me de 39,5 kilometri și, o dată cu 
intrarea ei in exploatare, vor fi 
rezolvate o seamă de probleme 
majore pentru economia națională. 
Astfel, distanta dintre Rimnicu 
Vîlcea și București se va reduce 
cu peste 125 kilometri, fapt ce va 
atrage după sine diminuarea con
sumurilor energetice și de carbu
ranți, creșterea vitezei de circula
ție, precum și tranzitarea eficientă 
a mărfurilor pe calea ferată intre 
sudul și nord-vestul țării. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scînteii").
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W TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

OAMM MUNCII DIN HIWH RAPOHEAZA ÎNCHH KCOITARI
UNOR ni $1 OMREA DE FRODDCIil MARI IA HECTAR
în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialisto 
România, Comitetul Municipal București al P.C.R. raportează că, acțio- 
nind cu abnegație și dăruire, în spiritul orientărilor și indicațiilor formu
late cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in sectorul ogricol Ilfov, comu
niștii, țăranii cooperatori, ceilalți lucrători ai ogoarelor ilfovene au înche
iat recoltatul cartofilor de toamnă de pe întreaga suprafață cultivată, 
realizînd 67 210 kg la hectar, cea mai mare producție din istoria acestor 
locuri, ceea ce contribuie în mod substanțial la buna aprovizionare a 
Capitalei.

Comitetul Județean GorJ aî P.C.R. raportează, de asemenea, că lucră
torii ogoarelor din județ au încheiat recoltarea floril-soarelui în ziua de 
11 septembrie de pe întreaaa suprafață cultivată și obținerea unei pro
ducții medii la hectar de 5 265 kg.

în telegrame se subliniază că, în prezent, în spiritul indicațiilor șî 
orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare și Gospodăririi Apelor, mecanizatorii, 
specialiștii, toti locuitorii satelor, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, acționează cu fermitate pentru stringerea roadelor toam
nei — a porumbului, sfeclei de zahăr, a legumelor de sezon, furajelor — 
culturi la care se estimează producții superioare celor planificate, la ni
velul cerințelor noii revoluții agrare. Se lucrează ta efectuarea pe ulti
mele suprafețe a arăturilor pentru însămînțări de toamnă, a pregătirii 
patului germinativ, fiind asigurate toate condițiile pentru efectuarea unor 
lucrări de calitate și la timpul optim, astfel incit însămințarea cerealelor 
păioase de toamnă și arăturile să fie terminate in timp oatim.

Exprimindu-și totala adeziune la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor se angajează 
să nu precupețească nici un efort în vederea realizării integrale a sarci
nilor de plan și angajamentelor asumate pe acest an și pe întregul cin
cinal, pentru a da viață obiectivelor noii revoluții agrare, pentru apă
rarea și consolidarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, cu con
vingerea fermă că in acest fel își vor spori neîncetat contribuția la buna 
aprovizionare cu produse agroalimentare a populației și la creșterea ne
contenită a nivelului de trai al oamenilor muncii, la dezvoltarea și înflo
rirea multilaterală a patriei.

Hotărîți să răspundă prin noi fapte de muncă grijii pe care secre
tarul general al partidului o poartă dezvoltării necontenite a agricul
turii noastre socialiste și ridicării pe noi trepte de civilizație și progres 
a vieții, agricultorii sint hotărîți să acționeze cu toată fermitatea, cu elan 
și spirit revoluționar, pentru a intîmpina cu rezultate deosebite in toate 
domeniile marele forum comunist din noiembrie. Congresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român.

LA CARTOFI DE TOAMNĂ 
© Sectorul agricol Ilfov - 67 210 kg la hectar

LA FLOAREA-SOARELUI
® Județul Gorj - 5 265 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA- 

SOARELUI
IN JUDEȚUL ARAD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Timpuri Noi" Pecica 
— 5 718 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Turnu S 690 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Satchinez — 5 524 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gelu — 5 510 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ardud — 5 520 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moftin — 5 475 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lețcani 5 515 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chișcăreni — 5 515 kg 
la hectar

ducție Iernut — 64 130 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL VRANCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Suraia — 63 815 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Movilița — 62 340 kg 
la hectar

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Leorda — 63 750 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL VASLUI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Costești —• 63 550 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Albești — 63 510 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL BACAU

• Asociația Economică de Stat 
și Cooperatistă Legumicolă 
Răcăciuni — 63 350 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Negri — 62100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Plopu — 61 700 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mihalț — 62 110 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Berghiu — 61 420 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cricău — 61 420 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Aiud — 61110 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Tomnatic — 61 520 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Oțeleni — 61150 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Andrieșeni — 61145 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hălăuccștl — 61115 
kg la hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Obîrșia — 61 030 kg la 
hectar

LA SFECLA 
DE ZAHĂR

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Izvoare — 94 360 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lesnic — 88 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dorobanți — 92 240 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Fîntînele — 90 470 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Siclău — 90120 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chișineu-Criș — 86 600

‘ kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Măderat — 85 370 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Iernut — 90 100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Zau de Cîmpie — 88 450 
kg la hectar

IN JUDEȚUL VRANCEA
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Măicănești — 85 110 kg la
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Brabați — 85 090 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CALARAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Radovanu — 84 750 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ștefan cel Mare — 
83 500 kg la hectar

® Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Izbiceni — 81 850 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Turnu Măgurele — 83'200 
kg la hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Baraolt — 80 250 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Crișului — 80125 
kg la hectar

LA SOIA
IN SECTORUL 

AGRICOL ILFOV
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Jilava — 6 175 kg li 
hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Iazurile — 5 380 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Turda — 5 345 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Pietroiu — 5 340 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VILCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Drăgășani — 5 225 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Voicești — 5 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Miroși — 5150 kg la 
hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, țăranii coopera
tori, ceilalți lucrători de pe ogoare
le acestor unități informează des
pre terminarea recoltării unor cul
turi și realizarea de producții mari 
la hectar, superioare prevederilor 
de plan. •

în prezent, se subliniază In tele
grame, toate forțele umane și me
canice din aceste unități sint con
centrate Ia stringerea in timpul cel 
mai scurt și fără pierderi a recol
tei de porumb, a celorlalte culturi 
de toamnă, la eliberarea suprafețe
lor de resturile vegetale, efec
tuarea arăturilor șt pregătirea te
renului pentru Insămînțările de 
toamnă, depozitarea unor cantități 
cit mai mari de furaje pentru ier- 
narea animalelor, îndeplinirea tu
turor indicatorilor de plan în zoo
tehnie, asigurînd astfel o eficiență 
sporită întregii activități din agri
cultură. ‘

Telegramele exprimă angajamen
tul oamenilor muncii din unitățile 
respective de a acționa, in conti
nuare, cu exigență și răspundere, 
cu pasiune și abnegație revoluțio
nară, pentru înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare, pentru 
sporirea contribuției lor la progre
sul neîntrerupt al patriei noastre 
pe drumul socialismului și comu
nismului.

Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Mohamed Lutfi Farhat, se
cretar al Comitetului Popular Gene
ral pentru Planificare din Marea 
Jamahirie Arabă Libiană Populară 
Socialistă, care conduce delegația ță
rii sale la lucrările celei de-a XIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
libiene. de cooperare economică, ști
ințifică și tehnică, ce se desfășoară 
la București.

