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în pregătirea Congresului al XlV-lea al partidului

ADUNĂRILE ȘI CONFERINȚELE 

PENTRU DĂRI DE SEAMĂ SI ALEGERI 
9

- moment important în viața organizațiilor de partid
Adunările generale ale organizațiilor de bază și conferințele de 

partid să constituie o puternică manifestare a forței și unității partidu
lui, garanția supremă a realizării programelor de dezvoltare economico- 
socială, a îndeplinirii în cele mai bune condiții, de către partid, a rolu
lui său de centru vital al întregii națiuni, de forță politică conducătoare 
în toate domeniile,

NICOLAE CEAUȘESCU
în climatul de puternică angajare 

a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a întîmpina cu rezultate 
deosebite in toate domeniile activi
tății economico-sociale cel de-al 
XlV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care va intra în is
torie drept Congresul victoriei so
cialiste, al independenței depline 
economice și politice a României, 
incepînd din această săptămînă vor 
avea loc, eșalonat, potrivit Statutu
lui partidului, adunările și conferin
țele pentru dări de seamă și ale
geri in toate organizațiile locale ale 
partidului.

în conformitate cu Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 
a.c.. dind expresie celor mai alese 
sentimente de stimă șl prețuire, 
de nețărmurită dragoste și pro
fundă recunoștință ale comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor mun
cii, in deplin consens cu voința 
unanimă a întregului partid și po
por, va fi supusă dezbaterii în adu
nările generale ale tuturor organiza
țiilor de bază din întreprinderi, in
stituții, unități agricole, în toate con
ferințele organizațiilor comunale, 
orășenești, municipale șl județene 
ale P.C.R., în întregul nostru partid 
propunerea ca, la cel de-al XlV-lea 
Congres, în înalta funcție de secretar 
general al partidului să fie reales to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mal 
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre. strălucit conducător de partid și 
țară, eminent militant comunist șl 
patriot înflăcărat, luptător ferm pen
tru realizarea țelurilor supreme ale 
clasei muncitoare, genial făuritor al 
noului destin al țării și al celei mai 
luminoase epoci din istoria patriei, 
personalitate politică de excepție a 
lumii contemporane ; această unani
mă opțiune constituie cea mal 
sigură garanție a edificării cu suc
ces a societății socialiste multila
teral dezvoltate, pe baza aplicării 
creatoare a principiilor generale 
ale socialismului științific la condi
țiile concrete din țara noastră, a 
înaintării neabătute a României 
spre cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație.

Unul dintre aceste principii 'se re
feră la locul și rolul partidului co
munist in edificarea societății socia

CONGRESUL
alXIV-lea

AL P.C.R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 
pe Suleyman Okyar Giinden, amba
sadorul Republicii Turcia. în vizită 
de rămas bun. cu prilejul încheierii 
misiunii sale in țara noastră.

pe ambasadorul Republicii Turcia
In timpul întrevederii au fost re

levate bunele relații existente între 
România și Turcia, exprimindu-se 
dorința extinderii lor în continuare, 
in folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei înțelegerii, colaborării șl 
păcii.

Ambasadorul turc a adresat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Con
siliului de Stat și guvernului ro
mân calde mulțumiri pentru spriji
nul ce i-a fost acordat in îndepli
nirea misiunii sale în România.

IN TELE6MME MKMIE THMftWI NttJtt CEAUSESCU 

Comitetele județene Hunedoara, Alba, Brăila, 
Buzău, Cluj, Timiș și Vrancea raportează 

asigurarea autonomiei energetice a unor comune
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii. So
cialiste România, Comitetele jude
țene de partid Hunedoara, Alba, 
Brăila, Buzău. Cluj, Timiș și Vran
cea raportează că, prin punerea in 
valoare a resurselor energetice, în
deosebi a celor care contribuie la 
sporirea potențialului energetic, au 
reușit să asigure autonomia ener
getică a unor comune.

Prin construirea a 12 microhidro- 
centrale — se subliniază in tele
grama Comitetului Județean Hune
doara al P.C.R. — s-a asigurat 
energia electrică necesară desfășu
rării in bune condiții a vieții eco
nomico-sociale în șase comune — 
Balsa, Cerbăl, Lunca Cernii, Den- 
suș, Sarmisegetuza și Traian —, 
precum și o producție suplimenta
ră de energie de 12 400 MWh pe 
an. De asemenea, au fost realizate 
34 instalații solare la unități eco
nomice, agricole și în ansambluri 
de locuințe cu o capacitate de 290 
tone combustibil convențional pe

an. 24 de instalații de biogaz la 
stațiile de epurare orășenești, 
unități social-culturale, ferme a- 
gricole și stațiuni de mecanizare 
a agriculturii cu o capacitate de 
950 tone combustibd convențional 
pe an. precum și instalații pentru 
valorificarea resurselor energetice 
refolosibile de pe platformele in
dustriale ce asigură importante 
economii de combustibil. Au fost 
luate, totodată, măsuri pentru in
tensificarea lucrărilor la microhi- 
drocentrala Buta din masivul Re
tezat, cu o producție de 1 150 MWh 
pe an, care va fi pusă în funcțiu
ne în cinstea Congresului al XIV- 
lea al partidului și va asigura in
dependența energetică a altor pa
tru comune.

In telegrama Comitetului Jude
țean Alba al P.C.R. se menționea
ză că, pină în prezent, s-au ame
najat și pus în funcțiune 2 micro- 
hidrocentrale care produc anual 
3 200 MWh energie electrică, prin 
care se asigură autonomia energe
tică a comunelor Meteș. Mogoș, 
Ponor, Intregalde și Bucium și se

creează suplimentar o cantitate de 
1 700 MWh energie electrică.

De asemenea, au mai fost puse 
in funcțiune pe diferite cursuri de 
apă din zona montană alte 14 
microhidrocentrale de capacitate 
mai mică, asigurindu-se astfel a- 
limentarea cu energie electrică a 
unor obiective forestiere și turis
tice. Totodată, se afiă în funcțiu
ne 37 instalații de biogaz, a căror 
capacitate echivalează cu consumul 
a 170 tone combustibil convențio
nal pe an, și 33 instalații solare 
pentru prepararea apei calde de 
consum pentru locuințe, unități in
dustriale și agricole, precum și 
pentru obiective turistice care asi
gură o economie anuală de 650 
tone combustibil convențional. în 
întreprinderile industriale au fost 
puse in valoare resurse energetice 
refolosibile, care contribuie la re
ducerea consumului de combusti
bil convențional», cu 25 000 tone 
anual.

Valorificînd superior potențialul 
(Continuare în pag. a V-a)

liste. Sintetizind în mod creator ex
periența politică dobîndită de parti
dul nostru in anii construcției socia
liste, îndeosebi in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea, răspun- 
zînd cerințelor noi pe care le ridi
că, în fiecare etapă, procesul revo
luționar neîntrerupt, tot mai am
plu și mai complex, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a elaborat teze, 
idei și orientări teoretice de o deose
bită însemnătate, care definesc în 
mod științific ro
lul conducător al 
partidului, func
țiile și metodele 
de înfăptuire a 
misiunii sale is
torice. Această 
statornică pre
ocupare a fost 
subliniată de se
cretarul general 
al partidului și 
în magistrala cu- 
vîntare rostită la 
Adunarea solem
nă consacrată zi
lei de 23 August.
„Vom continua 
să perfecționăm 
activitatea parti
dului, să dezvol
tăm roiul său de
forță politică conducătoare in toate 
domeniile de activitate". O conclu
dentă dovadă a acestei preocupări 
sînt și măsurile adoptate la ședința 
din 4 septembrie a.c. a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind îmbunătățirea structurii or
ganizațiilor de partid din întreprin
deri, instituții și unități agricole în 
vederea creării unor organizații de 
partid puternice în toate domeniile 
și sectoarele de activitate, a întăririi 
continue a rolului conducător al 
partidului, a capacității organizații
lor de partid de mobilizare a tutu
ror oamenilor muncii la Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, 
în acest sens, o excepțională valoare 
teoretică și practică îl are conceptul 
potrivit căruia creșterea rolului con
ducător al partidului in etapa actua
lă este nemijlocit legată de activita
tea tot mai intensă a tuturor orga
nelor și organizațiilor sale pentru 
înfăptuirea planurilor și programe

lor de dezvoltare economico-socială, 
a hotăririlor de partid și legilor ță
rii, criteriul suprem pentru aprecie
rea eficienței întregii lor activități 
constituindu-1 modul in care se rea
lizează obiectivele stabilite.

în lumina acestui adevăr, adună
rile generale și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri sint chema
te ca, în spiritul profundului demo
cratism care caracterizează princi
piile și activitatea partidului nos

tru, să determine, 
din perspectiva 
obiectivelor pre
figurate în Te
zele pentru Con
gres, in proiec
tul Programului- 
Directivă, -o largă 
dezbatere a pro
blemelor funda
mentale ale con
strucției socialis
te in tara noas
tră, să facă o 
profundă analiză 
a muncii desfă
șurate pentru în
făptuirea hotărî- 
rilor Congresu
lui al XlII-lea 
și ale Conferin
ței Naționale din

1987, a orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, stabilite 
în cadrul forurilor naționale din 
sistemul democrației noastre socia
liste și la consfătuirile de lucru de 
la C.C. al P.C.R., precum și in cursul 
desfășurării vizitelor de lucru din 
județe. De asemenea, ele vor exa
mina stadiul atins în dezvoltarea 
fiecărei unități și localități, a fiecă
rui județ, modul în care au fost în
făptuite măsurile adoptate de adu
nările generale și conferințele pen
tru dări de seamă și alegeri anteri
oare, vor pune în evidență expe
riența dobîndită de organele și or
ganizațiile de partid în conducerea 
tuturor domeniilor activității econo
mice și sociale, jalonînd cu limpe
zime direcțiile prioritare în care își 
vor concentra eforturile comuniștii, 
împreună cu toți oamenii muncii, 
pentru îndeplinirea prevederilor ac
tualului cincinal, a obiectivelor cu-

prinse în documentele pentru Con
gresul partidului. Totodată, partici- 
panții la aceste adunări și conferințe 
sint chemați ca, prin propunerile 
și sugestiile lor, să contribuie la de
finitivarea programelor de dezvol
tare economico-socială a fiecărui ju
deț, a fiecărei localități, la elabo
rarea hotăririlor ce vor fi adoptate 
de marele forum al comuniștilor 
români.

Desfășurarea cu succes a adunări
lor generale și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri presupune 
asigurarea unui puternic caracter 
de lucru al acestora, dezbaterea con
cretă a punctelor aflate la ordinea 
de zi. luarea de măsuri optime în 
vederea perfecționării muncii de 
partid în toate domeniile. Referin- 
du-se la cerințele unei temeinice 
organizări a adunărilor generale și 
a conferințelor de partid, în spiritul 
principiilor democratice ale partidu
lui înscrise în Statut și în alte ho- 
tărîri ale Comitetului Central, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
necesitatea de a face din aces
tea evenimente deosebite în viața de 
partid, de a prilejui analize pro
funde, stimularea participării și mai 
active a comuniștilor la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a pa
triei, la creșterea rolului, organiza
țiilor de partid în munca și viața 
colectivelor, a întregii societăți. Din 
perspectiva acestor cerințe funda
mentale se impune ca pretutin
deni să se facă o cît mai strân
să legătură între sarcinile curen
te șl cele de viitor, izvorîte din 
proiectele de documente ale Con
gresului al XlV-lea al partidului, 
intocmindu-se cu maximă răspun
dere dările de seamă și proiectele 
de hotărîri. Elaborarea acestora tre
buie să fie încredințată in toate or
ganizațiile unor colective de cadre 
cu cea mai mare experiență, cu o 
bună pregătire politică și profesio
nală, capabile să abordeze în pro
funzime problemele de fond cu care 
șe confruntă organizațiile de partid 
respective, să reliefeze acțiunile po- 
litico-organizatorice întreprinse de 
ele pentru îndeplinirea sarcinilor, 
evitîndu-se atit tratarea „la gene-

(Continuare in pag. a V-a)

ÎN AGRICULTURĂ
Amplă mobilizare a tuturor forțelor de la sate pentru

SIRINGEREA GRABNICA SI FflRfl PIERDERI A ÎNTREGII
I

Volumul de muncâ este deosebit de mare, Iar timpul este de acum 
înaintat și tocmai de aceea preocuparea fiecărui lucrător din agricultură 
trebuie să fie folosirea cu randament maxim a fiecărei ore bune de lucru 
în cîmp, astfel incit, indiferent de modul în care va evolua vremea in 
continuare, întreaga recoltă de soia, porumb, sfeclă de zahăr, orez, 
cartofi, legume, fructe și struguri să fie strinsă și pusă cît mai repede 
la adăpost, iar pînă la teremenele stabilite prin programul acestei cam
panii, sămința să fie introdusă sub brazdă pe întreaga suprafață de 
aproape 3,5 milioane hectare prevăzută a fi însămînțată în această 
toamnă. Aceasta este acum îndatorirea de căpătii a lucrătorilor din 
agricultură și trebuie făcut totul ca ea să fie dusă la îndeplinire în 
cele mai bune condiții.

Care sînt rezultatele de pînă acum pe frontul stringeriî recoltei șl 
In ce direcție este necesar să se acționeze spre a se asigura buna 
desfășurare a activității în actuala campanie agricolă ?

STRINGEREA INTR-UN 
TIMP CÎT MAI SCURT Șl 
DEPOZITAREA IN CELE 
MAI BUNE CONDIJII A 
ÎNTREGII RECOLTE DE 
TOAMNĂ. Dacă comparăm rit
murile care trebuiau atinse la 
strinsul culturilor de toamnă cu 
cele înregistrate in primele 11 zile 
ale- acestei luni, atunci o primă 
concluzie care se poate tiage este 
aceea că în nici una din zilele res
pective nu s-a lucrat la nivelul po
sibilităților. al cerințelor momentu
lui in care ne aflăm. In mod ne- 
corespunzătot s-a desfășurat cule
sul nu numai la floarea-soarelui și 
soia, unde recolta trebuia să fie de 
acum adunată, ci și la porumb, car
tofi și chiar la sfecla de zahăr. Și 
aceasta întrucît in destule unități 
nu s-a manifestat fermitatea ne
cesară în mobilizarea tuturor for
țelor de la sate la strinsul recoltei, 
iar mijloacele mecanice nu au fost

folosite Ia întreaga capacitate, fie 
din cauza necorelării recoltării cu 
transportul, fie din multe alte mo
tive. mai ales de ordin organizato
ric. Toate aceste situații trebuie 
analizate cu cea mai mare răspun
dere și trase concluziile necesare, 
iar pe baza acestora să fie adop
tate măsurile ce se impun pentru 
ca întreaga recoltă de floarea-soa
relui și soia să fie strinsă în cel 
mult 1—2 zile, iar culesul porum
bului și cartofilor să se încheie 
pină la 20 septembrie.

In strinsă corelare cu recoltarea, 
sînt necesare să fie organizate cit 
mai bine TRANSPORTUL Șl 
DEPOZITAREA PRODUC
ȚIEI, ȚINEREA UNEI EVI
DENȚE CORECTE A ACES
TEIA Șl LIVRAREA El IN 
RAPORT CU DESTINAȚIILE 
STABILITE. Pretutindeni, mijloa
cele de transport să fie dirijate în 
funcție de suprafețele ce se recol

tează, de urgențe. Practic, tot ce se 
stringe într-o zi, pînă seara trebuie 
pus la adăpost. Or. pentru aceasta 
este nevoie ca mijloacele de trans- 
port să fie utilizate cit mai intens, 
asigurindu-se, prin descărcarea lor 
operativă la bazele de recepție și 
prin stabilirea de itinerare precise 
si scurte, efectuarea a cît mai 
multor curse pe zi. Mijloacele re
partizate agriculturii, ca si pregă
tirile făcute in bazele de recepție 
sînt de natură să asigure transpor
tul și preluarea rapidă a întregii 
producții.

ÎNCHEIEREA grabni
că A ARĂTURILOR PEN
TRU INSĂMÎNTÂRILE DE 
TOAMNĂ PE TOATE SU
PRAFEȚELE PREVĂZUTE. 
Această cerință este accentuată mai 
ales de ritmul necorespunzător în 
care se desfășoară arăturile în 
toate județele, si cu deosebire in 
unitățile agricole din județele Har
ghita. Maramureș. Suceava. Mureș, 
Hunedoara. Covasna și Brașov, unde 
semănatul griului si orzului trebuie 
să se încheie cel tîrziu la 1 octom
brie. Or. prima condiție de care 
depinde încadrarea semănatului in 
termenele stabilite o constituie 
efectuarea din timp si de cea mai 
bună calitate a arăturilor, precum 
si a lucrărilor de pregătire a patu
lui germinativ. Potrivit datelor fur
nizate de Ministerul Agriculturii, 
mai sînt de arat circa 1.5 milioane 
de hectare, ceea ce obligă ca de 
acum viteza zilnică la această lu
crare să atingă nivelul de cel puțin 
100 000 hectare. Și sint asigurate 
toate condițiile pentru a se realiza 
si chiar depăși acest ritm. Pentru

aceasta este necesar ca tractoarele 
să fie folosite la întreaga capacita
te. adică să lucreze zi si noapte 
fără întrerupere. Concomitent cu 
măsurile avind ca scop intensifica
rea ritmului Ia efectuarea arături
lor. o atentie deosebită trebuie 
acordată calității acestora. Comisi
ile constituite în acest scop au da
toria să controleze modul cum este 
pregătit terenul pentru semănat, 
dacă patul germinativ corespunde 
normelor tehnice, iar acolo unde se 
constată neajunsuri, să fie luate 
măsuri eficiente care să fie apli
cate întocmai.

în toate unitățile, în toate fer
mele zootehnice se impun măsuri 
deosebite pentru STRINGEREA 
Șl CONSERVAREA TUTU
ROR RESURSELOR DE FU
RAJE. A fost un an bun pentru 
nutrețuri, dovadă și faptul că la a- 
ceastă dată există asigurat un stoc 
de furaje mult mai mare decît în 
anii anteriori. Pe cîmp mai sint can
tități mari de furaje, îndeosebi din 
categoria celor ce urmează să fie 
conservate ps calea însilozării. 
Este vorba în special de cocenii de 
porumb ce se recoltează în prima 
etapă sl care, datorită suculentei 
ridicate, pot constitui un furaj ex
celent pentru animale dacă se res
pectă tehnologia de conservare a 
acestora. In cîmp există însă multe 
alte resurse de nutrețuri, cu deose
bire cele realizate din a doua cul
tură. precum și coletele de sfeclă, 
diferite alte resturi vegetale care 
trebuie strinse si depozitate în to
talitate spre a se asigura stocurile 
de furaje necesare bunei hrăniri a 
animalelor în perioada de stabula- 
ție.

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi 

și obținerea de producții mari la hectar
IN PAGINA A V-A

Comitetul Județean Buzău al P.C.R. raportează 
că 41 de unități industriale au îndeplinit

într-o telegramă 
rășului NICOLAE 
secretar general al 
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul 
Județean Buzău al P.C.R. rapor
tează că, la data de 12 septembrie, 
41 de unități economice din indus
trie, intre care Schela de Produc
ție Petrolieră Berea, întreprin
derea de Garnituri de Frină șl 
Etânșare Rîmnicu Sărat. întreprin
derea Forestieră de Exploatare șl 
Transport Nehoiu, întreprinderea 
Metalurgică, întreprinderea de Ma
teriale de Construcții, Intreprin-

planul pe 3 ani și 9 luni
adresată tova-

CEAUȘESCU, 
Partidului Co-

Geamuri, întreprindereaderea de _____  ____,____ ,,,_
Antrepriză de Construcții-Montaj, 
Antrepriza de Construcții-Montaj 
și Reparații. întreprinderea de Sti
clărie și Menaj Berea, au îndepli
nit sarcinile de plan pe 3 ani șl 
9 luni din actualul cincinal. Pînă 
la sfîrșitul acestei luni, prin mobi
lizarea exemplară a tuturor lucră
torilor din întreprinderile județu
lui se vor livra suplimentar 
economiei naționale importante 
cantități de oțel beton, produse 
ale industriei electrotehnice, pro
duse de mecanică fină, prefabri-

cate 
trase 
taje, 
duse.

In
.jamentur oamenilor
județul Buzău de a acționa în 
continuare cu devotament și res
ponsabilitate comunistă pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, întîmpinînd cu noi și re
marcabile fapte de muncă in toate 
domeniile de activitate Congresul 
al XlV-lea al partidului.

din beton armat, geamuri 
și laminate, cherestea, trico- 
confecții textile și alte pro-
telegramă se exprimă anga- 

muncii din 
de a acționa

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

comandant suprem al forțelor armate, 

de participanții la adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi „Zilei pompierilor"

Mult iubite și stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ințr-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, 
nemărginită prețuire și înalt respect, participanții la 
adunarea festivă dedicată sărbătoririi „Zilei pompie
rilor" din Republica Socialistă România își exprimă 
cele mai profunde sentimente de aleasă . prețuire, 
nețărmurită dragoste și vie recunoștință față de dum- ' 
neavoastră, eminent militant comunist și patriot 
înflăcărat, ilustru gînditor revoluționar, luptător 
neobosit pentru realizarea telurilor supreme ale clasei 
muncitoare, genial făuritor al noului destin socialist 
și comunist al țării, psrsonalitate politică de excepție 
a lumii contemporane, care, de aproape șase decenii, 
v-ati consacrat și vă consacrați cu abnegație și eroism 
întreaga viață și activitate binelui și fericirii națiunii 
române, cauzei independenței și suveranității, socia
lismului și păcii, înțelegerii și colaborării interna
ționale.

Asemenea întregului partid și popor, pompierii țării 
își fac datoria de conștiință de a exprima, și cu acest 
prilej, deplina lor adeziune și mindrie patriotică față 
de istorica Hotărîre a Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, din iunie a.c., pentru 
realegerea dumneavoastră în inalta funcție de secretar 
general al partidului la cel de-al XlV-lea Congres, 
garanția sigură a mersului înainte pe calea socialis
mului și comunismului, a scumpei noastre patrii.

In acest moment sărbătoresc, aducem un cald omagiu 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
errfinent om politic și de stat, savant de largă recu
noaștere internațională, care, alături de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe comandant suprem, aduce 
o remarcabilă contribuție la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea 
și înflorirea științei. învățămintului și culturii româ
nești, triumfului idealurilor de pace și progres ale 
umanității.

Stăruie cu putere in inimile și conștiința noastră 
tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare cu
prinse in expunerile și cuvintările dumneavoastră, ele 
constituind si pentru noi programe de luptă și acțiune 
revoluționară.

Asemenea întregului partid și popor, am dezbătut 
cu înaltă responsabilitate comunistă documentele pro
gramatice pentru cel de-al XlV-lea Congres, desprin- 
zînd concluzii de importantă cardinală pentru întreaga 
noastră activitate pe fondul conceptului de prevenire.

Pe temelia mărețului prezent al țării, națiunea noas
tră a sărbătorit cu cele mai alese sentimente de min
drie împlinirea a 24 de ani de cînd ați fost ales in 
fruntea partidului, ani de glorie și lumină care s-au 
dăltuit pentru totdeauna în conștiința poporului român 
drept anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".