în cadrul întrevederii au fost re
levate relațiile de colaborare stator
nicite între cele două țări și popoare, 
care, în spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, cunosc o continuă dezvoltare. 
Pornindu-se de la posibilitățile pe 
care le oferă economiile ee'or două 
țări, au fost examinate căile și mo

BUCUREȘTI : Livrări suplimentare la export
Acordînd o atenție prioritară în

deplinirii planului la export, expe
dierii ritmice, în condiții de înaltă 
calitate, a fiecărei comenzi con
tractate cu partenerii străini, co
lectivul întreprinderii „Eiectroapa- 
rataj" din Capitală ș!-a îndeplinit 
și depășit planul la exoort pe opt 
luni din acest an. Ase cum ne spu
nea tovarășul Ioan Filip, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere, acest succes se datorează mă
surilor tehnico-orgo.n'zatorice lua
te și care au vizat înființareo unor 
linii specializate în producția de 
export, dotării acestora cu scule, 
dispozitive și verificatoare adec

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

canotaj: La campionatele mondiale, 

echipajele României au confirmat 

așteptările

In total, sportivii noștri au 
trei de argint,

Ultima zi a Campionatelor mon
diale de canotaj academic, desfășu
rate în localitatea iugoslavă Bled, a 
prilejuit noi și strălucite succese 
pentru sportivii români, care au cu
cerit, prin cele trei echipaje pre
zente în finale, două medalii de aur, 
la schif simplu, prin Elisabeta Lipa, 
și la schif 8 plus 1 (Viorica Ilica, 
Livia Leonte, Mihaela Armășescu, 
Adriana Bazon, Marioara Curelea, 
Doina Bălan, Anca Tănase, Georgeta 
Soare și Ecaterina Oancia), precum 
și una de argint, obținută de loan 
Snep, Dragoș Neagu și Marin Gheor
ghe în proba de schif doi plus 1.

în cursa feminină de schif simplu, 
Elisabeta Lipa, membră a clubului

*
ATLETISM. în ultima zi a „Cupei 

mondiale" de atletism, desfășurată 
la Barcelona, sportiva româncă Ma- 
rieta Ilcu s-a clasat pe locul doi în 
proba de săritură In lungime, cu 
6,71 m, fiind precedată de Galina 
Cistiakova (U.R.S.S.) — 7,10. Alte 
rezultate: masculin — aruncarea 
suliței : Steve Backley (Anglia) — 
85,90 m ; 5 000 m : Said Aouita (Ma
roc) — 13’23”14/100 ; săritura In înăl
țime : Patrick Sjoeberg (Suedia) — 
2,34 m ; 200 m : Robsona da Silva 
(Brazilia) — 20” ; 110 m garduri : 
Roger Kingdom (S.U.A.) — 12”87/100; 
feminin — aruncarea discului : like 
Wyludda (R. D. Germană)—71,54 m; 
3 000 m : Yvonne Murray (Anglia) — 
8’44”32/100; 400 m : Ana Quirof (Cu
ba) — 50”60/100.

FOTBAL O După trei etape, in 
campionatul de fotbal al Portugaliei 
conduc echipele F.C. Porto și Spor
ting Lisabona cu cite 6 puncte. în 
etapa a 3-a echipa F.C. Porto, vii
toarea adversă a formației Flacăra 
Moreni in „Cupa U.E.F.A.", a învins 
în deplasare cu scorul de 2—1 echi
pa Chaves O în etapa a doua a cam
pionatului de fotbal al Spaniei, e- 
chipa Valencia, viitoarea adversară a 
formației Victoria București în 
„Cupa U.E.F.A.", a terminat la ega- 

dalitățile concrete de acțiune in ve
derea extinderii pe mai departe a 
conlucrării româno-libiene, îndeosebi 
a cooperării economice și tehnico- 
științifico, precum și pentru creșterea 
și diversificarea schimburilor de 
mărfuri, pe baze reciproc avantajoa
se. S-a apreciat că întărirea continuă 
a relațiilor dintre România și Libia 
este în interesul ambelor țări si po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

La întrevedere a participat Ion 
Pățan, ministrul finanțelor, președin
tele părții româ-e în Comisia mixtă 
româno-’ib'anâ de cooperare econo
mică. științifică și tehnică.

A fost prezent Mohammed Al Ba- 
runi. secretarul Biroului Popular al 
Marii Jamr.hi.rii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste la București.

vate. în prezent, colectivul de a'cl 
acționează cu hotărîre pentru fi-, 
nalizarea unor noi comenzi care 
au fost lansate în fabricație în a- 
vans. Angajamentul comuniștilor, 
al oamenilo- muncii din această 
puternică unitate a industriei noas
tre electrotehnice constă în livrarea 
tuturor produselor pentru expert 
pînă la data de 20—25 ale fiecărei 
luni. Ca urmare, sint create pre
mise ca, pînă la Congresul al XIV- 
lea al partidului, colectivul de aici 
să-și realizeze în totalitate planul 
la exnort pe acest an. (Gheorghe 
Ioniță).

cucerit trei medalii de aur, 
una de bronz
Dinamo București, s-a impus deta
șat în fața principalei sale adversa
re, Birgit Peter, din R.D. Germană, 
terminînd proba cu un avans de a- 
proape 4 secunde. Elisabeta Lipa a 
fost înregistrată în 7’27”96/100. Cea 
mai spectaculoasă probă a finalelor 
de duminică, proba de 8 plus 1 fe
minin, s-a constituit intr-un duel 
extrem de disputat intre echipajele 
României și R.D. Germane, canotoa
rele noastre reușind să ocupe primul 
loc și să intre in posesia medaliei 
de aur, in 6’07”92/100.

La actuala ediție a campionatelor 
mondiale, sportivii noștri au cucerit 
trei medalii de aur, trei de argint și 
una de bronz.

★
Iitate: 1—1 meciul disputat !n
deplasare cu echipa Sporting Gijon.

TENIS O Proba de simplu mascu
lin din cadrul Campionatelor inter
naționale de tenis ale S.U.A. de la 
Flushing Meadow s-a încheiat cu 
victoria jucătorului vest-german Bo
ris Becker, care cîștigă pentru pri
ma oară acest turneu. în finală, 
Boris Becker l-a întrecut cu 7—6, 
1—6, 6—3, 7—6 pe cehoslovacul Ivan 
Lendl. în finala probei de dublu fe
minin, Hana Mandlikova și Martina 
Navratilova au dispus cu 5—7 6—4, 
6—4, de perechea Mary Fernandez — 
Pam Shriver. O La Mamaia s-au 
încheiat Întrecerile campionatelor in
ternaționale de tenis pentru juniori 
ale României

Proba feminină a fost ciștigată de 
jucătoarea româncă Irina Spirlea, 
care a dispus în finală cu 7—6, 6—4 
de coechipiera sa Andreea Vane.

în finala probei masculine. Aleksei 
Filipov (U.R.S.S.) l-a întrecut cu 
4—6, 6—1, 6—1 pe Adrian Voinea
(România).

VOLEI, Campionatul european fe
minin de volei, desfășurat în R.F. 
Germania a fost cîștigat de echipa 
U.R.S.S., urmată în clasamentul fi
nal de formațiile R.D. Germane, Ita
liei, României, Cehoslovaciei, R. F. 
Germania, Bulgariei, Iugoslaviei etc.

Cronica zilei
în perioada 6—11 septembrie au 

avut loc în Republica Democrată 
Germană festivități dedicate sărbă
toririi „Zilei internaționale pentru 
comemorarea victimelor fascismului 
si zilei de luptă împotriva fascismu
lui și războiului imperialist". Din 
tara noastră a luat parte o delega
ție a Comitetului Foștilor Luptători 
și Veteranilor de Război împotriva 
Fascismului, condusă de general- 
maior (r) Sendrea Constantin.

t V
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim șl să muncim In spiritul 

normelor eticii șl echității socia
liste © Glnd cutezător, acțiune re
voluționară

19,45 Industria — programe prioritare
20,05 Teatru TV. „Fericirea noastră cea 

de toate zilele" de Octavian Sava. 
Interpretează : Valeria Seclu. Va- 
lerlu paraschlv, ștefan Tivodaru. 
Mihaela Gagiu, Horațiu Mălăele. 
Constantin Diplan, Paul Lavric.
Adriana Popovicl, Zoe Muscan, 
Gheorghe Vrînceanu, Agaplan An
drei

21,40 Din frumusețile patriei ft Itinerar 
de septembrie. Producție a stu
dioului de film TV

21,50 Telejurnal •

c o n e m a
© Martori dispăruți : B U Z E Ș T I
(50 43 58) — 15: 17; 19
0 Păsările : STUDIO (59 53 15) — 9,45; 
12; 14.30; 17: 19,30
Q Artista, dolarii șl ardeleni! : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Flori de gheață : FERENȚARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
© O vară cu Mara : PACEA (71 30 85)
— 9: 11: 13; 15: 17; 19
• Maria șl Mirabela In Tranzlstorla :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
© Secretul lui Nemesis ; COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Dragoste șl datorie : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Norocoasa î DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
0 Nava Iui Yang : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© La trei pași de dragoste : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Sorgul roșu : COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
© De la literatură la film j PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15

teatre
• Teatrul National (14 71 71 , Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Emlncs- 
cu... după Eminescu". Spectacol rea
lizat și interpretat de Dan Grlgore șl 
Ion Caramitru — 18
• Teatrul de operetă (13 83 48) s O 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul Mie (14 70 81) î Mitică Po
pescu — 18,30
O Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire 
(premieră) — 18,30
» Teatrul satlrie-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Bună sea
ra, Boema ! — 19

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 12 septembrie, ora 20 — 15 septem
brie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
normal de caldă pentru această peri
oadă, exceptînd nordul șl nord-estul 
țării, unde va fi răcoroasă. Cerul va 
fl mai mult noros, în regiunile sudice 
și sud-estlce, unde, pe arii relativ ex
tinse, vor cădea ploi, care vor avea șl 
caracter de aversă. In celelalte regiuni 
cerul va fi variabil, iar ploile izolate. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
intre 6 și 16 grade, iar cele maxime, în 
general. între 18 și 24 de grade. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce ceață. 
In București : Vremea va fl normal de 
caldă pentru această perioadă. Cerul va 
fl variabil, mai mult noros. Temporar 
va ploua. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 11 și 15 grade, Iar cele 
maxime între 22 șl 25 de grade.

LA PORUMB
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „23 August" — 27 250 
kg Ia hectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sînmartin — 66 500 kg 
ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bancu — 64 800 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CALARAȘI
• Asociația Economică de Stat 

și Cooperatistă Jegălia — 
66 430 kg la hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Șoimuș — 66 350 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Boșorod — 64 760 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Romos — 64 700 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bacia — 63 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARAD
• Asociația Economică de Stat 

și Cooperatistă Legumicolă 
Nădlac — 65 400 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă dc Pro
ducție Vladimircscu — 63 600 
kg la hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Chețani — 64 280 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro-

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bălllești — 63 250 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă Bo- 

zieni-Ruginoasa — 63 050 kg 
la hectar

• Întreprinderea Agricolă de 
Stat Roman — 62 350 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Trifești — 61 340 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Păstrăveni — 60 800 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL SALAJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Someș Odorhei — 
63 040 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Năpradea — 62 500 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tîrgu Secuiesc — 62 850 
kg la hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ghenci — 62 670 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Săuca — 60 600 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VILCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bujoreni — 62 315 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șutești — 62120 kg la 
hectar

• Asociația Economică de Stat 
și Cooperatistă Legumicolă 
Drăgășani — 61100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lipănești — 62150 kg 
la hectar

RECOLTA ACESTUI AN - STR1NSĂ Șl DEPOZITATĂ C1T MAI REPEDE! RECOLTA ANULUI VIITOR - PREGĂTITĂ TEMEINIC!
hunedoara: Cit mai multe furaje, 

de cea mai bună calitate
în acest an, in județul Hunedoara 

condițiile climatice au fost fa
vorabile realizării unei bune 
producții de furaje. Trăgînd în
vățăminte din experiența anilor tre- 
cuți. in marea majoritate a unități
lor agricole s-au luat măsuri pentru 
extinderea suprafețelor de lucernă. 
trifoi, borceag, sfeclă furajeră, care 
contribuie în mod hotărîtor la îmbu
nătățirea calității rațiilor de furajare 
și diversității sortimentelor de nutre
țuri. în același timp, pe pa
jiști s-au însămințat suprafețe 
mai mari" cu graminee și legu
minoase in amestec, ceea ce a- 
sigură o mai bună valorificare 
a acestor • terenuri, iar pentru 
creșterea potențialului pășunilor și 
fînetelor s-a executat un volum 
sporit de lucrări de fertilizare, cu
rățire. combaterea eroziunii și acidi
tății solului. Preocupările consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
privind stringerea și depozitarea fu
rajelor se concretizează in insiloza- 
rea a 150 000 tone suculente, trans
portul în incintele gospodărești ale 
fermelor a peste 85 000 tone fin și 
80 000 tone grosier®.

Cooperativa agricolă din Romos 
are un sector zootehnic dezvoltat, e- 
fectivul de animale prevăzut este 
depășit cu 82 capete, iar producția 
de lapte se menține ia un nivel ri
dicat. Este o urmare’a asigurării in 
fiecare an a întregului sortiment de 
furaje. După cum ne spunea ingine
rul Mircea Pătrinjan. președintele 
unității, șl aici, pe iingă îmbunătăți
rea structurii culturilor furajere. în 
cadrul cărora s-a mărit ponderea le
guminoaselor, organizația de partid 
Si consiliul de conducere au mobilizat 
cooperatorii la recoltarea, transportul 
și depozitarea fără pierderi a între
gii producții de furaje. Sint depo

zitate in fînare peste 320 tone fin, 
din care, mai mult de jumătate 
este fin din leguminoase. Și în 
prezent, acțiunile de asigurare a 
suculentelor, de strîngere, transport 
și depozitare a tuturor furajelor se 
află în plină desfășurare. Să notăm 
că transportul din cîmp se face a- 
proape în exclusivitate cu atelajele, 
economisindu-se însemnate cantități 
de motorină.

Un exemplu grăitor pentru grija 
ce se manifestă în asigurarea 
unei baze furajere corespunzătoare 
atît cantitativ, cit și calitativ ii con
stituie asociațiile economice inter- 
cooperatiste din Beriu și Chimindia. 
în aceste unități, baza furajeră dis
pune de ceea ce este

a 
iernii.
toate 
iar 

sint

necesar bunei 
nutrețurilor pe tim- 
evitării pierderilor, 
finarele sint acope- 

amenajările pentru si- 
bir.e Întreținute. La 

se lucrează cu forțe

păstrări 
pul 
Aici 
rite, 
lozuri
Chimindia _ __ ___
sporite la efectuarea celei de-a treia 
coase la lucernă. „Ne grăbim cu 
stringerea și depozitarea lucernei 
— ne spunea tovarășul Gelu Po
pescu. directorul unității. Prin efor
tul formațiilor de lucru, in fer
mele zootehnice conduse de in
ginerii Florica și Aron Henț, 
s-au depozitat pînă acum 1 100 tone 
fin de lucernă, 700 tone grosiere și 
2 800 tone suculente. Avem încă în 
cimp însemnate cantități de lucernă. 
iar culturile de sfeclă furajeră și po
rumb siloz ne dau garanția depășirii 
cantităților de furaje prevăzute". Să 
subliniem că. la Asociația de la Chi
mindia. grija pentru asigurarea can
titativă și calitativă a bazei furajere 
este din plin răsplătită prin depăși
rea numărului planificat de ani
male. că planul la livrările de lapte 
și carne este realizat.