„Ziua pompierilor" din Republica Socialistă Româ
nia constituie, totodată, un minunat prilej de a evoca 
rolul dumneavoastră de excepțională însemnătate în 
înfăptuirea și asigurarea continuității revoluției și 
construcției socialiste în patria noastră, la elaborarea 
doctrinei militare naționale, fundamentarea conceptu
lui original de autoapărare împotriva incendiilor, in

scopul prevenirii oricăror evenimente negative care 
ar afecta avuția națională și bunurile ce aparțin în
tregului popor.

Cu adîncă prețuire și aleasă recunoștință s-a subli
niat că sub conducerea înțeleaptă, științifică și clar
văzătoare a partidului nostru, acționînd permanent și 
cu fermitate_ pe baza prețioaselor dumneavoastră or
dine, orientări și indicații, Comandamentul Trupelor 
de Pompieri și unitățile din subordine au făcut dovada 
creșterii necontenite a capacității lor de luptă, fiind 
in permanentă stare de veghe, animate de hotărirea 
nestrămutată de a fi in permanentă la datorie, de a 
apăra, cu orice sacrificiu, cuceririle revoluționare ale 
poporului, viața personală a oamenilor.

Multumindu-vă din adincul inimilor pentru sprijinul 
inestimabil pe care ni-1 acordați în întreaga noastră 
activitate, mult iubite și stimate tovarășe comandant 
suprem, raportăm că vom acționa, în continuare, sub 
conducerea organelor de partid, cu înaltă, responsabi
litate comunistă, pentru ridicarea necontenită a nive
lului pregătirii politico-ideologice, militare și de spe
cialitate a întregului efectiv, creșterea permanentă a 
competentei, angajării și dăruirii cadrelor și militari
lor în termen la îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor 
încredințate de partid, popor și comandantul nostru 
suprem.

Vă rugăm să he permiteți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm expresie crezului 
nestrămutat al pompierilor țării că, pentru noi, cea 
mai înaltă, mai nobilă și de onoare cauză este aceea 
de a urma întotdeauna, cu gîndul și fapta, luminosul 
dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, de 
pasiune și dăruire revoluționară, pentru a executa 
ireproșabil ordinele și indicațiile de inestimabilă va
loare teoretică și practică ce ni le dați permanent, 
pentru a spori zi de zi contribuția, alături de întregul 
popor, la înfăptuirea mărețelor planuri și programe 
de dezvoltare multilaterală a patriei noastre, înscrise 
în documentele pentru Congresul al XlV-lea al partidului.

In acest cadru sărbătoresc generat de aniversarea 
„Zilei pompierilor" din Republica Socialistă România, 
ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru 
transpunerea neabătută in viață a politicii științifice, 
revoluționare a partidului, a legilor tării, a ordinelor 
și prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări.

Puternic însuflețiți și mobilizați de inalta dumnea
voastră pildă. de erou șl patriot înflăcărat, vă asigu
răm. mult stimate și iubite tovarășe comandant su
prem, că pompierii României socialiste, sub condu
cerea partidului, vor acționa cu fermitate. înaltă an
gajare comunistă, revoluționară, neprecupețind nici 
un efort, la nevoie chiar cu sacrificiul suprem, pentru 
apărarea avuției naționale împotriva incendiilor, a 
vieții oamenilor și, împreună cu întregul popor, a in
dependentei, suveranității și integrității scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă România,

Să trăiti, tovarășe comandant suprem !

COMANDAMENTUL 
TRUPELOR DE POMPIERI 

DIN CADRUL MINISTERULUI DE INTERNE
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Amplă mobilizare a tuturor forțelw de la sate pentru

STRINGEREA GRABNICA $1 M PIERDERI A ÎNTREGII 
RECOLTE, PREGĂTIREA TEMEINICA A PRODUCȚIEI VIITOARE
Ritmul la culesul porumbului 

a crescut simțitor

Rezultate care demonstrează că activitatea 
din zootehnie poate să se ridice 

la nivelul exigențelor actuale

După ploile căzute în săptămina 
trecută, in județul Ialomița, culesul 
porumbului de pe cele 75 572 hectare 
a fost reluat cu toate forțele. Dacă 
in prima decadă a lunii septembrie 
recolta a fost strînsă doar de pe 10 
la sută din suprafață, viteza zilnică 
fiind intre 1 200—1 500 de hectare, 
acum ritmul a crescut simțitor. S-au 
creat toate condițiile ca zilnic să se 
recolteze manual 3 500 de hectare și 
1 500 hectare mecanic. Cu un ritm de 
5 000 hectare pe zi la recoltat strin- 
gerea producției de porumb se va 
finaliza conform programului. îm
preună cu tovarășa inginer Constan
ta Preda, director cu producția ve
getală la Direcția Generală a Agri
culturii Ialomița, am urmărit în cî- 
teva unități modul cum se desfășoa
ră recoltarea porumbului.

La Cooperativa Agricolă Drăgoești 
de recoltarea porumbului — atit ma
nual, cit și mecanic — răspunde pre
ședintele unității, tovarășul Ion Ba
ciu, care ne-a spus : „La noi munca 
începe la ora 6,30 și se incheie după 
lăsarea întunericului. Din cele 760 
hectare cu porumb am strîns recolta 
de pe 110 hectare. Cu cei 120 de oa
meni și cele 10 combine recoltăm zil
nic 40 de hectare. Am repartizat în 
așa fel mijloacele de transport incit 
în aceeași zi producția să ajungă ia 
baza de recepție. Ținind seama că 
baza de la Movilița este la 10—12 km 
de suprafețele de unde se culege po
rumbul, la transport folosim toate 
atelajele. Căruțele nu fost pre
văzute cu înălțătoare, iar la un drum 
ele duc aproape două tone; O aten
ție deosebită acordăm eliberării su
prafețelor de coceni acolo unde se 
culege manual. Cocenii care sînt 
verzi sînt tocați și însilozați împreu
nă cu tăiețeii de sfeclă de zahăr. în 
acest fel realizăm un furaj bun pen
tru hrănirea animalelor pe timpul 
iernii".

Amplă mobilizare de forțe — șl Ia 
Cooperativa Agricolă Movilița. Cooy 
peratorii din această unitate s-au 
angajat să strîngă porumbul de pe 
cele 550 de hectare numai manual, 
în acest scop, zilnic se află la mun
că 160—170 de oameni. Inginerul-

Pentru ca nimic din rodul 
livezilor să nu se piardă

în ultimii ani, datorită extinderii 
plantațiilor pomicole și respectă
rii normelor de îngrijire a livezilor, 
județul Caras-Sevcrin a devenit un 
mare producător dă fructe. De alt
fel, pină la această dată au fost li
vrate 5 500 tone fructe, față de 2 000 
tone, cîte se realizaseră anul trecut 
la aceeași dată. Pomii din livezi 
sînt încărcați de roade, îndeosebi 
prune și mere. Condițiile climatice 
din luna august și începutul lunii 
septembrie au determinat grăbirea 
coacerii la toate speciile de pomi, 
iar în unele cazuri, ploile au cauzat 
crăparea prunelor. Pentru a se pre

șef, tovarășul Nicolae Iorga, care su
praveghea culesul și folosirea cu efi
ciență a mijloacelor de transport, re
marca : „Avem o producție bună, 
vom depăși sarcinile de plan. Coo
peratorii noștri știu că și ei vor be
neficia din plin de roadele obținute. 
Pină acum am strins producția de 
pe 95 de hectare avînd un ritm zil
nic de 17—20 de hectare. în perioada 
imediat următoare insă, așa cum am 
stabilit cu șefii de fermă și ne-am 
organizat, la cules vor fi peste 200 
de oameni, iar viteza va ajunge la 
25 de hectare pe zi. Sintem bine or
ganizați și la transport ; la noi auto
camioanele fac zilnic cite 4 drumuri 
pe zi, iar tractoarele cu cite 3 re
morci și atelajele cite 3 transporturi. 
Pină la 20 septembrie vom livra 
întreaga cantitate contractată la fon
dul de stat".

Pentru strîngerea grabnică a pro
ducției de porumb de pe cele 1 230 
hectare cultivate, la Cooperativa A- 
gricolă Sinești se acționează cu forțe 
manuale, dar și cu 15 combine or
ganizate In 5 module. Echipe de co
operatori string știuleții rămași în 
urma combinelor ca nimic să nu se 
risipească. Pentru transportul pro
ducției la bază, dar și al tocăturll de 
coceni care este însilozată, la fiecara 
modul de combine au fost repartiza
te cîte două tractoare rutiere cu cita 
3 remorci fiecare.

Așadar, în județul Ialomița cu
lesul porumbului se desfășoară acum 
din plin. Pină acum, cele' mai mari 
cantități de porumb livrate la fon
dul de stat s-au realizat de unitățile 
din consiliile unice agroindustriale 
Fierbinți, Movila, Cosîmbești, Grivi- 
ța, Țăndărei, Balaciu și Urzicenl. 
Pentru preluarea operativă a produc
ției, înlăturarea staționării mijloace
lor de transport și depozitarea în 
condiții optime, programul de lucru 
la fiecare bază de recepție începe la 
ora 7 și se încheie la ora 20, descăr
carea mijloacelor de transport reali- 
zîndu-se mecanic. Un exemplu în 
acest sens îl oferă bazele de recep
ție din Bucu, Fetești și Urzicenl.

Mlhai VIȘOIU 
corespondentul „Sclnteii"

veni orice pierderi, comitetul jude
țean de partid, pe baza unei analize 
efectuate cu conducătorii principa
lelor unități deținătoare de livezi 
— asociații economice pomicole, 
cooperative agricole și întreprinderi 
agricole de stat — a stabilit un pro
gram de măsuri care prevede mo
bilizarea unor importante forțe la 
culesul fructelor. Pe lîngă lucrătorii 
din unitățile respective, participă la 
cules 200 muncitori din unitățile e- 
conomice din orașe și 1 650 de elevi. 
Concomitent, au fost rezolvate pro
blemele legate de asigurarea amba
lajelor necesare și a mijloacelor de

transport. Ca urmare, culesul fruc
telor. îndeosebi al prunelor, s-a in
tensificat mult. Cantități mari se li
vrează zilnic orașelor și centrelor 
muncitorești din județ, dar și altor 
județe, cum sînt Hunedoara, Brașov, 
Vrancea, Alba etc. Am făcut o in
vestigație pentru a constata modul 
cum se aplică măsurile stabilite de 
comitetul județean de partid refe
ritoare la strîngerea recoltei de 
fructe.

Constituie un fapt pozitiv că în 
urma asigurării de forțe suplimen
tare in livezi, culesul s-a intensifi
cat. Un timp, la Asociația Economi
că Pomicolă Domașnea culesul fruc
telor întîrziase. „Conștienți că tim
pul favorabil ar putea determina 
pierderi de recoltă, am stabilit un 
program zilnic de recoltare — ne. 
spune tovarășa Victorina Cioară, di
rectorul asociației. Sînt prevăzute, 
pe zile, cantitățile care urmează să 
fie recoltate. Considerăm că în de
curs de 10 zile vom strînge întreaga 
producție de prune, pe care o vom 
livra potrivit destinațiilor stabilite. 
Am strîns peste 300 tone de fructe 
din cele 1 100 tone prevăzute a se 
livra. în cele 7 ferme, la cules par
ticipă țărani din localitățile respec
tive. Dacă I.L.F.-ul ne va asigura 
ambalajele necesare, pină la sfârși
tul săptămînii. în curs vom încheia 
culesul prunelor, iar apoi vom în
cepe recoltarea merelor". în live
zile asociației este forfotă de oa
meni. Fructele sint strinse In tota
litate și, în funcție de calități, se 
livrează pe diferite destinații.

La Asociația Economică Ramna, 
după cum aprecia directorul unită
ții, Constantin Adam, s-a obținut 
cea mai mare producție de fructe 
de nînă acum. Aici, concomitent cu 
livrările pentru piața internă s-nu 
dat mari cantități la export, preve
derile de plan la acest capitol fiind 
îndeplinite. Aici, în afară de lucră
torii unității, la cules participă 200 
de muncitori și 300 de elevi, in 
principal din Bocșa. Ca atare, s-au 
recoltat 250 tone de prune din ce’e 
700 tone evaluate în livezile asocia- 
t’ei. Directorul Asociației Pomicole 
Ticvaniul Mare, tovarășul Gheorghe 
Costescu. ne spune că fată de pro
ducția evaluată de 1 200 tone de 
prune s-au recoltat 320 tone, din 
care 118 tone au îndeplinit condi

țiile de calitate pentru a fi livrate la 
export. Aici, pe lingă forța de mun
că locală au fost aduși culegători 
din localitățile apropiate, in total 
300 de oameni.

Se muncește intens la cules și in 
livezile Asociației Economice Pomi
cole Brebu, unitate care a livrat 
1 020 tone de fructe, din care 520 
tone prune, restul cantității consti- 
tuind-o merele de vară și alte fruc
te timpurii. Cu rezultate bune la cu
les se înscrie și Stațiunea de Cer
cetare și Producție Pomicolă Caran
sebeș, unitate care a livrat 700 tone 
fructe, din care 200 tone prune, 250 
tone mere, 20 tone pere, iar restul, 
fructe timpurii, cum sînt cireșele și 
vișinele, specifice profilului acestei 
unități.
, Așadar, măsurile întreprinse de 
comitetul județean în vederea asi
gurării de către organizațiile de 
partid șl U.T.C., de către consiliile 
populare a forței de muncă nece
sare strîngerii recoltei de fructe își 
arată roadele. Cantitățile de fructe, 
îndeosebi de prune, livrate sporesc 
cu fiecare zi. Dar la cules o parte 
din fructe cad pe pămîntul din li
vezi. Or. și acestea trebuie strînse în 
totalitate, ceea ce se și face în ma
joritatea unităților deținătoare de 
livezi. Tovarășul Francisc Corda, 
director adjunct Ia I.L.F., ne spune 
că, în funcție de calități, fructele 
sînt destinate exportului, consumu
lui intern și industrializării. Pentru 
valorificarea integrală a producției 
au început să funcționeze uscătoa- 
rele de fructe de ia Caransebeș, 
Borlova. Borloveni și Pătaș. La Bor- 
lova este și o linie pentru prepara
rea magiunului, cu o capacitate de 
1 000 kg în 24 de ore. De asemenea, 
în această toamnă, in județ va în
cepe să funcționeze.o fabrică de suc 
concentrat din mere. Important este 
ca in toate unitățile din județ cul
tivatoare de pomi fructele să fie 
strînse Ia timp și în totalitate, ceea 
ce este atît în interesul unităților 
respective, cît și al bunei aprovizio
nări a populației cu aceste produse 
atit de solicitate. Nimic nu trebu-'e 
să se piardă din rodul bogat al 
livezilor.

Ioan HTRTEG
I. D. CUCU 
corespondentul „Scînteli*

Condițiile naturale deosebit de 
prielnice au făcut din zootehnia ju
dețului Mureș o îndeletnicire care 
se bucură aici de mare prețuire, a- 
ceastă ramură contribuind cu 51 la 
sută în realizarea producției agricole 
globale. Să mai notăm și faptul că 
în ce privește încărcătura de ani
male la 100 hectare — unul din cele 
mai importante criterii de apreciere 
a nivelului de dezvoltare a unei a- 
griculturi intensive și complexe — 
ea depășește cu mult media pe țară. 
Adevărul este însă că, în pofida 
condițiilor foarte bune existente în 
toate zonele județului, pînă nu de 
mult nivelul zootehniei era menți
nut de un număr restrîns de unități, 
în timp ce multe cooperative agri
cole nu „spuneau" aproape nimic 
demn de reținut în materie de zoo
tehnie. Să luăm, bunăoară, ca ter
men de referință producția de lapte 
— un indicator de bază pentru o 
zootehnie eficientă. Mulți ani la 
rind, cînd se vorbea de producția de 
lapte, se oferea (invariabil) exem
plul Cooperativei Agricole din Band 
și a încă cîtorva unități. Bunăoară, 
cu o producție medie de 4 846 litri 
lapte pe vacă furajată, Cooperativa 
Agricolă din Band ocupa in 1986 
locul I pe județ. în ordine urmau 
citeva unități cu zootehnie dezvol
tată, în rest nimic deosebit, dacă 
avem în vedere producția de lapte 
mică pe ansamblul județului.

Cum au evoluat lucrurile în pre
zent 1 înaintea unui răspuns, să a- 
pelăm la un alt exemplu (luat deloc 
întâmplător), cel al Cooperativei 
Agricole de Producție Mitrești. Dacă 
in 1980 producția medie de lapte de 
la o vacă furajată abia însuma cu 
ceva peste 1 000 litri, în 1988 aceas
ta a ajuns la 4 802 litri. Aici, pe 7 
luni din acest an, a fost obținută o 
producție medie de 2 944 litri lapte, 
iar, pină la finele anului, coopera
torii s-au angajat să depășească 
5 000 litri. Am dat acest exemplu 
pentru că el reflectă — așa cum vom 
vedea — schimbarea de fond pro
dusă în zootehnia județului în ul
tima perioadă. Performanța în zoo
tehnie (și nu numai aici) — s-a a- 
preciat la comitetul județean da 
partid — se obține nu doar prin 
„vîrfuri", ci atunci cînd marea ma
joritate a unităților realizează pro
ducții mari. Pornind de la acest a- 
devăr, cît și de la constatarea că 
județul Mureș are toate condițiile 
pentru a realiza producții mari de 
lapte in majoritatea unităților agri
cole, organele județene au stabilit, 
in ultimul an, o serie de măsuri 
care au dus la creșterea eficienței 
muncii in acest sector.

Concret, ce s-a întreprins în sco
pul redresării zootehniei și creșterii 
producției de lapte ? Nu s-a apelat, 
in nici un caz, la investiții costisi
toare sau la cumpărări de furaje 
din alte județe. Dimpotrivă. Accen
tul a fost pus pe identificarea și pu
nerea în valoare a rezervelor exis
tente. Și nu la modul general, ci 
cunoscînd, urmărind șl controlînd 
fiecare unitate și fermă zootehnică. 
La indicația comitetului județean 
de partid au fost organizate colec
tive lărgite de control, care îndru
mă zilnic activitatea din zootehnie, 
urmărind, cu precădere, furajarea 
animalelor și respectarea strictă a 
programului de grajd. Pentru spri
jinul real, la fața locului, a celor 
din producție — și îndeosebi a șe
filor de fermă și a îngrijitorilor 
care. în fapt, hotărăsc creșterea pro
ducțiilor — au fost antrenați în a- 
ceastă acțiune toți membrii birou
lui și ai secretariatului comitetului 

județean de partid, ca și alțl fac
tori de răspundere, incit nici o uni
tate nu a fost scăpată din vedere. 
„Acest stil de muncă in care șeful 
fermei nu a fost doar tras la răs
pundere pentru unele nerealizări, ci 
mai ales consultat și ajutat, corelat 
cu analizele pe ferme și uni
tăți, a dus la creșterea răspun
derii oamenilor, la valorificarea su
perioară a potențialului uman și 
material existent" — ne preciza to
varășul Petru Solyom, director ad
junct al direcției agricole județene.

Bineînțeles, acest mod de a con
lucra cu unitățile — cu accent pe 
cunoașterea nemijlocită a potenția
lului real al fiecăruia — a mers 
mină în mînă cu preocuparea, pen
tru mai buna furajare a animale
lor, prin creșterea potențialului pro
ductiv al pajiștilor naturale. în acest 
scop, două lucruri rețin atenția : din 
cele două milioane tone de îngră
șăminte naturale (aplicate pentru 
producțiile agricole din acest an), o

în județul Mureș, 
într-un singur un, 

procfaclîa de Imite livrată 
la fondul de stat 

s-a dublat

bună parte au fost destinate ferti
lizării pajiștilor și a suprafețelor cu 
culturi furajere. Totodată, comite
tul județean de partid a inițiat, 
prin întreprinderea județeană de re
sort și unitățile agricole, ample lu
crări de întreținere și regenerare a 
pajiștilor, de îmbunătățire a insta
lațiilor de alimentare cu apă, tarla- 
lizarea pășunilor, de modernizare, 
cu forțe proprii, a adăposturilor. 
Aceste acțiuni, corelate cu discipli
na tot mal riguroasă a îngrijitorilor 
și exigența cu care organele și or
ganizațiile de partid acționează pen
tru buna desfășurare a activității In 
zootehnie, explică, in mare măsură, 
saltul calitativ înregistrat de nu
meroase unități. Cîteva exemple. 
Dacă, cu numai un an în urmă. 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Cristești-Mureșeni nu realiza nici 
măcar jumătate din producția plani
ficată de lapte, în 7 luni din acest 
an, aici s-a realizat o producție 
medie de 2 342 litri lapte, respectiv 
10.2 litri lapte-marfă pe o vacă. 
Adică dublu față de aceeași perioadă 
a anului precedent. Dar creșteri 
spectaculoase au înregistrat, în a- 
ceeași perioadă, multe alte unități, 
între care cooperativele agricole 
din Gheorghe Șincai — 2 572 litri, 
Voivodeni — 2 400 litri, Cuci — 2 261 
litri. Sărmașu — 2126 litri, Reghin 
— 2 338 litri șl altele care, cu re
zultatele de pină acum, candidează 
îndreptățit la titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Iar ceea ce este 
mai îmbucurător este faptul că în 
prezent nu „vîrfurile" sînt cele care 
dau „tonul" în producția de lapte, 
ci „media" unităților cu producții 
mari, medie care cuprinde un nu
măr mare de cooperative agricole. 
Bunăoară, pe ansamblul unităților 
agricole cooperatiste, producția me
die de lapte, pe 7 luni din acest an, 
este cu 530 litri mai mare decil in 
aceeași perioadă a anului trecut, iar 
în I.A.S. — cu 446 litri mai mult. 
Urmarea : județul Mureș a livrat la 
fondul de stat cu peste 208 000 hec
tolitri mai mult lapte de vacă decit 
in aceeași perioadă a anului trecut, 
adică dublu față de perioada men

ționată. Aceasta a făcut ca, din pro
ducția suplimentară .realizată, jude
țul să-și asigure o mai bună apro
vizionare cu lapte și produse 
lactate.