în județul Hunedoara sint multe 
alte asemenea unități agricole ale 
căror cadre de conducere se ocupă 
cu responsabilitate de stringerea și 
depozitarea furajelor. Dar în unele 
locuri mai există însă fin sau lucer
nă pe cimp. în consiliile agroindus
triale Teliuc, Hațeg și Baia de Criș 
se impune a se intensifica transpor
tul furajelor din cimp. Cooperativele 
agricole din Popești și Prislop, mai

harghita: Măsuri deosebite 
pentru stringerea întregii 
producții

în acest an. in unitățile agricole 
socialiste din județul Harghita s-au 
cultivat 8 328 hectare cu cartofi, ju
dețul fiind printre marii producă
tori ai țării la acest produs. Cerința 
stringerii producției in cel mai scurt 
timp și fără nici o pierdere și a li
vrării ei operative la beneficiari a 
determinat stabilirea de către orga
nele județene de partid și agricole a 
unor măsuri adecvate. Astfel. între
gul parc de mașini și utilaje a fost 
reparat și revizuit din timp, ceea ce 
a făcut pesibilă intrarea în lucru a 
tuturor celor 279 utilaje de recoltat. 
„Este adevărat că în zilele din urmă 
recoltarea cartofilor a fost stînjeni- 
tă din cauza ploilor abundente — 
ne spune tovarășul Lorincz Lukâcs, 
directorul Trustului S.M.A. în con
dițiile unui timp favorabil, avem 
posibilitatea încadrării în viteza sta
bilită de 456 hectare zilnic și în
cheierea lucrării în timp scurt. La 
nivelul fiecărei unități cooperatiste 
s-au pregătit ateliere mobile pentru 
înlăturarea operativă a defecțiunilor, 
s-au asigurat mecanizatorii necesari 
și s-au alcătuit formații de lucru 
stabile pe toată durata campaniei".

Alte măsuri organizatorice luate 

au de transportat importante canti
tăți de fin. Organizațiile de partid, 
consiliile de conducere ale fiecărei 
unități agricole care înregistrează ră- 
mîneri în urmă la depozitarea nutre
țurilor trebuie să ia măsuri urgente 
pentru asigurarea în tctalitate a 
bazei furajere.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

de cartofi
de comandamentul județean agricol 
vizează preluarea operativă a pro
ducției, asigurarea transportului ei 
și a eliberării grabnice a terenului, 
mobilizarea la lucru a întregii for
țe de muncă de pe raza localități
lor. în scopul grăbirii livrării au fost 
stabilite itinerare precise pentru 
transportul recoltei pe1 ruta cea mai 
scurtă și cu mijlocul cel mai adec
vat — autocamion, tractor cu re
morci, atelaje. De asemenea, pentru 
a se preîntimpina imobilizarea mij
loacelor de transport, la centrele de 
recepție au fost organizate mai mul
te puncte de primire. Toate acestea 
certifică desfășurarea in condiții 
optime a recoltării cartofilor, fapt 
confirmat, de altfel, și de situația din 
unitățile cultivatoare.

„In Consiliul Agroindustrial Sîn- 
crăieni cartofii au fost cultivați pe 
1 013 hectare, din care pină in 10 sep
tembrie s-au recoltat de pe 35 Ia 
sută din. suprafață — ne spune pre
ședintele acestui consiliu, tovarășul 
Viorel Rusu. Pentru a se strînge 
toți tuberculii. în fiecare unitate, a- 
vînd suficientă forță de lucru, se 
face recoltarea a doua și a treia. 
Toate cele 29 mașini sint în stare de 

funcționare și în prezent numai sta
rea timpului ne Împiedică să ne în
cadrăm in ritmul planificat". în 
ziua raidului nostru, pe solele fer
mei nr. 1 a Cooperativei Agricole de 
Producție Sîncrăieni se lucra cu 
două mașini de scos cartofi. Briga
dierul Balint Emeric se afla In mij
locul celor 40 cooperatori și, împre
ună cu șefii de echipă, asigura sor
tarea și calibrarea cartofilor. în ritm 
intens se lucrează și pe terenurile 
Cooperativei Agricole de Producție 
Sîntimbru, din același consiliu. La o 
suprafață mai mare, de 275 hectare 
cu cartofi, și mașinile sint mai mul
te, iar numărul oamenilor reparti
zați la lucrări este de 350. Zilnic, se 
strînge recolta de pe 20 hectare. 
Transportul producției este asigurat 
de mijloace auto și 60 de atelaje, 
avind capacitatea de 350 tone.

Și in unitățile din Consiliul Unic 
Agroindustrial Gheorgheni, care dis
pune de 740 hectare cu cartofi, 
munca este bine organizată. Aici, ca 
de altfel în toate unitățile, mecani
zatorilor le revine o mare răspun
dere în efectuarea lucrărilor de ca
litate. „Fiecare mașină de recoltata 
fost prevăzută cu benzi cauciucate 
pentru a asigura protejarea tubercu
lilor" — ne spune tovarășul Ferencz 
Adalbert, directorul S.M.A. Lucrin- 
du-se în acest fel și la Cooperativa 
Agricolă de Producție Suseni, întrea
ga cantitate de cartofi recoltată este 
transportată în aceeași zi la desti
nație. De altfel, tot -aici, întreaga 
suprafață de 305 hectare este reparti
zată în acord global cooperatorilor, 
fără a fi nevoie deci de forță de 
muncă din afara unității.

Pină în seara zilei de 10 septem
brie, pe ansamblul județului, carto
fii s-au recoltat de pe 25 la sută din 
suprafață. Cooperativele agricole din 
Tușnad, Sinmartin, Bancu, Remetea, 
Cristur, Cozmeni și Secuieni au ra
portat încheierea acestei lucrări, ob- 
ținînd producții ce depășesc 60 000 kg 
la hectar.

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scînteii*
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Acțiuni și luări de poziție

pentru pace și dezarmare

■-1

*

In favoarea reducerii cheltuielilor militare
zițte, vizind formarea unui guvern 
de coaliție. Vorbitoarea a subliniat 
că, in cazul cînd socialiștii vor 
veni la putere, se vor pronunța 
pentru limitarea sferei de acțiune 
a Tratatului de securitate japono- 
american, pentru încetarea mane
vrelor militare comune, retragerea 
bazelor militare americane de pe 
teritoriul Japoniei, precum și li
mitarea funcțiilor forțelor armate . 
nipone la apărarea teritoriului, i 
spațiului aerian și maritim ale 
țării. )

(
* 

concluzia că. prin continuarea | 
cursei înarmărilor, se accentuează i 
și mai mult fenomenele negative * 
ce afectează mediul ambiant. In ț 
context, ei au subliniat că activi- i 
tățile militare și cheltuielile exor- ’ 
bitante pe care le presupun aces- ) 
tea au loc într-un moment deose- l 
bit de grav pentru omenire, mar- / 
cat de o gamă largă de dereglări 1 
ecologice.

nucleare „Trident-2“, care urmea- 
ză să facă parts din flota S.U.A. < 
din Atlantic. Manifestanții au pur- ’ 
tat și scandat lozinci pfin care) 
cereau „Eliberarea mărilor de ar
mele nucleare!“. Mai mulți de
monstranți au fost arestați.

a spus Takako Doi, exprimînd pro
gramul de acțiuni al P.S.J., prin
cipala formațiune politică de opo-

TOKIO. — în alocuțiunea rostită 
Ia o Întrunire în orașul Kuroiso, 

/ liderul Partidului Socialist din 
ț Japonia, Takako Doi, s-a pronun- 
4 țat pentru respectarea strictă a ce- 
} lor trei principii nenucleare pro- 
i clamate de țara sa — de a nu pro- 
« duce, de a nu introduce și de a nu 
’ dispune de arme nucleare pe teri- 
4 toriul Japonez. Intenționăm să re- 

i ’ nunțăm_la creșterea înarmărilor —

v
4 lari investiți anual în lume pentru 
? efectuarea de cercetări militare de- 
ț pășesc bugetele mondiale destinaie 
1 cercetărilor in domeniul energiei, 
1 sănătății, agriculturii și productivi- 
4 tății — informează agenția Efe.
’ Specialiștii institutului american 

amintit au ajuns, de asemenea, la ț ț
ț WASHINGTON. — Reprezentanți 
4 al mișcării ecologists „Greenpeace" 
i au organizat la baza navală din 
I New London (statul Connecticut 
J — S.U.A.) o manifestație de pro- 
‘ test, prilejuită de lansarea ce- 
4 lui de-al doilea submarin mi- 
J litar american Înzestrat cu rachete

Cursa înarmărilor agravează deteriorarea 
ambiantmediului

WASHINGTON — După cum se 
relevă intr-un studiu dat publici
tății de institutul american „World- 
watch", cel 80—100 miliarde de do-

„Marile să fie eliberate de armele nucleare"

*
4-

Demonstrațla la Seul pentru retragerea armelor nucleare șl a trupelor 
americane din Coreea de Sud

namibia In pregătirea alegerilor pentru 
j Adunarea Constituantă

WINDHOEK 11 (Agerpres). — Pre
ședintele național al Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), David Merero, și secre
tarul generai al organizației, Andim- 
ba Toivo Ja Toivo, s-au reîntors, 
Juni, în Namibia, după ani îndelun
gați de emigrație forțată, relatează 
agenția T.A.S.S. Curînd urmează să 
se reîntoarcă în Namibia și Sam Nu- 
joma, președintele S.W.A.P.O.

In perspectiva viitoarelor alegeri 
din noiembrie pentru Adunarea Con
stituantă, In Namibia continuă ope
rațiunile de Înregistrare în listele 
electorale a persoanelor cu drept de 
vot. Aceste operațiuni urmează să se 

încheie Ia 15 septembrie. Datorită 
obstrucțiilor administrației sud-afri- 
cane, de a împiedica trecerea în lis
tele electorale a alegătorilor nami- 
bieni, S.W.A.P.O. a cerut într-o scri
soare adresată O.N.U. prelungirea cu 
două săptămîni a operațiunilor de în
registrare. ★

HAVANA 11 (Agerpres). — La Ha
vana se vor desfășura, în perioada 
13—15 septembrie, convorbirile tri
partite — Angola, Cuba, Africa de 
Sud — privind situația din regiunea 
de sud-vest a Africii,- s-a anunțat 
oficial în capitala Cubei, transmite 
agenția Prensa Latina.

Reuniune a Biroului Politic al C.C. al P.D.P.A.
Aprecieri elogioase privind dezvoltarea relațiilor 

afgano-române
KABUL 11 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Afganistan, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan (P.D.P.A.). Najibullah, a pre
zentat, la o reuniune specială a Bi
roului Politic al C.C. al P.D.P.A.. un 
raport referitor la vizita de lucru

ORIENTUL MIJLOCIU
© Demersuri pentru reglementarea pașnică a situației din re
giune ® Reuniune a Comitetului ministerial tripartit al Ligii Arabe

DUBLIN 11 (Agerpres). — In ca
pitala Irlandei se desfășoară o în
tâlnire a parlamentarilor din C.E.E. 
și din țările arabe, consacrată pro
blemelor privind convocarea unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu, intensificării 
cooperării In zona Mediteranei și a 
Golfului. Participanții la dezbațeri, 
reprezentînd organele legislative din 
24 de țări, vor acorda, de asemenea, 
atenție eforturilor menite să contri- 
buie la încetarea focului în Liban și 
angajării de negocieri între părțile 
în conflict pentru realizarea unei 
reconcilieri naționale și soluționarea 
crizei din această țară.

JEDDAH 11 (Agerpres). — Comi
tetul ministerial tripartit al Ligii 
Arabe de mediere în Liban urmea

Avertisment împotriva recrudescenței 
neofascismului

BERLIN 11 (Agerpres). — La un 
miting desfășurat la Berlin cu prile
jul Zilei comemorării victimelor fas
cismului — relatează agenția A.D.N. 
— Hermann Axen, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., s-a 
referit la recrudescența neofascis
mului într-un număr de țări 
vest-europene, în primul rînd in 
R. F. Germania. El a atras atenția 
că reprezentanți ai partidelor de 
dreapta au pătruns în parlamentele 
locale, ajungînd și tn parlamentul 
vest-european. Subliniind că în 
R. F. Germania neonazismul este în

ILE DE PRESA 
e scurt

HOTĂRÎRE. Agenția T.A.S.S. in
formează că Biroul Politic al C.C.

Ial P.C.U.S. a hotărît dezbaterea în 
cadrul viitoarei plenare a C.C. al 
P.C.U.S. a unor probleme vizind 
convocarea Congresului al XXVIII-

I lea al P.C.U.S. și politica parti- 
| dului privind națiunile din U.R.S.S., 

in condițiile actuale.
UNIUNEA SOVIETICA SI IN-

1 DONEZIA vor dezvolta tn mod 
activ relațiile de prietenie șl co
laborare constructivă pe baza res-

• pectării depline a independenței, 
libertății fiecărui stat de ,a-și ale- 

Ige calea sa de dezvoltare națio
nală, a principiilor egalității suve
rane, neamesțecului în treburile

• interni și avantajului reciproc —
se arată în declarația comună so- 
vieto-indoneziană adoptată de

IM. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele So
vietului Suprem al U.R.S.S., și pre
ședintele Indoneziei, Suharto, aflat 

I într-o vizită oficială la Moscova.

CONGRESUL U.C.D. La Bremen 
. au început lucrările celui de-al
1 37-lea congres al Uniunii Creștin-

Democrate (U.C.D.), principala

efectuată tn Republica Socialistă 
România. Președintele Najibullah a 
arătat, cu acest prilej, că vizita de 
lucru în România a marcat un pas 
semnificativ pe calea consolidării 
relațiilor dintre cele două state — 
transmite agenția afgană Bakhtar.

ză să se reunească miercuri la Jed
dah, în Arabia Saudită, pentru a 
stabili noi modalități de continuare 
a eforturilor sale diplomatice în ve
derea soluționării conflictului intern 
libanez — anunță agenția KUNA. 
i

BEIRUT 11 (Agerpres). — De-a 
lungul liniei de demarcație dintre 
sectoarele de est și de vest ale Bei
rutului, în suburbiile sudice, pre
cum și in zona muntoasă învecinată 
au fost semnalate în cursul nopții 
de duminică spre luni tiruri puter
nice de artilerie și schimburi de 
focuri cu arme automate de mare 
calibru. Surse ale securității libane
ze, citate de agențiile de presă, au 
relevat că luptele dintre forțele ri
vale s-au soldat cu moartea a 11 
persoane și rănirea altor 30.

ascensiune, datorită influenței anu
mitor cercuri care încearcă să pună 
sub semnul întrebării situația post
belică, vorbitorul a atras, de aseme
nea, atenția că are loc o activare a 
forțelor anticomuniste, de calom
niere a socialismului. In context, 
H. Axen a reafirmat hotărîrea 
R. D. Germane — unde au fost extir
pate fascismul și militarismul — de 
a continua politica de pace și coexis
tență pașnică, inclusiv în relațiile cu 
R. F. Germania. Vorbitorul a arătat 
că R. D. Germană își va continua 
ferm calea spre socialism.

formațiune politică din cadrul coa
liției guvernamentale vest-germa- 
ne. Congresul va trasa programul 
și strategia electorală ale partidului 
în vederea alegerilor parlamentare 
de anul viitor. Totodată, delegații 
la congres vor alege noile organe 
conducătoare ale U.C.D.