Firește, rezultatele obținute sînt în 
relație directă cu modul în care cer
cetarea științifică mureșeană s-a im
plicat în redresarea zootehniei, tre- 
cind de la faza de „recomandare" la 
participarea directă în unitățile pro
ductive. Concomitent cu munca de 
cercetare si difuzare a tehnologiilor 
noi (experimentate în fermele proprii, 
în laboratoare sau în cîmpurile ex
perimentale), Stațiunea de Cercetare 
și Producție pentru Creșterea Bovi
nelor Tîrgu Mureș a realizat. între 
altele, instructaje de 7—10 zile cit 
șefii fermelor zootehnice. Scopul ? 
îmbogățirea cunoștințelor, nu prin 
cursuri teoretice ca în trecut, ci prin 
participarea directă a lor în produc
ție. „Testele la care au fost supuși 
în urma perioadelor de pregătire — 
aprecia tovarășul Emil Silvnș. direc
torul stațiunii — au evidențiat multe 
lucruri cu valoare practică. Un,exem
plu : s-a statornicit, bunăoară, con
vingerea că, pentru a nu mai «pierde 
laote». se impune, azi. mai mult ca 
oricînd, introducerea p« scară largă 
a mulsului mecanic. Pentru noi și 
Trustul S.M.A.. această idee a con
stituit punctul de plecare pentru -in
ventarierea. la scara județului, a tu
turor instalațiilor de muls. Concluzia 
a fost aceea că majoritatea erau fie 
nefolos'te. fie descompletate sau 
uzate fizic șl moral. Așa s-a declan
șat acțiunea de completare a celor 
defecte și de Introducere a mulsului 
mecan’c In alte 80 de cooperative 
agricole".

Am retinut acest exemplu, dar sta
țiunea din Tîrgu Mureș ișl aduce o 
contribuție de seamă în multe alte 
direcții, cu efect direct asupra creș
terii producției de lapte (șl nu numai 
de lapte), intre care cea mai recentă 
privește creșterea tineretului femei 
destinat reproducției, pregătirea fu
rajelor șl altele.

Vn lucru este cert : producția de 
lapte realizată pe 7 luni dm acest an 
a trezit mari ambiții în rîndul tutu
ror specialiștilor și îngrijitorilor din 
județ pentru care succesul obținut 
trebuie consolidat și amplificat. De 
altfel. In programul comitetului jude
țean de partid se prevede ca. în 1990, 
să fie realizată. în sectorul socialist, 
o producție medie de 10 litri laote 
marfă pe o vacă furajată, iar în pe
rioada 1 iulie 1989 — 1 iulie 1990 pro
ducția de carne de bovină să fie du
blată pe seama creșterii sporului zil
nic în greutate și a greutății medii 
de sacrificare, care să ajuneă la cel 
puțin 402—420 kg pe cap de bovină 
livrată. Pentru aceasta. măsurile 
luate prevăd. Intre altele, dublarea 
cantităților de furaje și asigurarea 
unor condiții optime de iernare.

Ne-am referit doar la cîteva dintre 
măsurile luate în ultimul time de or
ganele de partid și agricole. în scopul 
dezvoltării puternice a zootehniei ju
dețului Mureș. Alte măsuri privesc 
îmbunătățirea activității de selecție 
și ameliorare și. strîns legat de a- 
ceasta. perfecționarea generală a sis
temului de instruire a întregului per
sonal din zootehnie. Aceste acțiuni, 
ca si cele ce țin de întărirea ordinii 
și disciplinei în cadrul fiecărei ferme 
zootehnice, îmbunătățirea activității 
de conducere șl îndrumare vor avea 
ca rezultat obținerea unor producții 
zootehnice și mai mari, Ia nivelul 
posibilităților și cerințelor actuale.

Gheornhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

în fiecare județ, în fiecare întreprindere

RITMURI SUPERIOARE
DE PRODUCȚIE!

Ritmul tot mai lntenș in care se muncește in a- 
ceastă perioadă in fiecare întreprindere, în fiecare 
județ și domeniu de activitate constituie expresia cea 
mai elocventă a hotăririi clasei noastre muncitoare, a 
Întregului popor de a intimpina cu rezultate cit mai 
bune în producție Congresul al XIV-lea al partidu
lui. Totodată, faptul că. așa cum s-a arătat la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., in opt luni din acest an s-a înregistrat pe 
ansamblul economiei un ritm de creștere la produc- 
ția-marfă de 7 la sută, iar la producția netă de peste

8 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului tre
cut, evidențiază accentul care se pune pe factorii in
tensivi ai dezvoltării, pe creșterea mai puternică a e- 
ficienței economice.

Avind în vedere această orientare de ansamblu a 
economiei naționale, în grupajul de azi se va re
feri concret la acțiunile întreprinse pentru îndeplini
rea în cit mai bune condiții a sarcinilor economice 
tovarășul Constantin I. Constantin, secretar al Comi
tetului Județean Suceava al P.C.R.

1. Cu ce rezultate in îndeplinirea planului s-au încheiat cele opt luni care au trecut din acest an ?
2. Ce experiențe deosebite s-au conturat in acțiunile întreprinse pentru realizarea planului in condiții 

de înaltă eficiență ?
3. Cu ce probleme se confruntă unitățile și cum se acționează pentru soluționarea lor î

Mai mult, mai bine, mai eficient
_ Acționind în spiritul sar

cinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organele și or
ganizațiile de partid, colectivele 
unităților industriale din județul Su

ceava au obținut o serie de rezultate 
deosebite în cele opt luni care au 
trecut din 1989. Măsurile politico-or- 
ganizatorice, de perfecționare și mo
dernizare a proceselor productive a

plicate au condus la îndeplinirea pla
nului producției-marfă industriale în 
proporție de 100,5 la sută, sporul în
registrat față de aceeași perioadă a 
anului trecut fiind de 10,3 la sută. 

Au fost livrate suplimentar econo
miei naționale 6 445 tone pirită, 517 
tone concentrate de cupru, zinc și 
plumb, 80 517 MWh energie electrică, 
peste 8 000 mc cherestea, mobilier 
din lemn în valoare de 24 milioane 
lei, 53 000 mp furnire estetice, 42 500 
mp plăci Înnobilate, 486 tone plăci 
fibrolemnoase și alte produse. Deose
bit de important este faptul că în 
această perioadă cheltuielile mate
riale de producție au fost reduse cu
5.3 lei Ia 1 000 lei producție-marfă, 
economisindu-se 1 302 tone metal, 
10 377 MWh energie electrică, 112 
tone combustibil convențional și 700 
mc lemn. Se cuvine relevat, de ase
menea, că planul producției pentru 
export pe relația cliring țări socia
liste a fost îndeplinit în proporție de
116.3 la sută, iar la investiții s-a ob
ținut o depășire de 32,5 milioane Iei.

2. Desigur, în toate aceste rea
lizări se regăsesc și efectele ac
țiunilor ferme întreprinse de or
ganele și organizațiile de partid, 
de consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi pentru ridicarea între
gii activități economice la cote cît 
mai înalte de calitate și eficiență. 
Menționez în acest sens experiența 
bună acumulată pe linia îndrumării 
și sprijinirii de către comitetul ju
dețean de partid a colectivelor din 
întreprinderi pentru rezolvarea unor 
probleme reieșite în urma analizelor 
efectuate atit la nivel de județ, cit și 
la locurile de muncă. Am în vedere, 
mai întîi, asigurarea unei bune co
laborări între unitățile economice 
din județ, urmărind ca toate acestea 
să-și onoreze obligațiile contractua
le. Totodată, activiști de partid și 

membri ai conducerilor întreprinde
rilor s-au deplasat la furnizorii din 
alte județe pentru a impulsiona rit
mul livrărilor de materii prime și 
materiale necesare bunei desfășurări 
a activității productive.

Avem o experiență bună și în ce 
privește perfecționarea organizării 
și modernizarea producției. Prin a- 
plicarea, pină acum, a 629 măsuri din 
programele întocmite în acest scop 
s-a obținut un spor de producție- 
marfă industrială in valoare de 623 
milioane lei, din care 104 milioane 
lei la export, în condițiile reducerii 
cu 75 milioane a cheltuielilor mate
riale de producție. Dintre măsurile 
cu efect economic deosebit mențio
nez organizarea la Combinatul de 
Prelucrare a Lemnului Suceava a 
unei linii de cașerare a furnirelor de 
grosimi mici pe suport textil nețesut, 
tehnologie prin care se asigură creș
terea gradului de valorificare a ma
sei lemnoase. Tot la această unitate, 
precum și la întreprinderea de Pre
lucrare a Lemnului Rădăuți, o dată cu 
reparațiile capitale la mașini și in
stalații. s-a efectuat și modernizarea 
fluxurilor tehnologice, cîștigîndu-se 
un fond de timp prețios pentru pro
ducție. La întreprinderea de Utilaje 
și Piese de Schimb Suceava, pe lîn
gă extinderea robotizării operației 
de emailare a căzilor de baie și o- 
biectelor sanitare, au fost moder
nizate tehnologiile de formare-turna- 
re a pieselor din oțel și fontă, iar Ia 
întreprinderea de Piele și încălță
minte „Străduința" s-au organizat 
pe principii ergonomice locurile de 
muncă, eliminîndu-se încrucișările 
de pe fluxul tehnologic. Pentru rea
lizarea ritmică a producției de ma

terii prime minerale au fost termi
nate complexe lucrări de moderniza
re a puțului numărul 7 de la mina 
Leșu Ursului, iar la Iacobeni a fost 
pusă in funcțiune stația de săruri de 
mangan, care asigură valorificarea 
superioară a minereurilor din zonă.

3, Deși pa ansamblul județu
lui realizările sînt bune, în une
le unități producția și eficiența 
economică nu se situează la nivelul 
posibilităților, al sarcinilor de plan. 
Avem încă probleme în ce privește 
organizarea producției, în sensul că 
nu in toate unitățile se asigură o 
aprovizionare ritmică a locurilor de 
muncă și nu întotdeauna lansarea 
comenzilor este corespunzător core
lată, în funcție de priorități și ter
menele contractuale, dă cerințele op
timizării transportului intern pentru 
reducerea timpilor neproductivi. 
Totodată, se mai înregistrează ab
sențe de la program și întreruperi 
accidentale în funcționarea utilajelor 
și instalațiilor, datorită întreținerii 
lor necorespunzătoare. Cauza princi
pală a nerealizării unor sortimente 
fizice o constituie însă neasigurarea 
bazei materiale la nivelul necesaru
lui fundamentat in baza normelor de 
consum aprobate. O serie de furni
zori din țară nu au livrat impor
tante cantități de celuloză chimică, 
leșie electrolitică, sulfat de sodiu, ta
blă și oțeluri pentru rulmenți, ma
terii prime, coloranți și materiale 
auxiliare, precum și un mare volum 
de piese de schimb.

Comitetul județean de partid în
treprinde măsuri energice pentru so

luționarea acestor probleme. Astfel, 
se acționează stăruitor la ministere, 
centrale industriale șt furnizori pen
tru impulsionarea livrării materiilor 
prime și materialelor contractate. 
De asemenea, la nivel de județ se 
urmărește zilnic situația aprovizionă
rii cu anumite materii prime și pro
duse. precum și modul in care se 
realizează producția fizică, îndeosebi 
la sortimentele de importanță ma
joră pentru economia națională, cu 
prioritate exportul, pe fiecare între
prindere, pînă la nivel de produse 
și comenzi. în acest sens, se fac in
tervenții operative la Întreprinderile 
de comerț exterior pentru asigurarea 
condițiilor de livrare. Cu prilejul 
analizelor periodice și al comanda
mentelor organizate in unități și la 
obiectivele de investiții se stabilesc 
măsuri concrete pentru eliminarea 
neajunsurilor din unele sectoare, 
mergind pină Ia nominalizarea de 
către conducătorii proceselor de pro
ducție a sarcinilor zilnice pe fieca
re lucrător în parte. O atenție spe
cială acordăm intensificării activi
tății organelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și ale U.T.C. pen
tru educarea oamenilor. în special 
a tinerilor nou încadrați în produc
ție, în spiritul disciplinei muncito
rești, pentru ca toți să acționeze, 
așa cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu întreaga răs
pundere, în spirit revoluționar, în 
scopul îndeplinirii exemplare și , de
pășirii planului și obținerii unor 
succese de seamă în întimplnarea 
Congresului al XIV-lea al partidului.
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Se impune să se asigure dezbaterea largă a documentelor pentru Congresul al XIV-lea 
în întregul partid și cu întregul popor, astfel încît acestea să exprime în cel mai înalt grad 
gîndul și voința întregului partid, a întregii noastre națiuni, să constituie expresia adevăratei 
dezbateri democratice, muncitorești-revoluționare, a participării poporului la făurirea în mod 
conștient a propriului său viitor, de bunăstare și fericire, a comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

ț

*

*

întregul partid, întregul popor dezbat documentele apropia
tului forum al comuniștilor. Oameni ai muncii de cele mai di
verse profesii — muncitori, țărani, intelectuali - iși spun cu- 
vintul cu mindrie atit despre împlinirile prezentului, cit și despre 
viitorul luminos pe care-l făuresc prin munca lor harnică, iși 
exprimă adeziunea deplină față de conținutul Tezelor și al pro
iectului Programului-Directivă, față de luminoasele perspective 
de dezvoltare a patriei prefigurate limpede de acestea, întru- 
chipind voința unanimă a poporului. Dezbătînd aceste impor
tante documente, ei dau glas hotărîrii ferme de a acționa 
cu pasiune și abnegație revoluționară pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a sarcinilor de plan, asigurind, in ace
lași timp, pregătirea temeinică a producției anului viitor și fun
damentarea programelor de dezvoltare economico-socială în 
perioada 1991-1995.

De asemenea, oamenii muncii își exprimă înalta satisfacție șl 
adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de 
secretar general al partidului, garanție a infâptuirii cu succes 
a programelor grandioase de înflorire multilaterală a țării.

De fapt, așa gindesc și acționează toți oamenii muncii, între
gul popor.

Cum se afirmă si se confirmă in cuvîntul lor 
si în lapte asemenea atitudini, iată conținutul 
si caracterul rubricii pe care, în cadrul dezba
terilor din preajma Congresului al XIV-lea, o 
deschidem în numărul de astăzi al „Scînteii“ : 

POLITICA PARTIDULUI - VOINȚA UNANIMĂ A POPORULUI 
Gtaduri, idei *1 propuneri ale oamenilor muncii 

Avuția poporului — 
bine gospodărită

ȘI noi, minerii din Lupeni, 
am primit eu deosebit interes și 
mindrie patriotică documentele 
programatice ale Congresului al 
XIV-lea al partidului — Tezele 
șl proiectul Programului-Direc- 
tivft — ce prefigurează cu clar
viziune științifică și spirit no
vator minunata perspectivă a 
dezvoltării patriei noastre în anii 
viitori. împreună cu ortacii mei 
mai tineri sau mai vîrstnici, am 
studiat și dezbătut conținutul a- 
cestor importante documente de 
partid și considerăm că ne bucu
răm de o frumoasă șansă : de a 
contribui efectiv, cu puterea 
minții și a brațelor noastre, la 
înfăptuirea mărețelor prevederi 
din documentele Congresului al 
XIV-lea al partidului, de a ne 
aduce și noi contribuția la dez
voltarea în continuare a bazei 
de materii prime a țării.

In aceste rînduri, aș dori să 
mă refer la una dintre proble
mele majore cuprinse în pro
iectul Programului-Directivă al 
viitorului forum al comuniș
tilor români : necesitatea fo
losirii depline, cu eficientă 
maximă, a capacităților pro
ductive. creșterea substanția
lă a producției. Ca și în alte 
■ectoare, în minerit sint ho- 
tărîtoare punerea în funcțiune la 
timp a noilor fronturi de lucru 
și folosirea deplină a capacită
ților de producție. Eu lucrez în 
sectorul IV de producție al mi
nei Lupeni, cel mai mare din 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui, avînd aproape în întregime 
mecanizate lucrările de susține
re și extragere a cărbunelui. în 
prezent, datorită investițiilor 
masive din ultimii ani, aici lu
crează patru complexe mecani
zate, instalații moderne de mare 
randament, de fabricație româ
nească, care ne-au ușurat mun
ca și, în același timp, realizăm 
o producție de cărbune mult su
perioară anilor anteriori. Pre
ocupările organizației noastre de 
partid, ale fiecărui miner din 
sector sînt îndreptate spre ex
ploatarea cu randamente cît mai 
Înalte a aeestor adevărate „uzine 
subterane". în acest scop, toți

Creșterea rentabilității, 
datorie muncitorească

Citind documentele progra
matice ale celui de-al XIV-lea 
Congres al partidului, gindesc 
că și întreprinderii „Vulcan" 
București îi revin, ca mare fur
nizor de echipamente și utilaje 
energetice și mare consuma
tor de energie (al 9-lea pe Ca
pitală). sarcini deosebite atît pe 
lini3 realizării producției, cit și 
a reducerii consumurilor. Refe- 
rindu-mă la domeniul în care 
lucrez, efectuind o trecere în 
revistă a realizărilor de pină 
acum, pot afirma cu min
drie că întreprinderea „Vul
can" a obținut în acest cin
cinal importante succese în 
reducerea consumurilor ener
getice. de combustibil și e- 
nergie electrică.

Reducerea consumurilor ener
getice. parte a efortului de re
ducere a consumurilor si chel
tuielilor materiale, s-a realizat 

minerii își perfecționează neîn
cetat pregătirea profesională, un 
număr însemnat din membrii 
celor patru brigăzi mecanizate 
fiind policalificațl. Practicăm cu 
bune rezultate lucrul în flux 
continuu, predarea și preluarea 
schimbului din mers, în așa fel 
ca fiecare complex să se afle cît 
mai mult in producție.

Aplicînd in practică prețioa
sele indicații date de iubitul 
nostru conducător, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Minerul de 
Onoare al țării, cu prilejul vizi
telor de lucru la I.M. Lupeni, 
privind necesitatea perfecționă
rii organizării muncii în subte
ran, folosirea cu o eficiență mai 
mare a mecanizării, la mina 
noastră s-a generalizat metoda 
reparării complexelor mecaniza
te In atelierele din subteran, ceea 
ce a condus la reducerea sub
stanțială a timpului de repara
ție și, totodată, la creșterea pro
ducției de cărbune. Nu de mult, 
un colectiv de specialiști și mi
neri cu o bogată experiență pro
fesională au conceput o insta
lație care asigură o nouă tehno
logie de transport al secțiilor 
nedemontate atît din abataj la 
atelier, cît și după reparații 
Înapoi, la locul de muncă, ceea 
ce reduce și mai mult timpul 
afectat reparațiilor. în această 
direcție, propun extinderea aces
tei metode de transport atît în 
toate sectoarele minei, cit și Ia 
celelalte unități dotate cu com
plexe mecanizate.

Dezbătînd Tezele și proiec
tul Programului-Directivă pen
tru Congresul al XIV-lea al 
partidului nostru. în cadrul 
adunărilor generale de partid, 
în organizațiile U.T.C. și de 
sindicat, comuniștii, toți mi
nerii s-au angajat să-și sporeas
că răspunderea în muncă, să 
pună în valoare toate rezervele 
ce mai există pentru ca fiecare 
capacitate de producție să fie in
tegral folosită.
Aurel MANDA
șef de brigadă, sectorul IV 
al întreprinderii Miniere Lupeni 

si se realizează ca urmare a 
faptului că atit comitetul de 
partid din întreprindere, cit și 
consiliul oamenilor muncii con
sideră aceste probleme ca o ac
țiune permanentă. Aceasta se 
traduce în fapt prin ana
lizarea anuală la toate ni
velurile. începînd de la organi
zațiile de bază și colectivele de 
muncă pină la comitetul de 
partid, respectiv C.O.M.. a înca
drării în normele de consum, a 
realizării măsurilor stabilite pe 
această linie și a găsirii unor 
noi posibilități de reducere.

Pentru a exemplifica spusele 
de mai sus voi enumera citeva 
din măsurile aplicate în actua
lul cincinal ; contorizarea con
sumului de combustibil șl ener
gie la principalii consumatori ; 
turnarea în forme vidate în lo
cul turnării clasice sau în for
me bazate Pe rășini furanice ; 

detensionarea prin vibrații a u- 
nor piese în locul detensionării 
în cuptoare cu flacără ; moder
nizarea a trei cuptoare de forjă, 
prin dotarea lor cu arzătoare 
regenerative ; noi tehnologii de 
execuție la rece în locul exe
cuției la cald a unor piese.

Natural că pentru 1989 si sfîr- 
șitul actualului cincinal (1990) 
întreprinderea are in vedere a- 
plicarea unor noi măsuri meni
te să ducă la o reducere mai 
accentuată a consumurilor e- 
nergetice. printre care : moder
nizarea tuturor cuptoarelor de 
forjă ; modernizarea atelierului 
de tratament termic și a turnă
toriilor ; introducerea unor uti-

Răspundere pentru întărirea 
proprietății socialiste

Proiectul Programului-Direc
tivă pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului definește 
cu clarviziune științifică rolul și 
locul agriculturii in strategia 
dezvoltării societății românești, 
importanța covirșitoare pe care 
o are proprietatea socialistă in 
obținerea unor producții vegeta
le și zootehnice superioare. Via
ța, practica au demonstrat că 
proprietatea socialistă și-a dez
văluit cu prisosință puternicele 
sale energii de propulsare a 
progresului economlco-social, 
constituind elementul dinamiza
tor al dezvoltării forțelor de pro
ducție, baza trainică a creării 
unei economii naționale pu
ternice.

Prin munca plină de dăruire 
și abnegație a țărănimii, meca
nizatorilor. specialiștilor, a tu
turor lucrătorilor ogoarelor, în
drăznețele obiective ale noii 
revoluții agrare prind tot mai 
mult viață. Un exemplu conclu
dent în acest sens 11 reprezintă 
și Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Putineiu. județul Giur
giu. în care îrni desfășor acti
vitatea, unitate vizitată recent 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, în dialogul viu purtat cu 
țăranii cooperatori‘de aici, ne-a 
cerut să acționăm In continuare 
cu toată energia pentru a obține, 
de Ia an la an, recolte cît mai 
bogate. Distinsă în anul 1987 cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare", pentru obți
nerea unei producții medii la 
hectar de 25 250 kilograme po
rumb știuleți, unitatea noastră a 
obținut și în acest an producții 
superioare : 9 576 kg la orz, 9 500 
kg la grîu, 5 300 kg la floarea- 
soarelui, 5 514 kg la fasole boabe,
4 200 kg la mazăre, iar la sfecla 
de zahăr și porumb, unde acti
vitatea de recoltare este în plină 
desfășurare, se prelimină obți
nerea unor producții de peste 
100 tone și, respectiv, 30 tone la 
hectar.

Dacă vom compara producțiile 
acestui an cu cele ale anului 
1952, cînd a luat ființă coopera
tiva noastră, și care erau de 1 700 
kg orz, 1 600 kg grîu, 1 500 kg 
porumb boabe la hectar, 12 000 
kg sfeclă de zahăr și 1 200 kg 
floarea-soarelui, doar cine nu 
vrea nu vede saltul pe care l-am 
făcut, salt pe care îl datorăm, 
în primul rlnd, marii proprietăți 
socialiste, care a deschis larg 
drumul aplicării celor mai noi 
cuceriri ale stiintei si tehnicii. 
Si încă o comparație edificatoa
re : dacă în anul 1952 averea ob
ștească a unității era de numai 
175 mit Iei. în 1989 aceasta a 
ajuns la peste 30 milioane lei.

De fapt, întreaga agricultură 
a județului nostru, ca de altfel 
din întreaga țară, a cunoscut 
profunde transformări înnoitoa
re, cu precădere după Congresul 
al IX-lea al partidului, lucrăto
rii ogoarelor de aici realizînd, 
în 1989, producții medii la hec
tar pe județ de 7 510 kg orz, 
8 100 kg grîu, 4 300 kg mazăre,
5 150 kg fasole, 5 320 kg floarea- 
soarelui, 2 710 kg sămință și 
3 480 kg tulpini la cultura de in, 
acestea fiind și cele mai mari 
producții obținute vreodată pe 
meleagurile noastre. Producții 
superioare, la nivelul exigențe
lor noii revoluții agrare, vor fi 
obținute și la celelalte culturi.

Toate aceste realizări, de ne
conceput în trecut, demonstrează 
superioritatea agriculturii socia
liste, bazată pe marea proprie
tate socialistă, demonstrează 
realismul noii revoluții agrare, 

laje de'performanță ; reamena- 
jări și modernizări ale unor 
fluxuri tehnologice.

Conștient de capacitatea crea
toare și de puterea de mobili
zare a colectivului din între
prinderea „Vulcan" consider că
— în spiritul orientărilor din 
proiectul Programului-Directivă
— la finele anului 1989 și al 
cincinalului 1986—1990 realiză
rile pe linia reducerii consumu
rilor energetice se vor situa cu 
mult peste nivelul celor pre
zente.

Gheorghe DEIEANU 
inginer, întreprinderea 
„Vulcan" - București

capacitatea și hotărîrea oameni
lor muncii din această ramură 
de bază a economiei naționale

Faptele noastre la 
temelia realizărilor de miine

Multe s-au schimbat și pe 
plaiurile noastre, în Țara Moți
lor, în anii de puternic elan ai 
construcției socialiste. Moții au 
renunțat la drumurile în țară, 
„cu donițe și ciubară" pentru 
că au alte rosturi la ei acasă, 
ei fiind cei dintîi chemați să 
participe la dezvoltarea econo- 
mico-socială a zonei. La ma
rele Combinat Minier al Cupru
lui de la Roșia Poieni, la în
treprinderea de Prelucrare a 
Lemnului și întreprinderea de 
Tricotaje din Cîmpeni, Ia Fi
latura din Abrud, la întreprin
derea de Confecții din Baia de 
Arieș, toate unități noi. moțul 
a devenit muncitor industrial.

La acest efort general, ridi
cat la cote superioare acum, în 
cinstea Congresului al XIV-lea 
al partidului, participă, și lo
cuitorii comunei noastre de pe 
Arieș, Gîrda de Sus. Temeiuri
le adeziunii și încrederii lor în 
perspectivele de viitor jalona
te. clar și limpede, de proiectul 
Programului-Directivă și Teze
le pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, sînt în munca și 
viața de astăzi a moțului. In 
muncă, al cărui țel, ca pretu
tindeni in țară, îl constituie pu
nerea cît mai eficientă In va
loare a resurselor de care dis
pune comuna. In unitatea de 
prelucrare a lemnului din co
mună, care are dimensiunile 

Orașele patriei într-o continua modernizare și înfrumusețare. Imagine din municipiul Piatra Neamț 
Foto . Sandu Cristian

de a obține de Ia an Ia an re
colte tot mai bogate, producții 
zootehnice superioare, rezultate 
ce concură nemijlocit la creș
terea bunăstării și prosperității 
întregului popor.

Iată de ce susținem cu hotă- 
rire prevederile din proiectul 
Programului-Directivă al Con
gresului al XIV-lea al partidu
lui, potrivit cărora și în viitor 
sînt preconizate măsuri de an
vergură, menite să asigure îm
binarea organică a proprietății 
de stat cu cea cooperatistă în 
toate domeniile, dezvoltarea con
lucrării dintre aceste forme în 
agricultură — inclusiv larga coo
perare cu 'țărănimea din zonele 
de deal și de munte — astfel 
încît să se afirme tot mai pu
ternic principiile socialismului 
în întreaga viață socială.

Marta BADALAu 
țăran cooperator, 
șef fermă vegetală nr. 2,
C.A.P. Putineiu, județul Giurgiu 

unei fabrici, în sectoarele fo
restiere, planul pe 8 luni la 
producția-marfă a fost depășit 
cu 1,3 milioane lei. Moțului i-a 
plăcut dintotdeauna să prelu
creze lemnul, și acum o face la 
scară industrială, chiar la el 
acasă.

Moțului i-a plăcut Insă să 
crească și animale. Ne mîndrim 
că în prezent încărcătura pe 
fiecare gospodărie a comunei 
este de 3,85 bovine. Pentru a- 
ceasta ne îngrijim ca pășunea să 
fie mai productivă. In acest an, 
cu sprijinul crescătorilor de a- 
nimale, am fertilizat cu îngră
șăminte organice 8 000 hectare 
de pășune și finețe și am cu
rățat de mărăcini și arboret 
peste 1 600 hectare. Livrările de 
produse agroalimentare la fon
dul de stat pe baza contracte
lor încheiate cu gospodăriile 
populației au crescut an de an.

Lucrător industrial, crescător 
de animale, moțul este și un 
bun gospodar. Cetățenii comu
nei au efectuat în. acest an 
peste 3 000 de zile muncă Ia 
amenajarea drumului turistic 
Gîrda de Sus — Ghețar, la a- 
menajarea și punerea în circui
tul turistic a peșterii „La poar
ta lui Ionel", la construcția 
unui nou bloc de locuințe cu 6 
apartamente și spații comercia
le la parter. Cu acestea, numă
rul apartamentelor construite 

în comună se ridică Ia 30.
Ne preocupăm cu interes și 

de valorificarea potențialului 
hidroenergetic al comunei. Pină 
acum în satul Gîrda Seacă — 
nume care de mult nu mai are 
corespondență cu realitatea — a 
foșt amenajată și pusă în 
funcțiune o microhidrocentrală 
cu o putere de 30 kWh, care 
asigură alimentarea cu energie 
electrică a 60 gospodării, a 
școlii și magazinului sătesc. 
Se află în construcție o altă 
microhidrocentrală, de 15 kWh,

Educația patriotică 
a tinerei generații

Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea imprimă muncii educa
tive din școala românească o 
solidă orientare programatică și 
metodologică, creează condiții și 
premise noi, științific fundamen
tate, pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității în vederea for
mării la elevi a spiritului patrio
tic. Acțiunii de cultivare a sen
timentului patriotic i șe atribuie, 
așadar, un loc dintre cele' mai 
importante în procesul ridicării 
nivelului conștiinței tineretului.

Evident, reușita operei patrio
tic-educative rezidă în asocierea 
elementului intelectual, cognitiv, 
cu un trainic suport afectiv și 
volitional, care să permită inte
riorizarea cerințelor etice și 
transformarea lor în stimuli de 
acțiune morală, lucru realizabil 
printr-o angajare plenară a 
personalității. Principala tribună 
de afirmare a valențelor poporu
lui român, de cultivare a patrio
tismului noii generații este ca
tedra. Procesul de învățămînt 
reprezintă veriga ce leagă școa
la in lanțul neîntrerupt al pro
gresului uman. Disciplinele șco
lare nu sînt doar științe, ci și 
suflul patriotic care aprinde 
voința șl încălzește neîncetat 
idealul de mai bine.

Orientarea lecțiilor șl activită
ților didactice în direcția idea
lurilor permanente și universa
le de pace și libertate, înflăcă
rarea lor prin spiritul iubirii de 
neam și țară, al semnificațiilor 
idealurilor de independență și 
suveranitate națională, sublinie
rea argumentată a specificului 
național în literatura și arta 
noastră, a frumuseții și bogăției 
limbii românești, toate acestea, 
sprijinite de concepția revolu
ționară despre lume și viață, 
constituie trăsături indispensabi
le plasării orelor de curs în ac
tualitatea imediată. Virtuțile pa
triotic-educative ale acestor ele- 

în satul Biharea. Ne-am anga
jat ca pe aceasta să o punem 
în funcțiune în cinstea Con
gresului al XIV-lea al parti
dului. '

Acestea sînt la noi, In comuna 
moțească Gîrda de Sus, faptele 
pentru țară care ne luminează 
viața, viitorul mai prosper și 
demn pe care îl prefigurează 
proiectele documentelor marelui 
forum al partidului.
Iosif STAN 
primarul comunei Gîrda de Sus, 
județul Alba 

mente Izbutesc să îmbogățească 
conștiința liceenilor, cînd profe
sorul se preocupă insistent, cu 
pricepere și simț de răspundere, 
ca mesajul transmis de materia 
predată-invățată să-și exercite 
influenta politico-morală in uni
tatea indisolubilă cu însușirea 
fundamentului științelor. Expe
riența demonstrează că numai în 
acest chip se poate declanșa 
emoția capabilă să tnrîurească 
atitudinea și comportarea tine-

Permanent, in pas cu 
progresul tehnic

Nomenclatorul Întreprinderii 
„Electrocontact" Botoșani înre
gistrează în prezent 25 familii 
de produse, cu peste 800 de pro
duse. in zeci de variante fieca
re. Diferența de la nomenclato
rul de acum două cincinale pină 
la cel actual este enormă. Ea 
atestă un progres tehnic evi
dent. datorat unei activități de 
cercetare științifică fecundă și 
permanentă.

Dinamizat de sarcinile si indi
cațiile date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. colectivul 
întreprinderii acționează cu 
hotărîre și eficientă In realiza
rea programelor de organizare 
și modernizare a producției, de 
introducere a progresului teh
nic. Oamenii muncii din unitate 
au înregistrat peste 1100 pro
puneri de invenții si inovații. 
Dintre ei. 675 au obținut cer
tificate de inventator și inova
tor ; au fost introduse în fabri
cație 45 de invenții și 390 ino
vații. cu o eficientă economică 
de aproape 100 milioane lei.

Amploarea acestor preocupări 
este apreciabilă. Datorită co
lectivelor din atelierele de 
proiectare. întreprinderea o-

Eficiență superioară prin 
modernizarea producției

Sînt unul dintre comuniștii 
de la întreprinderea „Textila" 
Slatina, membru al partidului 
de peste 20 de ani, și lucrez ca 
țesătoare. Unitatea noastră este 
una dintre ctitoriile „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" și cuprinde 
aproape 3 000 de oameni ai 
muncii. In majoritate femei. A 
apărut în puternica platformă 
industrială slătineană ca ur
mare a celorlalte industrii — de 
producere și prelucrare a alu
miniului, de piese turnate din 
aluminiu și pistoane auto, de 
produse cărbunoase — pentru 
asigurarea de locuri de muncă 
pentru noi, femeile. Așadar, ne 
desfășurăm activitatea într-o 
unitate tinără, bine înzestrată și 
utilată. Și totuși, este destul 
loc pentru o mai bună organi
zare, pentru modernizarea pro
ducției.

Fac această afirmație plecînd 
de la prevederile proiectului 
Programului-Directivă, de la 
prețioasele îndemnuri ale to
varășului secretar general al 
partidului.

In întreprinderea noastră am 
tntîmpinat greutăți în privința 
realizării planului Ia cooperări, 
în contextul. alcătuirii progra
mului de organizare și moder
nizare, ne-am propus, în adu
nările oamenilor muncii, inte
grarea întreprinderii, tn sensul 
de a utiliza în țesătoria pro
prie cea mai mare parte din 
firele pe care le producem la 
filatură, folosindu-le in între
gime pentru fabricarea de țe
sătură crudă. Pentru aceasta, 
folosind mal bine spațiile, 

retului. Nu'poți iubi decît ceea 
ce cunoști. Dragostea de patrie 
se bazează pe cunoașterea pă- 
mîntului natal, a tuturor valen
țelor și semnificațiilor acestuia.

Cum sugerează documentele in 
dezbatere, istoria este cheia de 
boltă a educației patriotice a ti
neretului. Din această limpede 
perspectivă, o justă cultivare a 
conștiinței patriotice implică nu 
riumai prezentarea convingătoa
re a realizărilor materiale înfăp
tuite de popor în decursul veacu
rilor, ci, în egală măsură, relie
farea prefacerilor și înnoirilor 
din domeniul vieții spirituale, a 
calităților sufletești cu care s-a 
îmbogățit personalitatea umană, 
înflorită sub soarele binefăcător 
al orînduirii socialiste, a trans
formărilor intervenite în viața 
intimă a oamenilor.

Principalul accent In educația 
patriotică, revoluționară trebuie 
să cadă, astfel, în consens cu 
proiectul Programului-Directivă 
și cu Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea, pe prezentul socia
list, pe peisajul economic și so
cial-cultural al țării noastre, pe 
marile descătușări de energie 
pe care orinduirea nouă le pro
movează.

Prof.
Valerlu C. NESTIAN 
lași

cupă locul I pe Ministerul In
dustriei Electrotehnice pentru 
activitatea pe linia invențiilor, 
inovațiilor și mărcilor.

Practica ne arată că un pro
ces de amploare cum e cel pre
zentat este condiționat de buna 
sa organizare. Printr-o hotârire 
a Consiliului Oamenilor Muncii 
s-a aprobat un regulament al 
desfășurării concursului de 
creație tehnică, care.a mobilizat 
un număr din ce in ce mai mare 
de oameni ai muncii la activi
tatea de creație tehnică.

Deoarece, așa cum se mențio
nează în Tezele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului. 
România se va înscrie in dece
niul următor în rindul țărilor 
dezvoltate din punct de vedere 
economic, ne considerăm datori 
să acționăm pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor de or
ganizare și modernizare a pro
ducției. ca cerință esențială 
pentru dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale.
Inq. Constantin HUȚU 
secretarul comitetului de partid, 
întreprinderea „Electrocontact" 
Botoșani 

schimbînd locul și concentrînd 
unele depozite, a fost creată o 
nouă secție de țesătorie, în 
care sînt mutate — operațiunea 
este în curs de realizare — 450 
mașini de țesut din țesătoria 
mare. In locul acestora, sînt 
amplasate 250 mașini de țesut 
neconvenționale, de mare pro
ductivitate. Prin aceasta, se 
reduc la jumătate cooperările, 
respectiv crește cantitatea de 
produse finite prelucrate supe
rior și, prin urmare, sporește 
eficiența economică, iar spați
ile productive sînt folosite in
tensiv.

Pe lingă utilajele noi. cu pro
ductivitate crescută, incluse în 
noi fluxuri tehnologice, utila
jele existente, o dată cu mu
tarea in noile secții, vor fi su
puse reparațiilor capitale, prin 
care vor fi întreprinse și ac
țiuni de modernizare a lor. 
Consider că, pe parcurs, mași
nile clasice de țesut ar putea fi 
modernizate în continuare ; la 
fel și cele din filatură ca și 
altele.

Organizarea și modernizarea 
producției, a proceselor de fa
bricație, a mașinilor și. utilaje
lor, a întreprinderilor in an
samblu este o acțiune de mare 
importanță, strălucit subliniată 
în documentele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului și 
reprezintă o îndatorire patrioti
că a fiecărui om al muncii.
Viorica STANCIU 
țesătoare, 
întreprinderea „Textila" Slatina,' 
județul Olt

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ /
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Specialiștilor de mîine
profundă, multilaterală pregătire

în strategia de înfăptuire a amplu
lui program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism, partidul nostru atribuie un 
rol esențial Invățămîntului superior 
formării cadrelor de specialiști in 
conformitate cu exigențele deose
bite, impuse de ritmul ridicat al 
cuceririlor științifice și al progresu
lui tehnic din lumea contemporană’. 
„Nu se poate concepe făurirea unei 
societăți socialiste dezvoltate, nu se 
poate concepe comunismul — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului —, 
fără a așeza la baza sa cele mai 
înalte cuceriri ale științei și tehnicii, 
cele mai noi cuceriri ale cunoașterii 
umane în general". In conformitate 
cu aceste exigențe, . care jalonează 
pregătirile în vederea noului an de 
învățămînt, procesul1 instructiv- 
educativ are în vedere Însușirea și 
aplicarea creatoare ă celor mai înal
te cuceriri ale geniului uman, for
marea specialiștilor înarmați cu o 
gindire novatoare, autentici promo
tori ai spiritului revoluționar și pa
triotic în domeniul in care se pre
gătesc.

Așa cum este cunoscut, revoluția 
știintifico-tehnică contemporană a 
dus la o creștere explozivă a cunoș
tințelor, în cadrul unui proces in 
care s-au manifestat, in mop obiec
tiv, anumite tendințe cu caracter 
contradictoriu. Astfel, pe de o par
te, se constată o diversificare și o 
adîncire a unor specializări teore
tice sau cu caracter aplicativ, întru- 
cît nivelul actual atins în cerce
tarea științifică și tehnologică nece
sită specialiști care au nu doar cu
noștințe „la general", ci posedă un 
înalt grad de aprofundare a proble
maticii 
unii din 
ția de 
„frontul

Pe de 
pregnanță o tendință 
de afirmare 
plinarității,

mari salturi calitative tn știință șl 
tehnică.'Se poate afirma, cu deplin 
temei, că progresele științifice și 
tehnologice deosebite din lumea 
contemporană nu s-ar fi obținut 
dacă nu se promovau cu prioritate 
abordările interdisciplinare, fără a 
minimaliza totuși necesitatea obiec
tivă a dezvoltărilor in profunzime a 
domeniilor monodisciplinare. Aceas
tă constatare impune cercetarea 
atentă a specificului demersurilor 
interdisciplinare in știință, cit și 
utilizarea căilor de perfecționare a

integratoare, care eludează frontie
rele domeniilor de specialitate, con- 
ducînd la o tratare de pe un nivel 
superior, în care se relevă globa- 
litatea și unitatea proceselor și sis
temelor studiate. Constituind esența 
interdisciplinarității, această abor
dare generează noi discipline șl 
preocupări specifice, în plan meto
dologic și epistemologic. Aspectul 
esențial al problemei constă în fap
tul că demersul interdisciplinar este 
puternic potențiator al capacității de 
creație, relevind cunoașterii umane

ÎN NOUL AN UNIVERSITAR
Locuințe moderne, confortabile în cartierul „Zorilor" din municipiul Cluj-Napoca

’ ****>«.

specifice în care lucrează, 
aceștia activind — în direc- 
adîncire respectivă — pe 

viu" al cunoașterii umane, 
altă parte, se manifestă cu 

integratoare, 
puternică a interdisci- 
care a adus și aduce

Invățămîntului superior, ca urmare 
a posibilităților pe care le oferă 
această abordare în formarea apti
tudinilor creatoare ale viitorilor 
specialiști.

Natura complexă a proceselor sau 
sistemelor care fac obiectul activi
tății de cercetară sau de producție 
impune, în practica științifică și 
tehnologică, conjugarea eforturilor 
unor specialiști din diverse domenii, 
a căror cooperare este rezultatul ca
racterului pluridisciplinar al proce
selor și sistemelor respective. Aceas
tă cooperare, in contextul pluridis
ciplinar al problematicii abordate, 
este — firește — vitală pentru fina
litatea activităților respective șl toc
mai de aceea pregătirea ei ocupă 
un loc de primă însemnătate in 
proiectarea noii etape de activitate 
universitară. Reflectarea în procesul 
de învățămînt a acestei realități 
constă in structurarea judicioasă a 
planurilor de învățămînt, prin înca
drarea problematicii aferente coo
perării , disciplinare în sistemul de 
cunoștințe al viitorilor specialiști.

Pe fondul cooperării pluridiscipli
nare, în activitatea științifică și teh
nologică se manifestă o tendință

Fațete ale formalismului
Pare greu de crezut, și totuși e 

adevărat 1 Ni se spune că cele 3—4 
pagini de cifre, neînsoțite aproape 
de nici o considerație, de nici un co
mentariu. ar alcătui un........material
de analiză pentru ședința comite
tului de partid". E o întîmplare ? 
Nu 1 Ni se prezintă și alte materiale 
alcătuite în același fel. Citim și reci
tim : liste întregi de cifre, o ava
lanșă interminabilă de date. Cum ar 
putea exprima acest limbai cifric, 
„tehnicizat" la maximum, pulsul viu 
al activității de partid de la această 
atît de cunoscută întreprindere de in 
și cînepă din Negrești-Oaș ? Cunos
cută pentru că a fost prima mare 
unitate din acest tinut care odinioa
ră era atît de mult rămas In urmă 
din punct de vedere al dezvoltării 
economice, pentru că aici a crescut 
primul detașament din Oaș al clasei 
muncitoare.

De la citiva membri de partid, clțl 
erau la crearea 
întreprinderii, la 
organizațiile de 
partid puternice 
de astăzi, cu mul
te sute de comu
niști. care lucrea-, 
ză aici. în această

neajunsuri șl rămlnerl în urmă, to
rentul de cifre nu poate tine loc de 
o analiză profundă, de critică șl 
autocritică, de manifestarea plenară 
a spiritului combativ. Și într-un caz. 
și in celălalt, din munții de date ne
comentate nu prea pot rezulta niște 
măsuri care să ofere o anumită 
perspectivă. Nu întîmplător la comi
tetul de partid de la întreprinderea 
din Negrești-Oaș nu ni s-a putut 
prezenta nici măcar un singur plan 
de măsuri de la toate ședințele la 
care, deși a plouat cu date și cifre, se 
vede treaba că a fost o nedorită se
cetă de idei.

Și Încă un argument rezultat din-, 
tr-un test pe care-I socotim oportun. 
Stînd de vorbă cu una dintre per
soanele care au întocmit un aseme
nea referat — deoarece aici 
practica alcătuirii

aspects „mascate" In abordările 
monodisciplinare.

Fructificarea acestor valențe în 
procesul de formare a viitorilor spe
cialiști constituie o cerință de mare 
actualitate și o direcție de acțiune 
in procesul de perfecționare perma
nentă a invățămîntului superior. 
Rezolvarea acestei cerințe are la 
bază numeroase căi și mijloace de 
acțiune.

O direcție de acțiune deosebit de 
importantă constă în creșterea nive
lului de pregătire a studenților in 
domeniul disciplinelor fundamen
tale, care asigură viitorilor specia
liști orizontul larg de cunoaștere, 
premisa abordărilor de factură in- 
terdisciplinară. Este, de asemenea, 
necesară realizarea unui fond solid 
de cunoștințe in bazele teoretice ale 
domeniului de specializare, cit și — 
mai ales — o corelare „pe verti
cală" a programelor analitice ale 
disciplinelor, astfel încit problema
tica de specialitate să-și poată recu
noaște, în mod pregnant, sursele in 
pregătirea fundamentală.

O problemă distinctă o formează 
includerea in planurile de invăță- 
mint sau — dacă sint incluse — ac
centuarea disciplinelor rezultate din 
abordările interdisciplinare. Valori
ficarea valențelor creative ale abor
dărilor interdisciplinare își găsește 
un cimp larg' de manifestare și în 
activității» de conlucrare a invăță
mîntului cu cercetarea și producția . 
— un argument mai mult pentru ca 
procesul integrării să beneficieze și 
in apropiatul an universitar de o 
concentrare sistematică a eforturi
lor. Participarea nemijlocită și de 
conținut a studenților la rezolvarea 
unor probleme de cercetare majore 
și de profunzime — alături de ca
drele didactica îndrumătoare, de 
specialiști din industrie și din In
stituții de cercetare — constituie 
calea cea mai eficientă de formare 
și consolidare a ansamblului de tră
sături ale creatorului in știință și 
tehnică : capacitatea de realizare a 
construcțiilor raționale, de reconfi- 
gurare a structurilor logice, de îm
binare a educației cu inducția, de 
dezvoltare a abilităților euristica 
etc. Aceste trăsături sint valorificate 
eficient prin viziunea interdiscipli- - 
nară, care pune in evidență unita
tea și 'integritatea procesului sau 
sistemului cercetat, dincolo de „gra
nițele" disciplinelor de Învățămînt.