MITING. Luînd cuvîntul la un 
miting de masă organizat la Lisa
bona, secretarul general al P.C. 
Portughez, Alvaro Cunhal, s-a re
ferit la o serie de probleme ale 
mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale. In context, el a 
subliniat că, în prezent, comuniștii 
reprezintă o forță politică și ideo
logică reală, fără de care nu se 
poate concepe viața omenirii con
temporane.

„DECENIU AL ALFABETIZĂ
RII". Șeful statului egiptean, Hosnl 
Mubarak, a hotărît să declare vii
torii zece ani ca „Deceniu al alfa
betizării", pentru ca în această pe
rioadă Egiptul să lichideze această 
grea moștenire a trecutului colo
nial. Programele de pînă acum au 
contribuit ca numărul neștiutorilor

In sprijinul intensificării 
cooperării economice 

între țările 
latino-americane 

și caraibiene
SAN JOSE 11 (Agerpres). — La 

San Jose au luat sfîrșit lucrările 
reuniunii Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
consacrate promovării cooperării e- 
conomice și comerciale intre țările 
latino-americane și caraibiene — 
transmite agenția Efe.

Participanții au adoptat o rezolu
ție. în care. în esență, se reclamă 
acțiuni hotărîte și eficiente din par
tea guvernelor din regiune în direc
ția intensificării proceselor naționale 
de dezvoltare social-economică a ță
rilor latino-americane și caraibiene.

CONFERINȚA UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE 

ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
LONDRA (Agerpres). — La Lon

dra s-au încheiat lucrările celei de-a 
82-a conferințe a Uniunii Interpar
lamentare. organizație internațională 
care. în acest an. împlinește un secol 
de existentă. La reuniune au parti
cipat circa 600 de parlamentari din 
peste 100 de țări membre ale orga
nizației.

In cadrul dezbaterilor au fost exa
minate probleme importante ale si
tuației internaționale actuale și au 
fost adoptate o serie de rezoluții. 
Una dintre acestea subliniază nece
sitatea îmbunătățirii situației econo
mice la’nivel global și a unei dis
tribuiri mai echitabile a veniturilor 
și bogățiilor, ca premise indispensa
bile pentru soluționarea marilor pro
bleme cu care se confruntă „lumea 
a treia".

Reuniunea a chemat la adoptarea 
propunerii făcute de „Grupul celor 
77“ în cadrul O.N.U.. privind crearea 
unei comisii asupra datoriei externe 
și dezvoltării, pentru aplicarea de 
programe vizind rezolvarea acestor 
probleme.

de carte să fie redus de la 62 la * 
sută la 49,4 la sută din ansamblul 
populației.

CANDIDAT. în cadrul celui 
de-al doilea Congres al Uniunii ■ 
Patriotice din Columbia — coaliție 
a forțelor de stînga — Bernardo 1 
Jaramillo Ossa a fost desemnat 
candidat al coaliției pentru alege
rile prezidențiale de anul viitor. •

LA BORDUL COMPLEXULUI I 
ORBITAL „MIR", cosmonaut!! so- | 
vietici Aleksandr Viktorenko șl 
Aleksandr Serebrov au încheiat ■ 
operațiunile de deconservare a I 
sistemelor de bord șl instalațiilor 
complexului orbital „Mir". Pentru 1 
începutul acestei săptămîni sint | 
programate operațiunile de descăr
care a nâvei automate de transport ■ 
„Progress M“. In conformitate cu 
programul de cercetări științifice, ■ 
s-au efectuat o serie de observații 
asupra constelației Scorpion, cu I 
ajutorul telescoapelor în raze I 
roentgen amplasate la bordul mo
dului specializat „Quant". •

MANEVRE. în R. F. Germania 
au Început manevre ale N.A.T.O., .
desfășurate sub denumirea codifi
cată „Caravan Guard ’89". La e- 
xercițiils militare, care se vor des- ■ 
fășura pînă la 23 septembrie, în 
landurile Renania de Nord-Westfa- 
lia, Renania Palatinat șl Hessa, iau t 
parte circa 40 000 de militari din | 
S.U.A., R.F.G., Canada și Franța.

Z/IM ft P. P. ETIOPIA

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Etiopian, 
Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a Zilei Revoluției. îmi este plăcut 
să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mâi bune urări de sănătate 
și fericire personală, de noi si însemnate succese în propășirea patriei dum
neavoastră. de progres, prosperitate si pace pentru poporul etiopian prieten.

Sint convins că. actionînd în continuare în spiritul înțelegerilor conve
nite împreună în timpul convorbirilor avute la Addis Abeba si București, ra
porturile de prietenie, solidaritate si conlucrare strinsă statornicite Intre 
Partidul Comunist Român si Partidul Muncitoresc din Etiopia. între Repu
blica Socialistă România si Reptiblica Populară Democrată Etiopia vor cu
noaște o dezvoltare continuă. în interesul poporului român si al poporului 
etiopian, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul etiopian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 15 ani de la vic
toria revoluției populare din 12 sep
tembrie 1974, care a pus capăt re
gimului monarhic feudal, deschi- 
zînd calea unor profunde pre
faceri social-economice cu ca
racter progresist. Acest proces 
înnoitor s-a intensificat pe mă
sura consolidării tinerel repu
blici. Statul a naționalizat Între
prinderile industriale, comerciale șl 
bancare, a înfăptuit reforma agrară 
Si a trecut Ia realizarea unor im
portante obiective economice, ceea 
ce a avut o profundă înrîurire asu
pra dezvoltării economiei națio
nale. In ultimul deceniu. în ciuda 
unor greutăți generate de perioa
dele prelungite de secetă, produc
ția industrială a crescut de peste 
două ori. iar acțiunea de valorifi
care a resurselor naturale a luat o 
deosebită amploare.

In septembrie 1987. Adunarea 
Națională a proclamat Republica 
Populară Democrată Etiopia, con- 
firmînd prin aceasta schimbările

ZIUA REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Domnului general JOAO BERNARDO VIEIRA 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Guineea-Bissau, îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate si fericire personală, iar poporului prieten din tara 
dumneavoastră noi realizări ne calea progresului si prosperității.

Exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare statorni
cite între România și Guineea-Bissau vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
spre binele celor două ponoare ale noastre, in interesul cauzei păcii. Înțe
legerii si colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Republica Guineea-Bissau, care 
își sărbătorește astăzi ziua națio
nală — se numără printre cele mai 
tinere state ale Africii. Ea și-a 
făcut apariția pe harta lumii în 
septembrie 1973, cînd forțele pa
triotice, conduse de Partidul Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), au reușit să înlă
ture dominația multiseculară a 
colonialismului portughez și să 
deschidă o nouă pagină în 
istoria acestor străvechi me
leaguri. In anii ce au urmat, 
micul stat vest-african (suprafața 
— 36 125 kmp ; populația — circa 
600 000 locuitori) s-a angajat cu 
toate forțele pe calea lichidării 
grelei moșteniri a trecutului, a 
făuririi unei vieți noi, reușind să 
obțină un șir de realizări notabile 
în diverse domenii de activitate. 
Avind în vedere că majoritatea 
locuitorilor țării se ocupă cu agri
cultura. suprafețele cultivate au 
fost extinse. S-au creat ferme și 
cooperative model, axate pe pro
ducerea de orez, arahide, bumbac, 
trestie de zahăr. Industria, altă
dată aproape inexistentă, s-a îm
bogățit cu numeroase obiective noi, 

structurale intervenite In tară după 
1974. hotărîrea poporului etiopian 
de a acționa cu eforturi sporite 
pentru continua înflorire a patriei 
sale, pentru dezvoltarea sa spre 
socialism.