In cadrul Universității din Galați 
acordăm o atenție prioritară mijloa
celor concrete pentru materializarea

acestor deziderate. In colective largi, 
cu participarea studenților din anii 
superiori, sint abordate teme de cer
cetare complexe, care implică abor
dări multi- și interdisciplinare. Din
tre astfel de teme amintesc : elabo
rarea ds noi materiale pentru in
dustrie, cu studierea fenomenelor de 
fragilitate, fluaj, segregație dentri- 
tică în aliaje feroase etc. — feno
mene care condiționează gradul de 
utilizare a acestor materiale — și 
cu elucidarea mecanismelor cinetice 
și a echilibrelor în topituri la slabo- 
rare, aliere și turnare ; studiul fe
nomenelor și proceselor în straturi 
superficiale ale materialelor supuse 
uzurii ; elaborarea de biotehnolpgii 
pentru obținerea enzimelor ; noi so
luții de optimizare a structurilor 
navale și marine, 'precum și a indi
cilor de performanță din hidrodina- 
mica navală ; transformările tenso- 
volumics la deformarea plastică la 
rece ; valorificarea superioară a 
potențialului bioeconomic al bazine
lor acvatice, sisteme bio-fizico-chi- 
mice in cimp ultrasonic etc.

în ultimii ani s-au realizat mari 
progrese in formarea și dezvoltarea 
bazei materiale care să asigure un 
nivel calitativ superior al activită
ților de integrare. Apropiatul an de 
învățămînt înregistrează, intre al
tele, noi stații-pilot și laboratoare, 
cu o dotare modernă, pentru ; spe
cializările de T.C.M. șl U.T.S. ; pen
tru microbiologie, proceșe unitare 
și tehnologice specifice diverselor 
ramuri din industria alimentară fer- 
mentativă ; biochimie și biotehnolo- 
gii ; tehnologii pentru obținerea 
substanțelor proteice ; industrii ali
mentare extractive : tehnologii de 
morărit și panificație ; tehnica fri
gului ; cazane și turbine ; motoare 
cu ardere internă ; electronică și 
automatizări ; prelucrări metalurgice 
prin deformare plastică ; tratamente 
termice ; procedee și tehnologii spe
ciale în metalurgia extractivă. Din
tre laboratoarele noi sau reorgani
zate, pe baza unor dotări de nivel, 
menționăm : laboratorul de mașini- 
unelte cu comandă numerică, labo
ratorul de microscopie electronică, 
implicat în cercetările metalurgice 
și de biotehnologii ; laboratorul de 
tratamente termice speciale și termo- 
chimice ; laboratorul ds difractome- 
trie cu raze X; laboratorul de struc
turi navale, unic în țară, permițînd 
cercetarea unor elemente de struc
tură in mărime naturală ; laborato
rul de cercetare și atestare a cali
tății echipamentelor electrice și 
electronice, în construcție navală și 
metalurgică (unic în țară). Este im- 

' portant de menționat și faptul că 
stațiile-pilot și laboratoarele sînt 
concepute și dotate pentru a satis
face necesitățile abordărilor Inter
disciplinare în activitatea științifică 
și tehnologică.

In activitatea complexă, de for
mare a viitorilor 
vedere faptul că 
tea vizează nu numai obținerea nou
lui la nivelul unor procese tehno
logice sau utilaje mai eficiente, ci 
și integrarea acestuia intr-o viziune 
mai largă, sistemică, care permite 
specialistului adaptarea previzionară 
la necesitățile viitorului.

Ingineri, avem în 
interdisciplinarita-

De strajă avuției naționale,
vieții și bunurilor cetățenilor

pa- 
is-

Una dintre cele mai strălucite 
gini de eroism din îndelungata 
torie a luptelor poporului român 
pentru suveranitate și independență 
națională, pentru libertate și neatir- 
nare a fost înscrisă, cu 141 de ani 
în urmă, la 13 septembrie 1848, de 
către bravii ostași pompieri, în crîn- 
cena încleștare cu 
Venită să 
revoluției 
trecut. In 
tru jertfa 
virtuților 
acel eveniment 
tembrie este consacrată drept „Ziua 
pompierilor".

In acest an, Ziua pompierilor este 
marcată de atmosfera 
patriotism, de profundă 
litate socială prilejuită 
terea de către intregul 
către întregul popor a 
Programului-Directivă

oastea otomană 
înăbușe idealul luminos al 
de la cumpăna veacului 
semn de venerație pen- 

de singe și pentru proba 
ostășești care au înscris 

în istorie, 13 Sep-

________ ______  unitate cu utilaje 
moderne, cu o organizare științifică a 
muncii, e un drum încărcat de via
tă. de acumulări, de experiență, do- 
bîndite. iată, doar în două decenii, cu 
o excepțională intensitate a trăirilor. 
Atunci cum de pot fi atît de mult 
lipsite de viată unele dintre „ma
terialele" destinate analizei în comi
tetul de partid 2

Nu avem de gînd să contestăm nici 
o singură clipă importanta cifrelor, a 
datelor care, fără îndoială, în acest 
secol al matematicii, al computerelor 
pot exprima sintetic cele mai di
verse și complicate aspecte ale rea
lității. Ele pot — și trebuie ! — să 
constituie și într-o analiză a muncii 
de partid punctul de pornire, mo
dalitatea de a argumenta. Dar abun
denta exagerată a unor cifre arun
cate la întîmplare In paginile unui 
referat, ale unui raport, ale unei dări 
de seamă, din dorința de a dovedi 
cît de „documentat" ești, nu-și atin
ge nici, pe departe scopul propus. 
Ne-am putut convinge că „opulența" 
cifrelor nu vădește nici capacitate de 
analiză și sinteză, nici o temeinică 
cunoaștere a realităților, ci dimpotri
vă. Această „metodă" întîlnită. in di
verse proporții, si în practica altor 
organe si organizații de partid. în 
loc să ofere o imagine vie. dinamică 
a colectivului, reduce totul la con
statări statistice care nu pun in 

• evidentă in profunzime nici laturile 
pozitive, nici pe cele negative, cau
zele anumitor stări de lucruri, efec
tele unui anume stil de muncă. Chiar 
atunci cînd e vorba de rezultate 
deosebit de bune, o asemenea optică 
„incifrată" face să se piardă sem
nificația politică si morală a acesto
ra. nu reușește să transmită expe
riența înaintată. Ca să nu mai vor
bim de faptul că. atunci cînd există

există 
materialelor nu 
de către un colec
tiv, ci de către 
un singur om — 
persoana în cauză, 
la cererea noastră 
de a desprinde 
doar cîteva date 

esențiale din maldărele de cifre în
grămădite pe cele cîteva pagini, n-a 
reușit nicidecum să facă acest lucru. 
Atunci cum ar putea ca dintr-o ase
menea învălmășeală să rețină esen
țialul participanții la plenară sau la 
ședința de birou ? în acest mod e 
clar că limbajul cifric, în loc să ex
prime realitatea, poate deveni para
vanul care o ascunde.

In fata acestei situații se mal pune 
întrebarea : oare nimeni n-a contro
lat desfășurarea activității de partid 
de la întreprinderea respectivă ? Co
muniști cu munci de răspundere in 
comitet afirmă că. dimpotrivă, exis
tă o anumită „abundență" și chiar o 
suprapunere a activităților de con
trol. Atunci de ce controlul exercitat 
nu acordă prioritatea cuvenită toc
mai muncii de partid, felului în care 
sînt pregătite și se desfășoară a- 
dunările generale, plenarele, 'ședin
țele de birou, eficientei cu care se 
soldează acestea ?

Așa cum reiese limpede din do
cumentele de partid, din orientările 
formulate de secretarul general al 
partidului, tendințele de „tehni
cizare" a muncii de partid trebuie 
combătute cu fermitate, sub orice 
formă s-ar manifesta. In această vi
ziune se cer a fi înlăturate toate 
tendințele de înlocuire a exprimării 
directe, vii. concludente, de eludare 
a spiritului analitic, de „birocra
tizare" a muncii de partid. In activi
tatea de partid se cer afirmate cu 
consecventă atitudinile înaintate în 
muncă și viață, combativitatea șl 
exigența, preocuparea pentru desci
frarea problemelor de fond ce ca
racterizează climatul de muncă și 
răspundere din fiecare colectiv. Ase
menea cerințe nu pot avea nimic co
mun cu mentalitățile și practicile 
funcționărești intilnite pe alocuri, 
spiritul revoluționar trebuind să ca
racterizeze inclusiv materialele des
tinate dezbaterii de către comuniști.

Prof. univ.
Emil CEANGA
Universitatea din Galați

Gh. ATANASIU

VASLUI : Un nou edificiu cultural

cinema
B Martori dispăruți : B U Z E Ș T I 
(50 43 58) — 15; 17; 19B Păsările : STUDIO (59 53 15) — 9.45; 
12; 14,30; 17; 19,30B Extemporal la dlrlgențle : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
B Artista, dolarii și ardelenii : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
B Flori de gheață : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
B O vară cu Mara : PACEA (71 30 85)
— 9: 11: 13; 15; 17; 19
B Maria șiVIITORUL
B Secretul
(27 54 95) —
B Dragoste

• La trei pași de dragoste : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sorgul roșu : COTROCENI (81 68 88) 
— 15; 17; 19
• De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15

teatre

Mlrabela te Tranzistoria : 
(10 67 40) — 15; 17; 19
lui Nemesis : COSMOS 
9; 11; 13; 15; 17; 19

____ ____ șl datorie : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17: 19B Program pentru copil șl tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
B Norocoasa : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
B Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15: 18
B Nava lui 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

©Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Fata din Andros — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Cineva te iubește — 18 
B Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital vocal-instrumental Ilinca Dumitrescu 
— pian. Sanda Șandru — soprană, 
Aurelian-Octav Popa — clarinet. Pro
gram ROBERT SCHUMANN — 18 
B Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundlel — 18,30
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Dragă 
Joey — 19
B Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18,30B Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Bună sea
ra, Boema I — 19
B Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) ; Șezătoare româ
nească — 18,30

întineritul peisaj arhitectonic 
al municipiului Vaslui — loca
litate ce a cunoscut în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" o dezvoltare 
economico-socială fără precedent — 
s-a îmbogățit cu un nou, frumos și 
multifuncțional edificiu de cultură 
— Teatrul de vară. Inaugurat cu un 
ciclu de spectacole literar-muzical- 
coregrafice și cinematografice, noul 
lăcaș de cultură, ridicat prin munca 
și contribuția cetățenilor in zona 
cultural-sportivă a municipiului re
ședință de județ, Îmbină în mod 
armonios frumosul cu originalitatea

liniilor arhitectonice, fiind dotat cu 
multiple utilități. Edificiul dispune 
de un amfiteatru pentru spectacole 
în aer liber, cu o capacitate de 1 500 
locuri și o sală polivalentă de 150 
locuri. Noua construcție, care se 
alătură astfel modernului Centru 
de creație șl cultură socialistă 
„Cintarea României" și Casei arte
lor, este armonios integrată îți spa
țiul din estul orașului, unde prinde 
contur și Parcul1 Tineretului, consti
tuind un nou punct de atracție și 
o mîndrie pentru vasluieni. (Petru 
Nccula).

de vibrant 
responsabi- 
de dezba- 
partid, de 
proiectului 

și Tezelor 
pentru Congresul al XIV-lea al par
tidului, dezbateri întărite prin fapte
le de muncă avîntate ale întrtegului 
popor, angajat, cu toate forțele, in 
întîmpinarea celui de-al XIV-lea 
Congres al partidului, cu noi și 
însemnate izbînzi in întreaga ac
tivitate. Sînt fapte nu de puține 
ori eroice, a căror nobilă sor
ginte se află în gîndirea șl ac
țiunea revoluționară a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de al cărui nume 
sint legate toate marile ctitorii ale 
prezentului, cu profunde reverbera
ții asupra viitorului întregii națiuni. 
Această perioadă — decisivă pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe întregul an — se defi
nește prin însuflețitoarea 
a colectivelor de oameni 
prin numeroasele succese 
nirea sarcinilor de plan 
rea eficienței economice, 
tarea intensivă, calitativă a întregii 
vieți economico-sociale din 
noastră. Așa cum a rezultat 
recenta ședință a Comitetului 
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
fășurată sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prioritare sînt și 
trebuie să fie preocuparea,, inițiati
va creatoare, întărirea răspunderii 
muncitorilor, specialiștilor, a facto
rilor de conducere din întreaga eco
nomie pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor de plan 
la toți indicatorii.

Sarcinile reieșite șl cu acest pri
lej — intre acestea numărindu-se 
realizarea producției de export și a 
exportului, accelerarea ritmului de 
lucru pe șantiere, perfecționarea or
ganizării și modernizarea producției, 
executarea la timp și de bună ca
litate a reparațiilor capitale și a re
viziilor generale, în special în sec-

torul energetic — impun întărirea 
spiritului revoluționar, de răspunde
re pentru apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste și creșterea 
avuției naționale. Este contextul in 
care se situează și activitatea de 
autoapărare împotriva incendiilor, 
bazată pe conceptul de prevenire, 
profund științific, formulat de se
cretarul general al partidului, care 
subliniază rolul esențial al oameni
lor muncii — în tripla lor calitate 
de proprietari, producători și bene
ficiari — în apărarea avutului ob
ștesc de orice incendii, dar cu pre
cădere de acelea care ar putea pro
duce pagube mari. Este și obiectivul 
general pentru a- cărui realizare 
pompierii militari și civili, sub di-

13 septembrie
„Ziua

pompierilor"

tv
19,00 Telejurnal
19,25 tn dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român • Creșterea 
rolului conducător al partidului — 
cerință legică a desfășurării cu 
succes a procesului construcției 
socialiste. Documentar

19,50 Industria — programe prioritare
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luționare
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Studioului de film TV

31,15 înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României o Muncă, învă
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tntrecera 
ai muncii, 
in tndepli- 
și asigură- 
în dezvol-

țara 
și la 
Poli- 
des-

recta îndrumare a organelor de 
partid, împreună cu ministerele și 
centralele industriale, cu consiliile 
populare, cu sprijinul organismelor 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, al unor numeroase organe de 
stat, acționează consecvent, cu fer
mitate, pentru asigurarea aplicării 
principiului autoapărării tn toate 
obiectivele și localitățile.

In același sens, există o 
preocupare pentru Creșterea 
tentei profesionale și a 
muncii cadrelor de pompieri, ca șl 
a eficienței activității preventive 
desfășurate de factorii de conducere 
din unitățile economice, comisiile de 
prevenire și stingere a incendiilor, 
de către formațiile civile de pom
pieri. Pornind de la cunoașterea șl 
analizarea periodică a situației ope
rative din zona de responsabilitate 
a fiecărei unități șl subunități de 
pompieri, se acționează neobosit, cu 
exigență, prin forme și mijloace 
specifice, atit în industrie, cit și în 
agricultură, în funcție de condițiile 
specifice fiecărui obiectiv și fiecărei 
perioade. Astfel, sînt antrenați în 
activitatea de prevenire a incendi
ilor, practic, toți oamenii muncii. 
In concepția strategică a partidului 
nostru, care orientează întreaga ac
tivitate de prevenire și pe linia pa
zei contra incendiilor, toate obiecti
vele economice și localitățile tre
buie să constituie adevărate cetăți 
de muncă, luptă și autoapărare.

lntensă 
compe- 
calității

Acest deziderat se reflectă In mun
ca de prevenire a incendiilor și de 
asigurare a stingerii prin angajarea 
tuturor factorilor și organelor cu 
atribuții in acest sens la îndepli
nirea unitară, de calitate superioară, 
a cerințelor principiului autoapă
rării.

Paralel, are loc o amplă șl insis
tentă muncă instructiv-educativă, 
menită să facă tot mai bine cunos
cute și aplicate normele de preve
nire și stingere a incendiilor de că
tre oamenii muncii, de toate cate
goriile . de cetățeni. Urmărindu-se 
combaterea celor mai frecvente 
cauze de incendiu, instaurarea unei 
ordini și discipline riguroase și din 
punct de vedere al preintîmpinării 
incendiilor, se acționează in direcția 
întăririi răspunderii personalului 
muncitor, a conducătorilor locurilor 
de muncii, pentru respectarea în
tocmai a prevederilor decretelor nr. 
400/1981 și nr. 232/1974, a celorlalte 
acte normative care reglementează 
apărarea împotriva focului stihinic.

Printr-o vastă colaborare cu uni
tăți de cercetare-producțîe de pro
fil, organele specializate ale pom
pierilor militari contribuie efectiv 
la definitivarea unor importante 
soluții tehnice, lâ realizarea, perfec
ționarea și testarea a numeroase 
produse specifice, efectuarea de 
analize șl încercări solicitate pentru 
definirea comportării la foc a noi
lor materiale utilizate în industria 
navală, aeronautică, nucleară, elec
tronică, electrotehnică, la metrou 
etc., ca și la stabilirea caracteristi
cilor tehnice ale substanțelor, utila
jelor și accesoriilor destinate pro
tecției Împotriva Incendiilor. Toto
dată, asimilarea unor centrale da 
semnalizare a incendiilor, a detec
toarelor de fum, a celor de flacără 
șt a celor de temperatură, creșterea 
rezistenței la foc a materialelor tex
tili și a celor lemnoase, prin lgni- 
fugare cu produse realizate în țară, 
perfecționarea mijloacelor de primă 
intervenție și proiectarea unor noi 
utilaje de stingere, mai eficiente, 
constituie preocupări încununate cu 
succes, reliefind .îndeplinirea unor 
importante obiective formulate la 
Congresul științei și tnvățămintului.

In felul acesta, acționind neabătut 
pentru apărarea avuției naționale, a 
vieții și bunurilor cetățenilor, pom
pierii României socialiste înțeleg 
să-și facă tot mal eficient datoria, 
contribuind într-o măsură mereu 
sporită, in funcție de specificul ac- 

scumpei 
de civi-

tivității lor, la situarea 
noastre patrii pe noi culmi 
lizație și progres.

inq.I.ocotenent-colonel
Toma CONSTANTINESCU

Adunare festivă cu prilejul „Zilei pompierilor"
Marți după-amiază a avut loc In 

Capitală adunarea festivă organi
zată cu prilejul împlinirii a 141 de 
ani de la eroicele lupte din 13 Sep
tembrie 1848 și a „Zilei pompieri
lor" din Republica Socialistă 
România.

în acest cadru au fost evocate

glorioasele tradiții de luptă ale 
pompierilor militari și civili, relie- 
fîndu-se, totodată, munca acestora, 
în condiții deosebite, pentru apă
rarea vieții oamenilor și a avuției 
naționale, contribuția lor la edifi
carea socialismului multilateral 
dezvoltat in patria noastră.

Intr-o atmosferă lnsuflețitoare, 
de puternică vibrație patriotică, 
participanții la adunare au adre
sat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al 
forțelor armate.

Zi de toamnă frumoasă, 
in leudul maramureșan.

— Bucuroși de oaspeți ?
— Bucuroși, bucuroși, cum 

nu ! — ne răspunde Pălaga 
Gorzo, în timp ce ne des
chide larg ușa casei.

Aruncă o privire rotitoa
re prin încăpere. Smulge 
cu iuțeala fulgerului singu
ra scamă existentă pe co
vor. Iși îndreaptă, mulțu
mită, năframa și-apoi gă
sește timp să ne mai zică :

— Da’ poftiți ! Ne veți 
ierta neorînduiala din casă, 
că tocmai am sosit de la 
fin. Și așa-i in casa cu 
mulți cuconi, nu prea stau 
lucrurile la locul lor.

— Noi tocmai ca să vă 
vedem copiii am venit, 
mătușă Pălada. Am auzit 
că-s tare frumoși, cuminți 
și deștepți. Așa-i ?

— Ei, și dumneavoastră ! 
Toți cuconii sint frumoși 
pentru mama lor. Și doară 
n-or fi tocmai ai mei alt
cumva ! Da’ poftiți să-i ve
deți. Numai că nu-s toți opt 
acasă. Cel mare, Vasile, 
știți — de-i tehnician vete
rinar — îi la lucru, la 
C.A.P., Găvrilă e mecanic, 
la Borșa. Și Dumitru ii tot 
la Borșa, să-și ia repartiția 
de la liceu. Da-s ceilalți 
cinci aici. Se joacă dincolo.

Ne îndreptăm spre ușa 
camerei alăturate și intrăm. 
Măria — de doi ani vîrstă, 
Irina — de cinci ani și Ioa
na — de șapte iși fac de 
joacă, în liniște. Anuța și 
Pălaga sînt prea mari pen
tru joacă, ele citesc și, din 
cînd in cînd, ridică ochii 
spre cei mai mici.

— E treaba lor, li au în 
teamă pe cei mici — ex
plică gazda. Mai muncesc 
și in gospodărie... Așa-i la 
noi, se cresc unii pe alții, 
că doar noi, vîrstnicii, avem 
și alte treburi de împlinit.

Așa zice. Și vocea ii este 
atit de caldă, de nu-ți vine 
să crezi că in existența ei 
de mamă s-a rătăcit măcar 
o clipă de uitare a prunci
lor.

Părăsim gospodăria fru-

țiului popular, primarul 
Dumitru Vlad. Să vă spun 
și de ce...

Și răsfoind dosare, agen
de ori din memorie începe 
să depene intimplări și ci
fre. Bunăoară, aflăm că in 
comună trăiesc 4 681 de lo
cuitori, din care „femeile îs 
mai'multe ca bărbații cu 
un picuț, adică-s 2 374 
exact". Că acești oameni 
și-au întemeiat 1 212 gospo
dării. Dar lucrul cel mai de

clasele I—X, iar la anul 
I—XII), grădinița, dispen
sarul (cu 3 medici și 6 ca
dre medii), brutăria, rețea
ua comercială și cea a 
serviciilor sint tot atitea 
dovezi ale grijii constante a 
societății noastre pentru ti- 
năra generație de la leud, 
ca de altfel din toată țara.

— Desigur — ne mărtu
risește, in continuare, pri
marul — n-a fost chiar 
ușor să ajungem la toate

Comoara noastră

moasă a familiei Gavrilq 
Gorzo. In drum spre pri
mărie, în fața porților, a 
inegalabilelor porți mara
mureșene de pe valea Izei, 
alți și alți copii; veseli și 
rumeni in obraji, doi băie
ței împing un cărucior plin 
cu dovleci. Par desprinși 
dintr-un vis frumos, in care 
oamenii învață de la f urnici 
cum să-și depășească pro
pria putere. Dintr-o ogradă, 
se aude : „Irinăăă ! Vezi că 
noi merm la fin. Să nu ieși 
cu a mică din livadă, c-a fi 
bai! Mă uit încoa’ de la că
piță, ș-apăi...“

— leudul este, cu adevă
rat, o lume a copiilor — 
imi explică, în timp ce toc
mai pășeam pragul consi-

laudă al leudului îl repre
zintă copiii, „cea mai mare 
bogăție pe care și-o dorește 
fiece gospodar de la noi". 
Stau dovadă : cei 113 copii 
sub un an, cei 302 preșco
lari și cei 993 școlari, plus 
copiii ce urmează licee de 
specialitate in alte locuri.