Animat de sentimente de solida
ritate cu lupta tuturor popoarelor 
pentru progres economic si social, 
poporul român urmărește cu inte
res realizările obținute de poporul 
etiopian pe calea făuririi unei vieți 
noi. Relațiile traditionale de prie
tenie dintre România si Etiopia au 
cunoscut o puternică dezvoltare si 
amplificare. în mod deosebit în ul
timii ani. O contribuție hotărîtoare 
în acest sens au adus întîlnirile la 
cel mai înalt nivel, desfășurate la 
București si Addis Abeba. Cu pri
lejul convorbirilor din noiembrie 
1987 dintre președintele 
Nicolae Ceausescu si președintele 
Mengistu Haile Mariam, a fost re
afirmată hotărîrea comună de 
dezvoltare si adincire a relațiilor 
bilaterale. în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

orientate spre prelucrarea țițeiu
lui, bauxitei, minereului de fier șl 
a altor resurse descoperite In urm* 
intensificării prospecțiunilor geo
logice. Potrivit surselor locale, un 
rol important în creșterea încasă
rilor din exporturi ale țării 11 va 
juca valorificarea zăcămîntului de 
fosfați din nordul țării, dat la 
iveală recent, și ale cărui rezerve 
■int evaluate la 51 milioane tone.

In spiritul politicii șale consec
vente de solidaritate cu lupta po
poarelor africane, a tuturor po
poarelor pentru libertate și pro
gres, România a acordat întregul 
său sprijin — politic, diplomatic, 
material șl moral — mișcării de 
eliberare din Guineea-Bissau. Țara 
noastră a salutat apariția noului 
stat și a stabilit imediat re
lații diplomatice cu acesta. 
Intilnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu șl conducătorii 
P.A.I.G.C. au marcat momente de 
referință In evoluția relațiilor bi
laterale. deschizînd noi orizonturi 
colaborării prietenești dintre sta
tele noastre, constituind contribu
ții de seamă la promovarea cauzei 
păcii, independentei șl progresului 
in lume.

Întărirea unității - calea afirmării 
unei politici noi, de pace și progres
Opinii ale participanților la Conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate

Peste centrul de conferințe „Sava”, din capitala R.S.F. Iugoslavia, s-a 
așternut liniștea : lucrările celei de-a IX-a Conferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, care a fost apreciată ca un moment important al vieții 
Internaționale actuale, s-au încheiat, consemnînd voința statelor partici
pante de a milita pentru întărirea unității lor de acțiune, in vederea 
sporirii rolului și contribuției mișcării de nealiniere la solutionarea pro
blemelor presante — politice și economice — ale contemporaneității.

Așa cum se știe, la lucrările reuniunii a fost prezentă și o delegație 
o României, țara noastră avind, de mai mulți ani, statutul de invitat per
manent la reuniunile și la toate activitățile mișcării de nealiniere 
MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU adresat conferinței - 
care a fost difuzat ca document oficial — a fost primit cu un deosebit 
interes, întrunind o înaltă apreciere.

In declarații făcute trimisului ziarului „Scinteia", șefii unor delegații 
participante au avut cuvinte de prețuire la adresa României, a politicii 
externe promovate cu consecvență de președintele Nicolae Ceaușescu, a 
pozițiilor principiale exprimate în mesajul adresat conferinței.

„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
prieten apropiat al țărilor nealiniate46

Reuniunea de la Belgrad a țărilor 
nealiniate — a ținut să declare Joa
quim Alberto Chissano, președinte
le Republicii Populare Mozambic 
— a reprezentat un prilej pen
tru efectuarea unul amplu schimb 
de vederi privind poziția noas
tră In marile probleme ale lumii 
contemporane, contribuția pe care o 
putem aduce la soluționarea lor, căi
le și mijloacele pe care să le utilizăm 
pentru atingerea țelului propus.

Pentru a întări rolul și prestigiul 
mișcării de nealiniere este important 
ca, prin acțiuni concrete, să găsim 
modalități de întărire a unității și 
solidarității sale militante, astfel In
cit să fim în situația de a răspunde 
adecvat la problemele ce confruntă 
omenirea, în special problemele eco
nomice, să facem ca pacea să fie 
reală, pentru toți și în toate regiu
nile lumii.

România este de mulți ani țară in
vitată la conferințele și activitatea 
mișcării de nealiniere, pentru că ea 
a dus întotdeauna o politică bazată 
pe principii identice cu cele ale ță
rilor nealiniate, pentru că relațiile 
sale cu statele membre ale mișcării 
noastre sînt relații foarte bune și 
apropiate, prietenești. Pentru că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, prieten 
apropiat al țărilor în curs de dezvol
tare, al țărilor nealiniate, le-a ajutat 
și le ajută să depășească problemele 
cu care se confruntă. Ca țară în curs 
de dezvoltare. România înțelege ță
rile în curs de dezvoltare și promo
vează cu aceste țări o politică de co
laborare, bazată pe bună înțelegere 
și deplină egalitate.

Am vizitat România șl am avut cu 
președintele Nicolae Ceaușescu con
vorbiri rodnice, am stabilit înțele

geri concrete pentru extinderea șl a- 
dîncifea cooperării și conlucrării mo- 
zambicano-române, ca și pe plan in
ternațional.

Apreciem In mod deosebit faptul 
că România a obținut un important 
succes prin plata datoriilor sale ex
terne. Și țările nealiniate doresc să 
obțină un asemenea rezultat, întrucît 
datoriile le creează mari dificultăți, le 
împiedică dezvoltarea economică, le 
știrbesc suveranitatea. Dar ca ele să 
obțină aceasta trebuie mai întîi să 
se creeze condițiile pentru a-și re

„România a fost
de cauza independenței

Sam Nujoma, președintele Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a declarat : 
Reuniunea la nivel înalt a ță
rilor nealiniate reprezintă un mo
ment de seamă în lupta popoare
lor împotriva ultimelor rămășița 
ale colonialismului și imperialis
mului, pentru pace și progres so
cial, pentru relații de colaborare șl 
cooperare între state bazate pe de
plină egalitate. S-a discutat mult 
— iar documentele conferinței o do
vedesc din plin — despre ce trebuie 
făcut ca țările în curs de dezvoltare 
să participe mai activ la soluționa
rea marilor probleme ale vieții inter
naționale.

Am apreciat mult mesajul adresat 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
conferinței, ideile profunde înscrise 
in el, faptul că România — așa cum 
o declară conducătorul său — va fi 
întotdeauna alături de țările in cura 
de dezvoltare și nealiniate.

Din proprie experiență, noi, nami- 
bienii, știm ce înseamnă aceasta. 
Partidul Comunist Român, poporul 

dresa economia șl a dispune, astfel, 
de mijloace de plată. Deosebit de 
important este ca fiecare țară să se 
bazeze pe propriile forțe, să depună 
eforturi pentru dezvoltare. Un rol 
însemnat în lichidarea subdezvoltă
rii, în depășirea crizei revine în a- 
celași timp — așa cum evidențiază 
și România — Întăririi cooperării și 
conlucrării dintre țările nealiniate, 
dintre toate țările in curs de dezvol
tare, iar reuniunea noastră cred că 
s-a înscris ca o etapă importantă pe 
această cale.