Am mai aflat, cu mare 
emoție, că în localitate sînt 
79 de mame eroine. Că sint 
439 mame cu mai mult de 
3 copii, din care 228 au 
mai mult de 5 copii. Aces
tea primesc lunar un ajutor 
total de 198 400 lei.

Dar ajutorul statului nu 
constă numai în acești bani 
și alocații ! Școlile (cu un 
număr de 24 săli,, labora
toare și cabinete pentru

trebuit 
și răs- 
cu rost.
ședeau 

locurile

aceste înlesniri. A 
efort și chibzuință 
pundere împlinită 
Doctorii, de pildă, 
cam puțin prin
noastre, ii trăgea ața către 
oraș. Dar ni s-a împlinit 
gindul să dăm și peste oa
meni statornici și cu dra
goste de meserie, cum este 
doctorița noastră Ana-Ma- 
ria Trandafir, o fătucă 
avind suflet mare pentru 
leud. Deși este generalistă, 
ca specialitate, asistă la 
nașteri, îngrijește cuconii 
cu mare pricepere, iși asu
mă riscul unor intervenții 
dificile, atunci cînd nevoia 
apare. Are multă răbdare și 
pricepere, cum spuneam. 
La fel și celelalte cadre 
sanitare iși fac meseria cu

dăruire, cu răspundere. Co
piii, stimată tovarășă, sint 
averea noastră de preț, sint 
sufletul nostru.

Primarul Dumitru Vlad 
adaugă alte vorbe ce ne 
merg la inimă : „In leud, 
familia este considerată ca 
fiind ceva sacru. De sute 
de ani, puțini au fost aceia 
care au ajuns să se des
partă, la noi, din diferite 
motive, și acestea sînt ca
zuri pe care toată lumea le 
știe, din tată în fiu, și le 
ține de rău. Este deci fi
resc ca la noi familia să fie 
trainică, pentru că, socotim 
noi, un copil e puntea care 
unește părinții. Dar cînd ai 
14 copii, cum are, de exem
plu, familia lui Ion Buftea, 
ori 13, ca aceea a' lui Gri- 
gore Bocrită Plopșor, a că
rei fată este ea însăși 
mamă a 7 copii ?“

Mai aflăm că, nu rare
ori, in „odaia mare" a unei 
gospodării, acolo unde fe- 
meia-și ține zestrea (ruda, 
lațul, țolurile, perinile și 
atitea alte lucruri îndelung 
trudite), nu rareori, deci, 
într-o astfel de odaie se 
reunesc mai bine de 50 de 
suflete, de la străbunici la 
strănepoți, in jurul vreu
nei mese sărbătorești.

Și că, mai mereu, aici, 
copiii învață numărătoarea 
pină la 10, nu pe degete, ci 
pe numele iubite ale frați
lor lor ! Ei, copiii... Vieți ce 
ne continuă propriile noas
tre vieți, merită totul și au 
totul: și dragoste, și grijă, 
și atenție.

DEVA : „Casa cărții"
In municipiul Deva, la unul 

din parterele modernelor blocuri 
date în folosință în centrul lo
calității, s-a deschis „Casa căr
ții" — instituție menită să îm
bogățească activitatea spirituală 
a cetățenilor. Noul complex dis
pune de spații pentru o librărie 
de carte, o librărie ce pune la 
dispoziția cumpărătorilor albu
me, cursuri universitare, ta
blouri, discuri de muzică popu
lară, ușoară și clasică, precum 
și o secție cu articole de pa- 
petărie. Este amenajat și un 
stand permanent cu ultimele 
apariții editoriale. (Sabin Cerbu).

BACĂU : Manifestarea 
muzicală „Enescu — 

Orfeul moldav"

AndaMaria 1L1OIU

Și în acest an, așezămintul de 
cultură si creație de la Tescani, 
județul Bacău, locul unde a 
trăit și creat marele nostru 
compozitor George Enescu, a 
găzduit tradiționala manifestare 
muzicală cunoscută sub numele 
de Festivalul „Enescu — Orfeul 
moldav". Prestigiosul festival, 
care a ajuns la cea de-a X-a 
ediție, a reunit soliști vocali și 
instrumentiști, muzicologi, com
pozitori. critici, formații și an
sambluri orchestrale, precum și 
alti oameni de cultură și artă 
din tară. I.a această ediție a 
festivalului de la Tescani a fost 
interpretată numai muzică enes- 
ciană. (Gheorghe Baltă).
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Oamenii muncii din agricultură 
raportează încheierea recoltării 

unor culturi și obținerea 
de producții mari la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA? 

SOARELUI
ÎN JUDEȚUL IAȘI

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tansa — 5 507 kg Ia hec
tar

IN JUDEȚUL BIHOR

® Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ilomorog — 5 435 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL ARAD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șagu — 5 430 kg la hectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

IN JUDEȚUL BIHOR

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Calacea — 65 640 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cubulcut — 64 650 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Soporu de Cimpie — 
61 130 kg la hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Suatu — 63 120 kg Ia
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Iclod — 61110 kg la 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cuzdioara — 60 250 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL HARGHITA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cristur — 64120 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Remetea — 63 200 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA

© întreprinderea Agricolă de Stat 
Rimnicelu — 63 850 kg la hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Smîrdan — 63 500 kg la hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tulucești — 63 200 kg la 
hectar

(Urmare din pag. I) 
ral“, cit șl cea „pur tehnicistă* 1 2', re- 
levindu-se ceea ce este pozitiv, dar 
ș“l ceea ce îngreunează obținerea 
unor rezultate superioare.

energetic al județului prin pune
rea in funcțiune a celei mai mari 
microhidrocentrale de pe canalele 
de ipigatii de la Zăvoaia, cu o pu
tere de 2 500 kW — se spune in te
legrama Comitetului Județean 
Brăila al P.C.R. — se asigură au
tonomia energetică "a comunelor 
Zăvoaia, Cireșu, Dudești, Gropeni 
și Surdila Greci, precum și un dis
ponibil de 1 050 MWh pe an, care 
se livrează sistemului energetic 
național. De asemenea, au mai 
fost realizate 72 de instalații de 
biogaz de tip industrial de 
mare capacitate, 67 instalații so
lare. 18 instalații pe bază de 
energie a vintului și o insta
lație de valorificare a energiei 
geotermale. Totodată, au fost puse 
în valoare însemnate resurse ener
getice refolostbile, care ‘ împreună 
cu celelalte instalații de surse noi 
de energie realizează o economie 
de combustibil echivalentă cu 
142 375 tone gigacalorii pe an.

Acționînd pentru valorificarea 
potențialului hidroenergetic al ju
dețului — se arată in telegrama 
Comitetului Județean Buzău al 
P.C.R. — s-a reușit să se asigure 
autonomia energetică a 5 comune 
— Lopătari. Minzălești, Chiojdu, 
Cătina si Calvini, prin realizarea 
a 5 microhidrocentrale. care furni
zează suplimentar față de nece
sarul anual de energie electrică al 
acestor localități o cantitate de 
6 100 MWh. De asemenea, în aceas
tă perioadă au fost realizate 48 de 
Ynstalatii de nrodncere a biogazu- 
Iui. 4 instalații pentru folosirea e- 
nergiei vintului și 24 instalații so
lare. urmind ca în viitor alte nu
meroase asemenea obiective să fie 
puse in funcțiune.

Valorificarea superioară a cadru
lui natural și potențialului hidro
energetic existent în județ — se a- 
rată in telegrama Comitetului Ju
dețean Cluj al P.C.R. — a permis 
să se asigure autonomia energetică 
a comunelor Beliș. Băișoara. Ma- 
risel.t Măguri Răcătău și Valea 
Ierii prin realizarea a 4 microhi
drocentrale care livrează anual în 
sistemul energetic național peste
1 300 MWh. In cadrul programului 
privind valorificarea superioară a 
resurselor neconvenționale si refo- 
losibile de energie au fost realizate 
51 de instalații de biogaz cu o ca
pacitate de 1 961 tone combustibil 
convențional pe an, 63 instalații 
solare avind o suprafață de cap
tare de 26 000 mp și o producție de
2 085 tone combustibil convențional 
pe an. 350 instalații recuperatoare 

dezbatere din partidul nostru să se 
constituie intr-un important mo
ment de mobilizare a energiilor în
tregului partid. Spiritul critic și 
autocritic trebuie să străbată ca 
un fir roșu întreaga desfășurare 
a adunărilor și conferințelor pen
tru dări de seamă și alegeri. 
Pentru ca să aibă finalitate, cri
tica și autocritica nu trebuie să 
se limiteze doar la constatarea 
unor lipsuri și neajunsuri, ci să vi
zeze direct, fără ocolișuri, pe cei 
răspunzători de unele stări de lu
cruri negative, să prevaleze, in 
exercitarea acestora, dorința și mai 
ales voința comuniștilor ca, prin 
propuneri și sugestii, prin partici
parea directă in aplicarea lor, acolo 
unde s-au manifestat dificultăți, lu
crurile să fie puse pe făgașul lor 

normal, iar acolo unde s-a muncit 
bine această experiență să fie con
tinuată și perfecționată. De aseme
nea. trebuie combătută cu vigoare 
tendința unor membri de partid de 
a privi lucrurile din afară, ca simpli 
observatori, fără a se considera im
plicați în ceea ce este bun șl, mai 
ales, în ceea ce nu merge bine în 
domeniul și în colectivul în care ac
tivează.

Adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri reprezintă 
un prilej de analiză exigentă a acti
vității politico-organizatorice a 
organizațiilor partidului, a mo
dului în care viata internă de 
partid — pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale și plenarelor 
comitetelor de partid, elaborarea 
hotăririlor, participarea comuniști
lor la îndeplinirea lor, stilul și me
todele de muncă ale birourilor or
ganizațiilor de bază și comitetelor 
de partid, preocupările pentru creș
terea rindurilor partidului, pregă
tirea politică și morală a celor nou 
primiți în partid, respectai ea pre
vederilor Statutului și normelor parti
dului — s-a desfășurat în strinsă 
legătură cu cerința de a răspunde 
sarcinilor fiecărei etape, cu obiecti
vele ce s-au-aflat în fața colecti
velor de muncă, a contribuit la va
lorificarea potențialului material și 
uman de care dispune fiecare colec
tiv. Avind ca repere fundamentale 
ideile și orientările cuprinse în Te
zele pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, este necesar ca in 
hotărîrile adoptate de adunările 
și conferințele pentru dări de

Firește, conținutul dărilor de sea
mă, al dezbaterilor va fi determinat, 
in bună măsură, de sarcinile speci
fice locului de muncă in care-și des
fășoară activitatea organele și orga
nizațiile de partid respective. Ast
fel. comuniștii din unitățile indus
triale vor analiza modul în care s-a 
acționat pentru dezvoltarea bazei e- 
nergetice și de materii prime, rea
lizarea tuturor indicatorilor de plan, 
îndeosebi cu privire la producția fi
zică și livrările la export, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor și sporirea mai accentuată a 
productivității muncii, concomitent 
cu îndeplinirea programelor de mo
dernizare si organizare științifică a 
producției și a muncii, realizarea 
programelor de investiții. în a- 
gricultură vor fl examinate cu 
precădere măsurile întreprinse și 
rezultatele obținute în Înfăptuirea 
noii revoluții agrare, realizarea de 
producții superioare la toate culturi
le, creșterea efectivelor și a produc
țiilor animaliere, ridicarea continuă 
a gradului de fertilitate al pămîntu- 
lui, sporirea contribuției unităților 
socialiste, precum și a gospodăriilor 
populației la formarea fondului cen
tralizat al statului.

Un rol fundamental In dezvoltarea 
economico-socială a țării, în promo
varea și generalizarea progresului în 
toate domeniile, în creșterea inten
sivă a producției materiale, in afir
marea unei noi calități a muncii și 
vieții l-au avut și îl au știința, 
cercetarea. învățămintul, arta și 
cultura, domenii conduse cu înal
tă competentă de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de înalt prestigiu mondial. 
Pentru a pune cit mai bine in va
loare minunatele condiții create ști
inței, cercetării și învățămintului, 
artei și culturii. în dările de seamă 
și în intervențiile comuniștilor din 
adunările și conferințele organiza
țiilor .de partid care-și desfășoară ac
tivitatea in aceste domenii, un aocent 
deosebit va fi pus pe aplicarea în 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice. pe 
ridicarea nivelului profesional și de 
cultură generală al tuturor oameni
lor muncii. Indiferent în ce sector 
își desfășoară activitatea, obiectivul 
central al preocupărilor organelor și 
organizațiilor de partid, al comuniș
tilor trebuie să-l reprezinte dezvol
tarea șl consolidarea proprietății so
cialiste prin creșterea mai substan
țială, pe toate căile, a eficienței eco
nomice în toate unitățile, in vederea 
sporirii mai rapide a venitului na
țional — baza temeinică și sigură a 
propășirii generale a patriei, a ri
dicării bunăstării poporului.

Desigur, în obținerea unor rezul
tate pozitive in industrie, in agricul

IN JUDEȚUL BUZĂU

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Costești — 62 360 kg Ia 
hectar

ÎN JUDEȚUL ALBA

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vințu de Jos — 62 310 kg 
la hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drîmbar — 62 140 kg la 
hectar

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Alba lulia — 61 420 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL IAȘI
O Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tătăruși — 61 500 kg Ia 
hectar

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dorohoi — 61 122 kg la 
hectar

LA SFECLA
DE ZAHĂR

ÎN JUDEȚUL BRĂILA

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tudor Vladimirescu — 
112 500 kg la hectar

0 întreprinderea /Vgricoiă de Stat 
Stăncuța — 100 500 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cazasu — 100 200 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

O întreprinderea Agricolă de Stat 
Ograda — 102 000 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Iazu — 91 600 kg la
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Balaciu — 86 000 kg Ia 
hectar

ÎN JUDEȚUL GALAȚI

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bucești — 86 110 kg Ia 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grivița — 86 100 kg la. 
hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU

O întreprinderea Agricolă de Stat 
Ciiibia — 84 870 kg la hectar

tură, in cercetarea științifică. In în- 
vățămint și cultură, rolul hotăritor 
revine comuniștilor, oamenilor mun
cii, gradului de conștiință, de răs
pundere politică cu care acționează 
neabătut pentru îndeplinirea obiec
tivelor stabilite, pentru ridicarea 
permanentă a calității muncii și vie
ții, pentru a-și aduce o contribuție 
cit mal mare la creșterea avuției na
ționale, la progresul neîntrerupt al 
patriei. Iată de ce in adunările și 
conferințele pentru dări de seamă și 
alegeri vor trebui evidențiate expe
riențele, acțiunile desfășurate,-acti
vitatea politico-ideologică și de edu
care a membrilor de partid, a celor
lalți oameni ai muncii, consacrate 
cultivării principiilor eticii și echită
ții socialiste, formării unui om nou, 
cu o înaltă conștiință revoluționară.

Adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri

Vor trebui, totodată, analizate — in 
spirit critic și autocritic — neajun
surile care au făcut ca activitatea 
politico-educativă să nu se ridice în
totdeauna la înălțimea exigențe
lor formulate de secretarul gene
ral al partidului, ceea ce a determi
nat o anumită răminere in urmă 
față de dezvoltarea forțelor de pro
ducție, subliniindu-se căile de urmat, 
modalitățile concrete menite să deter
mine ridicarea nivelului politico- 
ideologic al fiecărui comunist, creș
terea gradului de răspundere politică 
a acestora. Fenomenele, evenimentele 
care au loc in lumea contemporană 
presupun din partea fiecărui membru 
de partid o concepție politică fer
mă, spirit comunist, revoluționar în 
toate împrejurările, angajare neabă
tută pentru afirmarea și slujirea po
liticii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, a con
cepției profund revoluționare privind 
construcția societății socialiste, așa 
cum este ea strălucit incorporată in 
documentele pregătitoare pentru 
Congresul al XIV-lea, supuse dez
baterii întregului partid, poporului, 
în Tezele pentru Congres, elaborate 
cu contribuția hotăritoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului.

Adunările și conferințele pentru 
dări de seamă șl alegeri trebuie 
considerate de fiecare comunist ca 
un bun prilej de analizare a pro
priei activități, de a evalua cu exi
gență și responsabilitate în ce 
măsură și-a valorificat propria ca
pacitate profesională, politică și 
organizatorică, astfel incit ampla

ÎN JUDEȚUL DOLJ

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Steagul Roșu" din Mo- 
țăței — 82 700 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ARAD

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Nadab — 82 170 kg la 
hectar

LA SOIA
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Andrășești — 5 610 kg la hectar

Comitetele județene Hunedoara, Alba, Brăila, 
Buzău, Cluj, Timiș și Vrancea raportează 

asigurarea autonomiei energetice a unor comune
(Urmare din pag. I)

IN JUDEȚUL CONSTANȚA

O întreprinderea Agricolă de Stat 
Nicolae Bălcescu — 5 500 kg la 
hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din aceste unități informează des
pre încheierea recoltării unor cul
turi si obținerea de producții mari 
la hectar, peste prevederile de 
plan.

Toate forțele umane și mecanice 
din unitățile respective sint con
centrate acum, se subliniază în te

de energie, cu o producție anuală 
de 160 000 tone combustibil con
vențional, 12 microhidrocentrale cu 
o putere instalată de 1 524 kW și 9 
instalații pentru folosirea energiei 
vintului în unitățile socialiste și in 
gospodăriile populației. Se află în 
curs de finalizare încă două in
stalații de utilizare a energiei so
lare cu o suprafață de captare de 
5 468 mp și o capacitate de 450 
tone combustibil conventional pe 
an. 4 instalații de biogaz cu o ca
pacitate de 1 930 tone combustibil 
convențional pe an și o instalație 
de recuperare a energiei refolosi- 
bile cu o capacitate de 243 tone 
combustibil convențional pe an.

Acționînd cu dăruire comunistă, 
cu spirit revoluționar pentru pu
nerea în valoare a unor surse 
energetice locale — se spune în 
telegrama Comitetului Județean 
Timiș al P.C.R. — s-a reușit. în- 
tr-o primă etapă, asigurarea auto
nomiei energetice, înainte de ter
menul stabilit, a comunelor Tere- 
mia Mare, Topolovăț. Uivar, Ba- 
lint și Pietroasa, pulsind supli
mentar in sistemul energetic na
țional 485 MWh energie electrică 
anual. Sursa acestei energii o con
stituie cele 15 microhidrocentrale 
puse în funcțiune, cu o putere in
stalată de 2 400 kW, generatoarele 
cu o putere instalată de 500 kW 
acționate cu gaze recunerat-s dm 
ape geotermale. Totodată, energia, 
termică care renrezintă 17 500 
gigacalorii este asigurată ca ur
mare a folosirii apelor geotermale, 
a instalațiilor solare și de biogaz, 
precum și a biomasei. S-au reali
zat, de asemenea, primele instala
ții solare — la Jimbolia — care 
au fost integrate în procesul teh
nologic pentru uscarea cărămizilor 
și la Timișoara, precum si pentru 
alimentarea cu apă caldă mena
jeră a unei zone de locuințe, dis- 
punînd în prezent de 751 de insta
lații cu aport energetic de 1454 
tone combustibil convențional pe 
an, 57 instalații de biogaz — din
tre care 3 di mare capacitate — 
asigurînd în total un echivalent 
energetic d“ 2 976 tone combustibil 
conventional ne an. 20 de instalații 
care utilizează ape geotermale ce 
asigură o economie de 21 980 tone 
combustibil convențional pe an. 
22 de instalații folosind energia 
vintului cu echivalent de 40 de 
tone combustibil conventional pe 
an. valorificarea anuală a peste 
30 000 tone combus*ibil convențio
nal biomașă si 94 638 tone combus
tibil convențional pe an prin folo
sirea instalațiilor pentru recupera
rea și refolosirea surselor energe

seamă și alegeri să fie incluse 
măsuri si prevederi concrete 
privind mai buna planificare a 
muncii și repartizarea judi
cioasă a forțelor, folosirea mai 
bună a potențialului de care dis
pune activul de partid, afirmarea 
cu mai multă vigoare a criticii și 
autocriticii, a combativității revolu
ționare, dezvoltarea mai puternică a 
democrației interne de partid, per
fecționarea muncii și conducerii 
colective, concomitent cu creșterea 
răspunderii personale, întărirea 
controlului pe toate treptele, inte
grarea mai puternică a organelor și 
organizațiilor de partid, a comuniș
tilor în activitatea organismelor 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, a organizațiilor de masă și 
obștești.

Potrivit prevederilor statutare, nor
melor democratice ale partidului, a- 
dunările și conferințele vor trebui să 
analizeze temeinic modul în care 
și-au îndeplinit mandatul cei ce fac 
parte din organele de partid, vor 
releva experiența bună, vor dezvălui 
neajunsurile, conturînd măsuri pen
tru o cit mai bună activitate în vii
tor. Pornind de la importanța deo
sebită pe care o reprezintă îndepli
nirea exemplară a obiectivelor și 
sarcinilor ce vor fi stabilite de Con
gresul al XIV-lea al partidului, 
participanții la adunări și conferințe 
alt totodată înalta îndatorire să a- 
sigure alegerea in organele de 
partid și ca delegați la conferințe și 
desemnarea spre a fi aleși in orga
nele imediat superioare a celor mai 
buni membri ai partidului, muncitori, 
țărani și intelectuali, cu experiență 
politică și organizatorică care desfă
șoară o susținută activitate, se situea
ză în fruntea luptei pentru îndepli
nirea exemplară a Programului parti
dului, a hotăririlor de partid și 
de stat, manifestă spirit revolu
ționar, exigență și fermitate în 
realizarea sarcinilor ce le sint în
credințate, corespund întocmai cri
teriilor politice, morale și profesio
nale. O deosebită importanță pentru 
orientarea în această privință a 
participanților la adunări și confe
rințe o au măsurile stabilite la șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 4 septembrie a.c. 
referitoare la îmbunătățirea compo
ziției sociale a membrilor organelor 
de partid, la asigurarea creșterii 
ponderii muncitorilor și țăranilor in

legrame. Ia recoltarea cit mai grab
nică și fără pierderi a porumbului, 
a celorlalte culturi de toamnă, la 
eliberarea terenurilor de resturile 
vegetale, efectuarea arăturilor și 
pregătirea în cele mai bune con
diții a patului germinativ pentru 
insămînțările de toamnă, baza și- 
gură a unor recolte viitoare boga
te. pentru a asigura o eficientă 
sporită întregii activități din agri
cultură.