și este alături

român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal și-au ridicat glasul în apă
rarea cauzei drepte a Namibiei, 
ne-au acordat un important și ne
prețuit sprijin multilateral — politic, 
diplomatic, material și militar — în 
lupta noastră. întîlnirile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, convor
birile purtate și-au găsit consem
nare In documente cu valoare inter
națională, care au reprezentat nu 
numai o recunoaștere diplomatică a 
noastră, a S.W.A.P.O., dar și a lup
tei și cauzei drepte ale poporului na- 
mibian. Toate aceste lucruri nu le 
vom uita niciodată.

Acum se apropie clipa cînd Nami
bia va deveni independentă, ca re
zultat al luptei poporului său pentru 
libertate, sub conducerea S.W.A.P.O. 
De aici, voi pleca la bazele noastre 
din exil, pentru a stabili detaliile re
întoarcerii acasă. Este clar că liber
tatea este acum doar o problemă de 
timp. Nimic nu mai poate abate po
porul namiblan din drumul său vic
torios.

„Front comun împotriva politicii 
de presiuni și dominație66

tn declarațiile făcute In timpul 
dezbaterilor conferinței, șefii unor 
delegații au exprimat punctele lor de 
vedere asupra principalelor probleme 
ale vieții internaționale, ca și asupra 
rolului si locului mișcării de neali
niere tn soluționarea problemelor 
contemporaneității, care vin să con
firme justețea aprecierilor din me
sajul președintelui României.

Rajiv Gandhi, prim-ministru al In
diei, a declarat :

Cu deosebită șl justificată satisfac
ție ne amintim de faptul că hotărîrea 
țărilor nealiniate, adoptată în 1961, 
de a contribui la eradicarea colonia
lismului, a fost In cea mai mare 
parte realizată. Dar trebuie, de ase
menea, să ne amintim că, tot aici, la 
Belgrad, în 1961, noi am convenit „să 
depunem împreună toate eforturile 
pentru a elimina orice tip de neoco
lonialism și dominație imperialistă, 
indiferent de forma șl modul lor de 
manifestare". Această sarcină rămlne 
actuală. Dacă se poate spune că sis
temul colonialist aproape și-a Încetat 
existența, politica de dominație nu a 
fost lichidată. De aceea, nu trebuie 
să încetăm să acționăm pînă clnd nu 
vom făuri o nouă ordine mondială, 
bazată pe egalitatea suverană a na
țiunilor, care să reflecte o adevărată

„Un obiectiv fundamental: înlăturarea 
exploatării și inechităților66

Stăruind asupra inechităților exis
tente In viața economică mondială, 
asupra necesității lichidării acesto
ra, Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, 
prim-ministru al Malayeziei, a de
clarat: Grupul celor șapte națiuni 
bogate au preluat asupra lor misiu
nea de a reglementa economia șl fi
nanțele mondiale. Dar, ca urmare a 
acestei acțiuni, tn ceea ce o privește 
pe Malayezia, aceasta s-a văzut cu 
datoria sa externă dublată. La fel 
au suferit și suferă celelalte națiuni 
sărace. Cit privește termenii comer
țului, aceștia nu s-au îmbunătățit 
pentru lumea a treia. Protecționis- 
mul și comerțul inegal creează ca
tastrofale zguduiri în economiile ță
rilor sărace. Produsele națiunilor 
sărace nu mal pot fi desfăcute pe 
piețele țărilor dezvoltate. 

democratizare a relațiilor Internațio
nale.

Hotărlrile privind economia mon
dială nu trebuie luate unilateral de 
un mic grup de țări, oricît de boga
te și oricîtă putere militară ar avea. 
Noi, țările în curs de dezvoltare, re
prezentăm o parte infinit mai mare 
a comunității mondiale. De aceea, noi 
trebuie să participăm la luarea deci
ziilor care privesc economia mondială.

Nu este nimic legitim într-un sis
tem mondial care sacrifică interesele 
popoarelor pentru beneficiul cîtorva. 
Nu este nimic legitim intr-un sistem 
care marginalizează țările In curs de 
dezvoltare, care nu poate să ofere 
perspectivele unei rapide dezvoltări 
acestor țări. Nu este nimic legitim 
într-un sistem care permanent repre
zintă un grav pericol pentru indepen
denta economică și politică a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Lupta noastră împotriva dominației 
continuă. Angajarea noastră trebuie 
îndreptată în direcția lichidării 
inechităților unul sistem In care pros
peritatea celor bogați este asigurată 
prin sărăcirea celor săraci. Lupta 
noastră este îndreptată spre stabili
rea unui sistem de relații economice 
Internaționale echitabile, care să asi
gure progresul tuturor popoarelor.

In prezent, țările bogate s-au auto- 
proclamat arbitri ai drepturilor o- 
mulul în lume. In numele dreptu
rilor omului, ele recurg la tot felul 
de presiuni asupra celorlalte țări. 
Pur și simplu sînt inventate așa-zise 
drepturi ale omului, iar țara care 
este găsită de ei ca fiind, chipurile, 
vinovată, este supusă atacurilor și 
măsurilor represive. Vinovați că în 
trecut au ucis milioane și milioane 
de ființe umane, ei adoptă acum o 
atitudine fariseică și vor să impună 
ideile lor Întregii lumi.

Noi toți sintem pentru drepturile 
omului, dar drepturile omului tre
buie să Înceapă cu eliberarea oame
nilor de foamete și boli, de malnu- 
triție și analfabetism, de exploatare 
și inechități.

Nicolae PLOPEANU

Șomaj la cote ridicate 
in țările membre ale C.E.E.

BRUXELLES (Agerpres). — Rata 
șomajului în cele 12 țări membre 
ate C.E.E se situează de mai multe 
luni la un nivel ridicat — peste 
nouă la sută din populați* aptă de 
muncă, menționează agenția A.D.N., 
citind surse ale Oficiului de statis
tică al Pieței comune din Bruxelles. 
Tineretul reprezintă categoria socială 
cea mai afectată de șomaj, aproxi
mativ 35 la sută din populația In 
virstă de pînă la 25 de ani nereușind 
să găsească un loc de muncă.

s.u.A.: Milioane de oameni 
trăiesc In sărăcie

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Date furnizate de o serie de orga
nisme sociologica din S.U.A., citate 
de publicația „Ipw Berichte", atestă 
că, în anii '80, s-a înregistrat o 
creștere a numărului cetățenilor •- 
mericanl care trăiesc în sărăcie. 
Dacă în 1978 cifră acestora era de 
24,5 milioane, în 1987 ea atingea 32,5 
milioane, tar „rata sărăciei" a cres
cut de la 11,4 la 13,5 la sută.

Aproape 80 la sută dintre săracii 
Statelor Unite sînt înregistrați în 
rindul femeilor și copiilor. Pe de 
altă parte, rata sărăciei In rindul 
tinerilor crește de două ori mai re
pede decît în general. Fiecare al 
doilea tinăr de culoare șl fiecare al 
șaselea tînăr alb se confrunți în 
Statele Unite cu sărăcia.

In capitala S.U.A., Washington, 
mortalitatea Infantilă a crescut în 
mod dramatic, fenomenul fiind atri
buit — între altele — sporirii con
sumului de droguri In rindul viitoa
relor mame. Indicele mortalității In
fantile la Washington a crescut de 
la 19,3 la mie, în 1983, la 23,2 la 
mie, în 1988 — relevă statistici ci
tate de ziarul „Washington Post". 
Mortalitatea infantilă din capitala 
americană este mult superioară ce
lei înregistrate inclusiv în zonele 
cele mai rămase în urmă din punct 
de vedera economic din Statele 
Unite.
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