In telegrame se exprimă, tot
odată. angaiamentul de a acționa 
cu fermitate și abnegație revolu
ționară pentru a întîmpina cu noi 
și importante succese cel de-al 
XIV-lea Congres al Pattidului Co
munist Român, sporindu-și astfel 
contribuția la progresul general al 
tării.

tice secundare. în total, din surse 
noi, neconvenționale și din recu
perări realizăm anual echivalentul 
a 152 348 tone combustibil conven
țional.

Utilizarea noilor resurse de ener
gie, — se spun; în telegrama Co
mitetului Județean Vrancea al 
P.C.R. — asigură autonomia ener
getică a comunelor Nistorești, 
Nereju. Tulnicî. Paltin si Bîrsești 
prin punerea in funcțiune a mi- 
crohidrocentraleî Gresu I cu o 
producte anuală de energie de 
2 768 MWh. De asemenea, prin 
funcționarea celor 12 microhidro
centrale de capacitate mică și a 
21 instalații hidromecanice ampla
sate ne teritoriul acestor comune, 
s? economisește suplimentar o 
cantitate de energie electrică de 
716 MWh anual. Acționînd cu res
ponsabilitate pentru disponibiliza
rea hidrocarburilor și implementa
rea surselor neconvenționale și va
lorificarea resurselor energetice, re- 
folosibile in vederea real’zării auto
nomiei energetice a localităților 
rurale, a fermelor zootehnice și a 
altor sectoare de activitate, pină 
Ia această dată s-a realizat, în pe
rioada trecută din acest an. o eco
nomie de 52 768 tone combustibil 
convențional prin funcționarea ce
lor 38 instalații solare. 19 insta
lații de biogaz. 17 instalații acțio
nate de energia vintului si 26 in
stalații de valorificare a gazelor 
arse, a aburului uzat și a căldurii 
din agenții de răcire. în prezent 
se acționează pentru nunerea in 
funcțiune a 2 microhidrocentrale 
cu o producție medie anuală de 
4 900 MWh.

în telegrame se exprimă hotă- 
rirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din aceste jude'e 
de a acționa cu responsabilitate și 
dăruire pentru valorificarea supe
rioară a resurselor energetice de 
care, dispun, pentru dezvoltarea si 
întărirea bazei energetice a țării, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor economice ce le revin 
pe acest an șl pe întregul cincinal.

Telegramele dau glas adeziunii 
unanime a tuturor celor ce mun
cesc. si trăiesc pe aceste meleaguri 
față de Hotărîrea Plenarei C.C. 
al’ P.C.R. de a propune ce
lui dc-al XIV-lea Congres al 
partidului realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului pentru a conduce cu 
aceeași înțelepciune si clarviziune 
revoluționară destinele poporului 
român pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.

aceste organe, cerințe care ilus
trează fermitatea, consecvența con
ducerii partidului nostru, a secre
tarului său general, de a păstra șl 
amplifica în continuare caracterul 
muncitoresc al partidului nostru. 
„Prezența majorității muncitorilor 
in partid, in organele de con
ducere — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — este ga
ranția spiritului revoluționar, garan
ția mersului ferm spre socialism, 
spre comunism". De asemenea, adu
nările și conferințele vor asigura, 
așa cum s-a hotărît la ședința Co
mitetului Politic Executiv, o creștere 
importantă a ponderii femeilor în
birourile și comitetele de partid,
potrivit rolului și locului lor în so
cietatea noastră socialistă, a aportu
lui lor remarcabil la înfăptuirea 
politicii partidului de înflorire mul
tilaterală a patriei. Structura vii
toarelor organe de partid șl a dele- 
gaților la congres va trebui să re
flecte totodată compoziția socială a 
membrilor de partid și a popu
lației din țara noastră. O mare în
semnătate prezintă în acest sens 
sublinierea din Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. 
cu privire la convocarea Congre
sului al XIV-lea al partidului, 
potrivit căreia, pe baza reglementă
rilor din Statutul partidului, numă
rul candidaților propuși pentru or
ganele de partid de la toate nive
lurile, inclusiv pentru Comitetul 
Central, va fi, de regulă, mai mare 
cu cel puțin o treime față de numă
rul celor care vor fi aleși. De ase
menea. propunerile de candidați pre
zentate in toate conferințele de partid 
pentru organele imediat superioare, 
inclusiv pentru organele centrale ale 
partidului, vor fi nuse. in prealabil, 
discuției și consultării adunărilor ge
nerale ale organizațiilor din care fac 
parte membrii de nartid respectivi, 
la care sint invitați și alți oameni 
ai muncii din unitățile în care iși 
desfășoară activitatea.

Adunările și conferințele organi
zațiilor de partid pentru dări de 
seamă și alegeri vor trebui să de
termine întărirea tot mai puternică 
a rolului conducător al partidului 
nostru comunist — centru vital al 
întregii națiuni —, a unității indes
tructibile a clasei muncitoare, a po
porului. perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid, dinamizarea 
Întregii activități economice, politi
ce și sociale, creșterea capacității de 
muncă, luptă și acțiune a tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
a influentei și forței lor de mobili
zare a comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii pentru înfăptuirea 
exemplară a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socia
lă a patriei, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea patriei noastre 
spre comunism.

Marți, delegația parlamentară din 
Republica Populară Mongolă, aflată 
în vizită in tara noastră, s-a întilnit 
cu reprezentanți ai presei române.

In declarația făcută cu acest prilej, 
șeful delegației, Lodonghiin Rincin, 
președintele Marelui Hural Popular, 
ă exprimat profunda sa satisfacție și 
a membrilor delegației de a fi pri
miți de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această primire — a spus vorbitorul 
— a constituit cel mai important 
moment al vizitei noastre în Româ
nia. Arătind, apoi, că in cadrul con
vorbirii au fost abordate probleme 
privind colaborarea dintre România 
și Mongolia, vorbitorul a subliniat că 
au fost identificate noi posibilități 
de extindere si aprofundare a rela
țiilor româno-mongole pe plan eco
nomic, tehnic și în alte domenii de 
interes comun. Dorim ca, în spiritul 
intîlnirilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel. în continuare să dezvol
tăm această rodnică conlucrare între 
partidele, țările și popoarele noastre. 
Consider că avem posibilități pentru 
extinderea și adincirea colaborării 
multilaterale româno-mongole in 
viitor.

Referindu-se la rolul și Importan
ța conlucrării dintre parlamentele și 
parlamentarii din . cele două țări, 
președintele Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole a relevat contri
buția tot mai însemnată pe care a- 
cestea o pot aduce la soluționarea 
marilor probleme care confruntă o- 
menirea, în direcția înfăptuirii de
zarmării și a prevenirii războiului, 
Întăririi colaborării tuturor po
poarelor.

Președintele Marelui Hural Popu
lar a arătat' că sint bine cunoscute 
acțiunile și inițiativele României so
cialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceausescu. în direcția dezar
mării, stabilității și securității în în
treaga lume, România dobîndind un

Adunare festivă cu prilejul împlinirii a 41 de ani 
de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene

Marți, la ' Combinatul de Fibre, 
Celuloză și Hirtie din Brăila a avut 
loc o adunare festivă organizată de 
Comitetul Județean Brăila al P.C.R. 
cu prilejul aniversării a 41 de ani de 
la proclamarea Republicii Populare 
Democrate Coreene. Au luat parte 
activiști de partid si de stat, nu
meroși oameni ai muncii. Au fost 
nrezenti membri ai Ambasadei 
Republicii Populare Democrate 
Coreene la București.

în cadrul adunării au luat cuvîn- 
tul Adrian Murgoci, directorul Com
binatului de Fibre. Celuloză și Hir
tie.. și Mun Biong Rok, ambasadorul 
Republicii Populare Democrate Co
reene la București, care au evocat 
lupta eroică a poporului coreean 
pentru eliberare socială șl naționa
lă. pentru crearea statului coreean. 
Au fost, totodată, reliefate succe
sele obținute in edificarea socialis
mului, in dezvoltarea tuturor ramu

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a Marii Revoluții de la 1 
Septembrie — Ziua națională a Ma
rii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste —, secretarul Birou
lui Popular la București al acestei 
țări. Mohammed Al Baruni, a oferit, 
marți o recepție.

Au participat Stefan Andrei, vlce-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ— ________________________ ,
Succes echipelor românești de fotbal
în noua ediție a 

ÎN C.C.E.:
Steaua București

Iubitorii fotbalului și al Stelei 
s-au obișnuit ca. mal in fiecare 
toamnă, echipa ros-albastră a clubu
lui central al armatei să pășească 
intr-o competiție europeană in- 
tercluburi. Mai des (cu deosebire de 
cițiva ani încoace) in cea mai pres
tigioasă dintre acestea — Cupa 
Campionilor Europeni. pe care de 
altfel a și ciștigat-o in 1986 — unde 
acum evoluează pentru a 10-a oară.

De data aceasta, finalista ediției 
trecute își începe un nou traseu eu
ropean cu campioana Islandei — tram Reykjavik.

Ne manifestăm Încrederea sln-

1N CUPA CUPELOR: 
Dinamo Tirana -

TIRANA (prin telefon). Dinamo 
București va intilni azi. aici. în ca
pitala Albaniei, pe una dintre for
mațiile populare în această tară — 
Dinamo Tirana. Interesul amatorilor 
locali de fotbal a crescut simțitor 
după victoria preliminară obținută 
in dauna formației bulgare Cerno- 
moreț.

Dinamo București s-a pregătit cu 
multă seriozitate și va alinia in me
ciul de la Tirana cea mai bună 
formație. Cei mai probabil este faptul 
că echipa noastră va începe jocul

ÎN CUPA U.E.F.A.:
@> F. C. Valencia - 

în romanticul oraș spaniol se vor 
Intilni azi două formații care încear
că să se reabiliteze în Cupa U.E.F.A. 
pentru insuccesele cu care au pășit 
în campionatele naționale respective. 
Reprezentanta noastră, Victoria Bucu
rești, va avea de înfruntat însă o sea
mă de obstacole: o echipă-gazdă cu

® F. C. Porto - Flacăra Moreni
Misiune foarte dificilă și pentru de

butanta Flacăra din Moreni. Echipa 
lusitană din orașul Porto (care cu 
două ediții in urmă cîștiga chiar 
Cupa Campionilor) este și acum deo
sebit de puternică, beneficiind de 
aportul unor reputați internaționali 
portughezi, împreună cu algerianul

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 13 septembrie, ora 20 — 16 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea se va 
Încălzi ușor șl treptat, iar cerul va fi 
variabil. Ploi slabe, izolate se vor sem
nala mal ales In sudul și sud-vestul 
țării. Vintul va sufla slab plnă la mo

binemeritat prestigiu pe plan Inter
național. De un măre răsunet, a spus 
în continuare vorbitorul, se bucură 
acțiunile și propunerile privind de
zarmarea, realizarea în Balcani a 
unei zone fără arme chimice șl nu
cleare, organizarea deceniilor dezar
mării, a Anului internațional al ti
neretului și altele.

împărtășind impresii din timpul 
vizitei in țara noastră, oaspetele a 
declarat : Am luat cunoștință de 
marile realizări obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului co
munist. în construirea societății so
cialiste. De asemenea, am luat cu
noștință de perspectivele dezvoltării 
României socialiste. Din tot ce am 
văzut, din întîlnirile cu oameni ai 
rpuncii din diferite sectoare de acti
vitate. reiese cu claritate faptul că 
poporul român sprijină întru totul 
politica înțeleaptă a partidului, mun
cește cu abnegație si hotărîre pentru 
a obține noi succese.

★
Delegația parlamentară mongolă, 

condusă de Lodonghiin Rincin. pre
ședintele Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a efectuat o vizită în tara noastră, 
a părăsit marți Capitala.

Oaspeții mongoli au fost salutați, 
la plecare, de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputaji și alte persoane oficiale.

A fost de fată Osoryn Ghenden, 
ambasadorul Mongoliei la București.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

membrii delegației parlamentare 
mongole au vizitat obiective econo
mice. edilitare șl social-culturale din 
Capitală și din județele Călărași și 
Vîlcea. De asemenea, ei au avut în
trevederi la comitetele executive ale 
consiliilor populare din județele vi
zitate.

(Agerpres)

rilor economiei naționale, transfor
mările care au avut loc in această 
tară în cei 41 de ani de la crearea 
Republicii Populare Democrate Co
reene, inițiativele și eforturile parti
dului și’statului coreean pentru re- 
unificarea pașnică a patriei, dezi
derat major al întregului popor co
reean.

Au fost, de asemenea, evidențiate 
bunele relații statornicite între 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România șl Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
Importanța deosebită a convorbiri
lor si înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
pentru întărirea și amplificarea in 
continuare a raporturilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare, în 
folosul cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

(Agerpres)

prim-mlnlstru al guvernului, repre
zentanți ai conducerii unor ministe
re șl instituții centrale, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră. aițl membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

cupelor europene!

- Frânt Reykjavik
ceră în capacitatea antrenorilor 
Anghel Iordănescu și Dumitru 
Dumitriu de a fi pregătit o par
titură inspirată și eficientă, de va
loarea, experiența internațională șl 
orgoliul unor fotbaliști de frunte ca 
Lung, Iovan, Ungureanu, Rotariu, 
Hagi, Lăcătuș, plus tinerii deja „ro
dați" ^care se numesc Dan Petrescu 
și Hie Dumitrescu.

Meciul de azi, de pe stadionul 
„Ghencea", va Începe la ora 17 șl 
va fi arbitrat de o brigadă albaneză.

G. MITROI

Dinamo București
In următoarea alcătuire : Stelea — 
Mihăescu, Rednic, Andone, Klein 
— Sabău. Lupescu. Mateuț. Timofte 
— Vaiscovici. Răduciou, iar ca primi 
jucători de rezervă. Zamfir și Me- 
saroș. Jucătorul Lupu nu are drept 
de joc pentru acest meci.

Partida de la Tirana va începe Ia 
ora 17,30 (ora României) și va fi ar
bitrată de o brigadă poloneză, la 
centru Diaconowicz, iar observator 
U.E.F.A. — Rigas (Grecia).

Valeriu M1RONESCU

Victoria București
jucători tehnici ca Eloy Fenoli, bra
zilianul Toni, fundașii Quique, Arias 
și Boro ; o climă sufocantă ; o oră 
de joc tîrzie (22, ora București) ; 
un public dezlănțuit ; absența unor 
titulari proprii ca Nițu, Mirea, D. Da
niel. Dar Florin Halagian poate găsi 
o soluție !

Madjer, polonezul Mlynarczyk, bra
zilienii Branco, Geraldo, Marato șl 
belgianul Demol. Beneficiind de re
intrarea experimentatului Dragnea, 
Flacăra lui Ion Nunweiller va încer
ca, totuși, să reziste. Meciul va În
cepe la 23,30 — ora București, i 

derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre 6 șl 16 grade, Iar celo 
maxime, in general, Intre 18 și 26 de 
grade. Dimineața, local, se va produce ceață. In București : vremea se va În
călzi ușor șl treptat, Iar cerul va fl 
variabil. Condiții reduse de ploaie slabă 
la începutul intervalului. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 11 șl 13 
grade, iar cele maxime intre 22 și 26 
de grade. Dimineața se va produce ceață.
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în slujba păcii și progresului
MOSCOVA 12 (Agerpres). — S. 

Morcovescu transmite : Sub genericul 
„Cartea în slujba păcii și progresu
lui", la Moscova a fost inaugurată 
cea de-a 7-a ediție a Tîrgului inter
național al cărții.

în standul țării noastre, la loc de 
frunte se află lucrări din gindirea 
social-politică, economică și filozofică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co

Potențialul științei — nu pentru înarmări, 
ci pentru soluționarea problemelor dezvoltării!

BERLIN 12 (Agerpres). — Consi
liul pentru cercetări în domeniul pă
cii al R.D.G., organism ce activează 
sub auspiciile Academiei Naționale 
de Știință, s-a Întrunit marți la Ber
lin pentru discutarea proiectelor de 
acțiune în următorii cinci ani și a 
ultimelor evoluții în domeniul res
pectiv de cercetare. După cum a de
clarat prof. Max Schmidt, conducăto
rul consiliului, studiile recente între
prinse de Asociația Internațională de 

NAGASAKI: Protest împotriva prezenței 
navelor militare americane

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, apărute in 
limba rusă și în alte limbi de cir
culație internațională.

Un Ioc aparte îl ocupă lucrările 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Sînt, de asemenea, expuse nu
meroase volume din literatura be
letristică română și universală, de is
torie, economie, drept etc.

Cercetări în Domeniul Păcii, între 
500 000 și 2 milioane de oameni de 
știință în întreaga lume lucrează în 
prezent în sectorul armamentelor. 
Totodată, aproximativ jumătate din 
elita oamenilor de știință este anga
jată în cercetări militare. Avîndu-se 
in vedere mijloacele științifice re
duse disponibile pentru soluționarea 
problemelor globale urgente, această 
situație este inacceptabilă, a spus eL

Pregătiri in vederea celui de-al patrulea deceniu 
al O.N.U. pentru dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).. 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au deschis lucrările ce
lei de-a doua sesiuni a Comitetului 
special pentru pregătirea strategiei 
internaționale în cel de-al patrulea 
deceniu O.N.U. pentru dezvoltare.

Convorbiri sovieto-chineze
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Din 

partea lui Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., a 
fost adresată secretarului general al 
C.C. al P.C. Chinez, Jiang Zemin, 
invitația de a face o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică — anunță a- 
gențiile T.A.S.S. și China Nouă. In
vitația a fost făcută cu prilejul în
trevederii de la Moscova dintre 
Aleksandr Iakovlev, membru al Bi

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 12 (Agerpres). — In dife

rite puncte strategice din Beirut și 
din perimetrul capitalei libaneze au 
fost semnalate noi ciocniri si inten
sificarea schimburilor de focuri cu 
arme de toate calibrele intre părțile 
aflate în conflict. Posturile de radio 
locale au anunțat că două persoane 

Luînd cuvîntul în deschiderea foru
mului, președintele sesiunii, R. Is
mail, a evidențiat necesitatea adin- 
cirii tendințelor pozitive din viața 
mondială, a trecerii la dezarmarea 
generală și totală și a reorientării 
resurselor în scopul dezvoltării.

roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Zhu Liang, membru al 
C.C. al P.C.C., șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C.C., aflat într-o 
vizită în Uniunea Sovietică.

BEIJING 12 (Agerpres). — Anatoli 
Lukianov, prim-vicepreședinte al So
vietului Suprem al U.R.S.S., a sosit 
la Beijing pentru o vizită oficială 
de prietenie în China.

și-au pierdut viața si alte 26 au fost 
rănite in timpul duelurilor de arti
lerie. Escalada conflictului libanez 
are loc pe fondul convocării miercuri, 
la Jeddah, in Arabia Sâudită. a Con
siliului Ministerial tripartit al Ligii 
Arabe pentru reglementarea situației 
din Liban.

Plenara C.Cal U.C.I.
BELGRAD 12 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care a dezbătut 
probleme privind modificări la Sta
tutul U.C.I.

Luind cuvîntul la Încheierea ple
narei. Milan Pancevski, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a arătat 
că centralismul democratic va con
tinua să fie principiul fundamental 
al relațiilor din cadrul U.C.I. Au fost 
dezbătute, de asemenea, aspecte ale 
activității U.C.I., transmite agenția 
Taniug.

Formarea noului 
guvern polonez

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P.. Sei
mul R. P. Polone a aprobat marți 
componenta noului guvern polonez 
alcătuit de Tadeusz Mazowiecki, pre
ședintele Consiliului de Miniștri. In 
noul guvern, portofoliul Ministerului 
Afacerilor Externe a fost atribuit lui 
Krzysztof Skubiszewski. iar cel de 
interne lui Czeslaw Kiszczak, care 
deține și funcția de vicepreședinte 
ăl Consiliului de Miniștri. Ministru 
al cooperării economice externe a 
fost desemnat Marcin Swiencicki. iar 
ministru al apărării — Florian Si- 
wicki.

Declarația Agerpres 
in legătură cu trecerea ilegală 

in Republica Federală Germania, prin R. P. Ungară, 
a unor cetățeni din Republica Democrată Germană

Opinia publică din țara noas
tră a luat cunoștință cu legitimă 
îngrijorare despre acțiunea ile
gală a Republicii Federale Ger
mania de ademenire și aducere, 
prin Ungaria, a unui mare nu
măr de cetățeni ai Republicii 
Democrate Germane. Această 
acțiune, care contravine în mod 
flagrant acordurilor și conven
țiilor internaționale, normelor de 
relații dintre state independente 
și suverane, reprezintă un ames
tec deschis în treburile interne 
ale R.D. Germane, o gravă încăl
care a drepturilor omului, a le
gilor naționale și legislației altor 
state, înscriindu-se în campania 
organizată de cercurile revan
șarde, revizioniste și șovine îm

potriva țărilor socialiste, a so
cialismului în general.

Este de neînțeles atitudinea 
autorităților din Republica Popu
lară Ungară, care, nesocotind 
înțelegerile bilaterale convenite 
cu R.D. Germană, admit și chiar 
înlesnesc trecerea ilegală, prin 
Ungaria, a cetățenilor din Repu
blica Democrată Germană spre 
Republica Federală Germania.

Este necesar ca Republica Fe
derală Germania să înceteze a- 
ceste acțiuni împotriva Republi
cii Democrate Germane, care, 
contravin prevederilor înscrise în 
Actul final al Conferinței de la 
Helsinki, afectează climatul ge
neral european, cauza întăririi 
încrederii, colaborării și păcii în 
Europa și în lume.

TOKIO 12 (Agerpres). — Primarul 
orașului Nagasaki. Hitoshi Motosima, 
a protestat împotriva ancorării în 
rada portului a unei nave americane 
capabilă să transporte arme nuclea
re. Orașul nostru, supus la 9 august 
1945 unui bombardament atomic, nu

Conferință interregională 
consacrată combaterii traficului de droguri

VIENA 12 (Agerpres). — La Viena 
ee desfășoară lucrările celei de-a Il-a 
Conferințe interregionale a șefilor 
organismelor naționale însărcinate cu 
combaterea traficului ilicit de droguri 
(HONLEA), la care participă ex
pert! din peste 100 de țări și orga
nizații internaționale din întreaga 
lume.

Inaugurînd lucrările reuniunii. Ra
mos Galino, directorul Diviziei O.N.U.

ț Festivitățile de la Addis Abeba 
prilejuite de cea de-a XV-a aniversare a Zilei Revoluției

ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la festivitățile de la 
Addis Abeba, prilejuite de cea de-a 
XV-a aniversare a Zilei Revoluției, 
Mengistu Haile Mariam, președintele 
R.P.D. Etiopia, a spus că pacea, dez
voltarea democratică si depășirea 
stării de înapoiere economică a țării 
se înscriu ca principalele sarcini ale 
Partidului Muncitoresc Etiopian și 
ale guvernului.

O condiție esențială pentru dezvol
tarea social-economică cu succes a 
Etiopiei, a spus Mengistu Haile Ma
riam. o reprezintă soluționarea poli

AFRICA DE SUD

Amplă demonstrație împotriva represiunilor polițienești
PRETORIA 12 (Agerpres). — O 

amplă demonstrație de protest a 
populației de culoare, majoritare, din 
Republica Sud-Africană împotriva 
represiunilor polițienești a avut loc 
la Capetown cu prilejui ceremoniei 

poate primi o asemenea navă, se a- 
rată în declarația primarului. Potri
vit planurilor comandamentului mi
litar al S.U.A., fregata „Rodney M. 
Davis" urmează să ancoreze in por
tul Nagasaki în a doua jumătate a 
acestei luni.

pentru problema stupefiantelor, a 
chemat toate statele să aprobe Con
venția asupra traficului ilicit de stu
pefiante și substanțe psihotrope, ela
borată sub auspiciile Națiunilor Uni
te și aprobată in luna decembrie 1988.

Conferința, cea de-a doua reuniune 
de acest fel (prima a avut loc în 
1986), ar urma să adopte o nouă stra
tegie în cadrul luptei împotriva tra
ficului ilicit de droguri.

tică a conflictelor din provinciile 
Eritreea si Tigre. El a subliniat Că 
Partidul Muncitoresc Etiopian și gu
vernul continuă să fie pregătite pen
tru convorbiri necondiționate, directe 
Si deschise cu grupările rebele în 
conformitate cu inițiativa de pace 
avansată de parlamentul tării in luna 
iunie. Președintele Etiopiei a chemat 
poporul la sprijinirea luptei pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare.

Festivitățile de la Addis Abeba 
s-au încheiat cu o demonstrație a 
oamenilor muncii si a tineretului și 
cu o paradă militară.

de înhumare a unui copil de 11 ani, 
ucis de poliție în cartierul african al 
orașului. Participanții au cerut în
cetarea actelor represive și acorda
rea de drepturi politice populației 
majoritare.

Rezultatele alegerilor din Norvegia
OSLO 12 (Agerpres). — Potrivit 

rezultatelor definitive ale alegerilor 
din Norvegia, citate de agențiile 
D.P.A. și Efe, Partidul Muncito
resc al premierului Gro Harlem 
Brundtland — deși a pierdut 8 locuri 
— a obținut cele mai multe manda
te în Storting (parlament) — 63,
(34,3 la sută din totalul voturilor). 
Partidul Conservator a obținut 37 de 
mandate (22,1 la sută din voturi) iar 
Partidul Progresist — 22 de manda
te (13 Ia sută). Partidului Socialist 
de Stînga i-au revenit 17 mandate,

salvador : Forțele insurgente au încetat focul 
pentru convorbiri de pace cu guvernul

SAN SALVADOR 12 (Agerpres). 
— Frontul Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador a anunțat o încetare a fo
cului, timp de zece zile, începînd din 
13 septembrie, în vederea creării 
unui climat propice convorbirilor de 
pace cu guvernul saivadorian, pro
gramate să înceapă miercuri, la 
Ciudad de Mexico — transmite a- 
genția Prensa Latina, citind un co
municat al F.M.L.N.

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută în 
capitala Mexicului, unde urmează să 
Înceapă, săptămîna aceasta, nego

R. F. GERMANIA

Incidente provocate de organizații
revanșarde

BONN 12 (Agerpres). Observatorii 
politici din R.F. Germania și din alte 
state vest-europene au constatat că, 
în ultima perioadă, au avut loc pes
te 200 reuniuni ale unor organizații 
revanșarde, care inițiază o adevăra
tă ofensivă împotriva situației 
postbelice create in Europa — infor
mează agenția A.D.N. Se subliniază 
totodată că există o identitate de opi
nii între forțele conservatoare din 
R.F. Germania și țelurile declarate 

cu 11 mal mult decît în legislația 
precedentă. Participarea la vot a fost 
de 82,2 la sută. Premierul Gro Har
lem Brundtland a apreciat acest re
zultat drept „satisfăcător în condiții
le economice dificile cu care se con
fruntă astăzi Norvegia".

Observatorii politici apreciază că 
pierderile înregistrate de Partidul 
Muncitoresc, care rămine, totuși, cea 
mai puternică formațiune politică 
din Norvegia, se datorează șomajului 
crescind în rîndul populației.

cieri Intre reprezentanții Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) din Salvador și 
regimul aflat la putere în această 
țară centro-americană, reprezentan
tul bisericii salvadoriene, Gregorio 
Rosas Chavez, care ia parte in cali
tate de mediator, a arătat că nego
cierile sînt de maximă importanță 
pentru realizarea păcii și reconci
lierii naționale în Salvador — trans
mite agenția A.D.N.

In cursul prezentelor negocieri se 
are în. vedere stabilirea cadrului de 
desfășurare a unor tratative de fond 
între F.M.L.N. și guvernul saiva
dorian.

de dreapta
ale partidului „Republicanilor", neo
nazist. O serie de incidente au fost 
declanșate în ultimele zile in locali
tăți vest-germane, avîndu-1 ca au
tori pe membrii grupărilor de dreap
ta. Astfel, la Hanovra, unde s-a ți
nut congresul „Republicanilor", un 
grup de tineri „skin heads" (capete 
rase) — apropiați „ideologic" de 
neofasciști — au atacat populația.

Asemenea incidente au mai avut 
loc la Ravensburg și Mannheim.

r
ILE DE PRESA
e scurt

„CORAL S 730“, PRIMIT CU INTERES LA EXPOZIȚIA DE LA MI- 
SURATA. In perioada 6—11 septembrie, în orașul Misurata, important cen
tru industrial din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, a 
avut loc o expoziție internațională de calculatoare și tehnică de calcul, la 
care au participat un număr de 19 expozanți din 10 țări. întreprinderea 
românească de comerț exterior „Electronum" a prezentat minisistemul 
„Coral «730“ — realizare reprezentativă a tehnicii românești in acest do
meniu, care a stimit interes atit din partea specialiștilor, cit și a publicului.

IN CURSUL CONVORBIRILOR 
DESFĂȘURATE LA BERLIN în
tre Horst Sindermann, președintele 
Camerei Populare a R.D. Germane, 
și președintele parlamentului ve- 
nezuelean, Octavio Lepage, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bi
laterale, subliniindu-se rolul par
lamentelor și parlamentarilor în în
tărirea acestor raporturi. Au fost, 
de asemenea, discutate aspecte ale 
situației politice internaționale, în 
special criza din America Cen
trală.

ÎNTREVEDERI. Ministrul de ex
terne al Marii Britanii, John Ma
jor, aflat în vizită oficială la Wa
shington, a avut întrevederi cu 
președintele George Bush, cu vice
președintele S.U.A., secretarul de 
stat și cu alte oficialități ale 
S.U.A. In cadrul unei conferințe 
de presă, ministrul britanic a ară
tat că in cursul convorbirilor săli 
de la Washington au fost exami
nate probleme de interes bilateral, 
dar și aspecte ale relațiilor inter
naționale.

LA NICOSIA se desfășoară lu
crările celei de-a treia sesiuni a 
comisiei regionale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură — F.A.O., pen
tru Orientul Mijlociu, la care par
ticipă delegați din 11 state și re
prezentanți ai agențiilor speciali
zate ale Națiunilor Unite. Pe agen
da reuniunii, care va dura 5 zile, 
se află înscrise, intre altele, pro
bleme referitoare la creșterea pro
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ducției agricole, investiții in agri
cultură, rentabilitate, folosirea în
grășămintelor și protecția mediu
lui înconjurător.

LA ROMA s-au desfășurat con
vorbiri intre primul-ministru ita
lian, Giulio Andreotti, și președin
tele R. P. Congo, Denis Sassou 
Nguesso. Cu acest prilej au fost 
discutate ultimele evoluții ala si
tuației din Africa australă și din 
alte regiuni ale lumii, precum și 
modalitățile de întărire a coope
rării bilaterale.

CONGRESUL U.C.D. în euvlnta- 
rea rostită la Congresul Uniunii 
Creștin-Democrate. care se desfă
șoară la Bremen, președintele Hel
mut Kohl a lansat un apel la uni
tatea partidului. In perspectiva ale
gerilor parlamentare din anul 1990. 
el a cerut crestin-democraților să 
depășească neînțelegerile cu carac
ter intern, care frămîntă la ora 
aceasta U.C.D. Helmut Kohl a fost 
ales în funcția de președinte al 
U.C.D.

EFECTIVE ALE GRUPĂRII AN
TIGUVERNAMENTALE UNITA au 
atacat, la 5 septembrie, o serie de 
localități din provincia Benguela, 
acțiune soldată cu morțl și răniți 
in rindurile populației civile, rele
vă un comunicat al Comandamen
tului general al Forțelor Armata 
Populare de Eliberare ale Angolei. 
In cursul operațiunilor desfășurate 
de forțele armate populare angole
ze în provinciile Huambo, Cunene

șl Bye au fost scoși din luptă, în 
prima decadă a lunii septembrie, I 
peste 60 de membri ai grupării • 
Unita, relevă comunicatul.

VIZITA. Președintele Organiza- | 
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Sam Nujoma. și-a ■ 
încheiat vizita efectuată la Tehe
ran, unde a avut convorbiri cu * 
înalte oficialități iraniene. în de
clarații făcute presei la plecare, 
Sam.Nujoma și-a exprimat speranța | 
dezvoltării și intensificării spriji
nului și relațiilor cu Iranul, după ■ 
obținerea Independenței de către 
Namibia.

ATENTAT TERORIST LA MA- I 
DRID. Un nou atentat terorist a • 
fost comis, marți in Spania. După 
cum informează agenția Efe. noua I 
victimă a terorismului este procu
rorul Carmen Tagle Gonzalez, care 
a fost ucisă în centrul Madridului . 
cu focuri de armă de către doi in- I 
divizi. Atentatorii au reușit să dis- • 
pară.

INCENDII. In țările sud-euro- ’ 
pene membre ale C.E.E., in această 
vară au căzut pradă focului apro- . 
ximativ 358 000 hectare de păduri I 
Si plantații, s-a anunțat la sediul • 
C.E.E. de la Bruxelles. Cauzele 
principale ale incendiilor au fost 
seceta persistentă și neglijența. •

PRIMIRE. Președintele Hondti- I 
rasului, Jose Azcona, a primit mi- | 
siunea O.N.U. care efectuează un 
turneu in America Centrală pentru . 
observarea procesului de reconci
liere națională din regiune — trans- ‘ 
mite agenția Efe. Intr-o declarație 
făcută cu acest prilej, șeful statu- I 
lui hondurian a menționat că va I 
acorda tot sprijinul necesar misiu
nii O.N.U. și procesului de edifica- i 
re a unui climat real și durabil de | 
pace, securitate și cooperare în 
America Centrală. .

VULCANUL ETNA A ERUPT • 
DIN NOU luni seară. Șuvoiul de 
lavă a atins o lungime de 1,5 ki- I 
lometri. Potrivit autorităților din I 
Sicilia, deocamdată nu există nici 
un pericol la adresa localităților I 
din vecinătatea vulcanului.

ÎNTR-O LUME CARE PRODUCE MAI MULTĂ BOGĂȚIE CA PRICIND

4 miliarde de oameni trăiesc
în ansamblul fenomenelor șl pro

ceselor negative ce confruntă lumea 
în care trăim, cel mai grav și acu
zator adevăr îl constituie prăpastia 
dintre statele dezvoltate, bogate, și 
țările în curs de dezvoltare, sărăci
te, prăpastie care se amplifică tot 
mal mult, aceasta ținzînd să de
vină principala contradicție a con
temporaneității, cu consecințe gra
ve nu numai asupra vieții si e- 
voluțiilor politice, economice și 
sociale din țările rămase în urmă, 
ci și asupra desfășurărilor economi
ce și politice internaționale. „Nu
mai soluționarea problemelor sub
dezvoltării — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvântarea 
rostită la Adunarea solemnă consa
crată împlinirii a 45 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă —. stabilirii unor 
noi relații economice, care să favo
rizeze atit progresul țărilor in curs 
de dezvoltare, cît și dezvoltarea e- 
conomico-socială a tuturor statelor 
lumii, va asigura o adevărată stabi
litate în economia mondială, va crea 
condiții pentru o politică de largă 
oolaborare intre toate națiunile, ca 
un factor hotăritor pentru o politică 
de pace, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună". Pentru că este o 
dramatică realitate această crescîndă 
polarizare a bogăției și sărăciei pe 
planeta noastră, realitate reliefată 
cu deosebită forță de sugestie de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, care arăta 
că mai mult de 4 miliarde de oa
meni trăiesc în sărăcie și, in acest 
deceniu, situația lor a continuat să 
se Înrăutățească, in timp ce țările 
bogate — și din acestea, desigur, un 
mic grup de bogați — au acumulat 
anual zeci și zeci de miliarde de do
lari din țările in curs de dezvoltare.

într-adevăr. între cele două grupuri 
de state există un abis. Marele pa
radox al acestei excesive pola
rizări a bogăției și sărăciei con
stă in aceea că ea are loc în
tr-o epocă in care știința și teh
nica au pus la îndemina omului mij
loace de producție și cunoștințe fără 
precedent în istoria umanității, cu 
ajutorul cărora se produce mai mult, 
mai diversificat și mai bine ca ori- 
cind. Niciodată nu s-a produs atit 
de mult, nu a existat atita bogăție. 
Dar tot atit de adevărat este că 
niciodată în istoria societății ome

nești bogăția nu a fost concentrată 
într-o proporție atit de mare — în- 
tr-un număr atit de restrms de state 
— și nu a existat atita sărăcie, in 
care să trăiască atitea miliarde de 
ființe umane. Există date, furnizate 
de diferite Instituții internaționale 
competente, care pun într-o lumină 
necruțătoare această situație. Astfel, 
potrivit unor calcule, in dolari, la 
valoarea din 1975, produsul mondial 
din 1900• a fost evaluat la 580 de 
miliarde de dolari, pentru o popu
lație de 1,6 miliarde de oameni, deci 
aproximativ 360 de dolari pentru 
fiecare locuitor al planetei ; în 
1975, produsul mondial se ridica la 
aproape 6 000 de miliarde pentru 
aproape 4 miliarde de oameni, ceea 
ce reprezintă în jur de 1 500 de do
lari de persoană' ; In 1985, produ
sul mondial a atins aproape 15 000 
miliarde (pentru aproximativ 5 mi
liarde de oameni, respectiv 3 000 de 
dolari de persoană). Cum este „re
partizată", in realitate, această 
imensă bogăție locuitorilor globului? 
Răspunsul la această Întrebare este 
dat de alte calcule, de data aceasta 
furnizate de Banca Mondială. Pro
dusul pe locuitor al celor mal slab 
dezvoltate zece țări de pe glob re
prezenta in 1985 o sutime din cel al 
statelor puternic industrializate. Iar 
în spatele mediei de 100 la 1 — 
comentează publicația franceză „Le 
Monde Diplomatique“ — se ascunde 
faptul că. în viata de toate zilele, o 
familie foarte bogată din S.U.A., 
Japonia, R. F. Germania sau Anglia 
dispunea, la data respectivă, de ve
nituri și, implicit, de condiții de 
viață corespunzând celor a zeci da 
mii de familii din Mali, Malawi sau 
Birmania, iar In unele cazuri a 
mai mult de o sută de mii de fa
milii. Și aceste decalaje au conti
nuat să crească : în anii 1986 
și 1987, de pildă, potrivit unor 
cifre prezentate de secretariatul 
U.N.C.T.A.D., țările în curs de dez
voltare au obținut o creștere a pro
dusului Interior brut (P.I.B.) pe lo
cuitor de sub 1 la sută, în timp ce 
statele capitaliste dezvoltate au rea
lizat — evident și pe seama exploa
tării primelor — o creștere de peste 
2 la sută. Ceea ce a dus la o și mal 
mare polarizare a bogăției, și sără
ciei pe glob : cei bogați au devenit 
și mai bogați, iar cei săraci și mai 
săraci, accentuindu-se, astfel, gra
vele asimetrii existente nu numai In 

ce privește dezvoltarea, cl șt în re
partizarea bogăției lumii. Bogăție la 
realizarea căreia participă, in fond, 
fiecare țară, regiune sau continent, 
cu potențialul său uman sau ma
terial.

Agravarea situației țărilor in curs 
de dezvoltare, actualul proces de 
sărăcire a acestora și, implicit, con
tinua adincire a decalajului care le 
separă de statele dezvoltate sînt — 
așa cum sublinia recent secretarul 
general al partidului nostru — rezul
tatul inechității, al jafului și asupri
rii ia care sînt supuse aceste țări, 
prin intermediul mecanismelor, prac
ticilor și politicilor spoliatorii folosi
te de statele capitaliste dezvoltate, 
de marile monopoluri transnaționale, 
de capitalul financiar internațional.

Intre acestea, un loc de prim or
din îl ocupă politicile de credit, 
care au dus la ceea ce este denumit 
astăzi in mod unanim criza datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare, fenomen cu profunde implicații 
In viața economică, socială și poli
tică din aceste țări. Condițiile ac
tuale de acordare a creditelor au 
condus la un transfer net de resurse 
din țările sărace către cele bogate, 
iar programele de pînă acum des
tinate soluționării crizei datoriilor 
s-au dovedit ineficiente, efectele 
împovărătoarei datorii externe asu
pra popoarelor și economiilor țărilor 
în curs de dezvoltare fiind dezas
truoase. Intre 1983—1987, cind servi
ciul datoriei externe a lumii a treia 
a depășit cu mult noile credite pri
mite, transferul net de fonduri din 
țările sărace spre cele bogate a de
venit un fenomen la ordinea zilei. 
Numai în 1988, 17 țări cu cele mai 
mari datorii au efectuat un transfer 
net de 31 de miliarde de dolari spre 
statele bogate creditoare. La nivelul 
continentului latino-american. în 
cel șapte ani (după 1982. cînd ă 
izbucnit criza datoriei) de transfer 
negativ de resurse, acesta însumea
ză 180 de miliarde de dolari, sumă 
egală cu aproximativ 45 Ia sută din 
datoria globală a regiunii. Aceasta 
înseamnă, de fapt, că, dacă țările 
capitaliste dezvoltate nu ar fi prac
ticat politicile financiare spoliatoa
re, statele latino-americane ar fi 
reușit, prin forțe proprii, să reducă 
la jumătate datoria lor externă.

Dar statele capitaliste dezvoltate, 
marile monopoluri industriale și 
bancare nu numai că n-au renunțat

in sărăcie
la practicile lor de tip neocolonia
list, ci le-au extins și diversificat 
mereu, folosind mecanisme și in
strumente tot mai sofisticate. Pro
blema datoriei țărilor in curs de 
dezvoltare (care a depășit 1 300 du 
miliarde de dolari) s-a agravat, 
transformindu-se dintr-o simplă 
problemă de finanțare intr-una de 
dezvoltare. Totodată, in special prin 
intermediul diferitelor condiționări 
politico-eeonomice impuse de credi
tori, inclusiv din partea instituțiilor 
financiare internaționale oficiale, 
ea și-a pus pecetea asupra Indepen
denței economice și politice a po
poarelor și statelor în curs de dez
voltare.

Mai mult decît atit, așa cum a 
demonstrat-o recenta reuniune a ce
lor șapte state cele mai bogate, 
desfășurată la Paris, pentru a asi
gura cele mai bune condiții de ac
țiune marelui capital, țările bogate 
își concertează politicile nu numai 
pe plan economic, ci și politic, ur
mărind să determine în țările lumii 
a treia orientări care să le permită 
poziții de dominare și dictat, de in
gerințe in treburile lor interne. A- 
ceasta in timp ce probleme de deo
sebită gravitate — subdezvoltarea, 
datoria externă a lumii a treia etc. 
—- sînt minimalizate, ignorate sau in 
cel mai bun caz abordate exclusiv 
din punctul de vedere al marelui 
capital.

Toate acestea au adincit și 
mai mult sărăcia, mizeria în care 
trăiesc miliarde de oameni in țările 
lumii a treia. Media zilnică a calo
riilor pe locuitor, in numeroase din
tre aceste țări, este numai minimul 
necesar pentru supraviețuire și se 
consideră, de altfel, că cel puțin o 
treime din populația lumii a treia 
trăiește în condiții de foamete cro
nică. Mai puțin de 30 la sută din 
locuitori au acces la o sursă de apă 
neinfestată și doar 20 la sută bene
ficiază de asistentă medicală com
petentă. In același timp. din 
cauza defrișărilor, a neamenajă- 
rii teritoriului și lipsei de mij
loace adecvate pentru protecția 
mediului înconjurător șl a oameni
lor. populația cade adesea victimă 
unor dezastre naturale, precum ex
tinderea deserturilor, secetă prelun
gită ani și ani de zile. Inundații re
petate. Numai între 1981 și 1983, 26 
dintre cele 36 de țări cel mai puțin 
dezvoltate, după aprecierile de 

atunci ale O.N.U. (între timp nu
mărul acestora a crescut), au suferit 
de pe urma unor astfel de catastrofe 
naturale, viața oamenilor din aceste 
țări devenind tot mai grea.

Oare așa l-a făcut natura pe om ? 
I-a împărțit astfel pe oameni incit 
unii să moară de foame, iar alții să 
trăiască in lux ? Sint întrebări puse, 
cu cea mai temeinică îndreptățire, in 
spiritul celui mai profund umanism, 
de secretarul general al partidului 
nostru. întrebări pe deplin legiti
me acum, cînd ne apropiem de 
sfîrșitul acestui deceniu, care n-a 
fost, așa cum se proclamase de la 
tribuna O.N.U., „un deceniu al dez
voltării", ci un deceniu pierdut pen
tru dezvoltare, un deceniu in care 
a crescut numărul săracilor, care au 
devenit și mai săraci.

In fata acestei realități dramatice, 
devin cu atit mai juste și oportune 
propunerile României socialiste, re
afirmate in Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat Confe
rinței la nivel inalt a țărilor neali
niate. privind intensificarea acțiuni
lor pentru lichidarea subdezvoltării 
si edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată ne prin
cipii noi. de egalitate deplină si echi
tate, pentru oprirea transferului de 
valută — de fapt a unei părți din 
venitul național — din țările ta curs 
de dezvoltare către țările bogate, 
pentru asigurarea unor raporturi 
juste, echitabile intre preturile ma
teriilor prime și cele ale produselor 
industriale, pentru asigurarea acce
sului larg si neîngrădit al tuturor 
țărilor. îndeosebi al țărilor In curs 
de dezvoltare, la cuceririle științei 
și tehnicii moderne. In acest sens, 
țara noastră consideră că se impun 
măsuri radicale in direcția soluțio
nării datoriei externe a țărilor In 
curs de dezvoltare, prin anularea 
completă a unora din aceste datorii 
și prin reducerea altora, prin eșalo
narea pe o perioadă mai lungă și cu 
dobinzi mici, sau fără dobînzi. a cre
ditelor restante. Aceasta este In in
teresul tuturor țărilor — si al celor 
dezvoltate, și al celor in curs de 
dezvoltare, și al celor ce merg spre 
dezvoltare.

Toate statele sînt și trebuie să fie 
interesate în statornicirea de noi 
relații economice — echitabile, fără 
asupritori și asupriți, astfel Incît 
fiecare locuitor al planetei, indife
rent de meridianul pe care trăiește, 
să poată duce o viață demnă. într-o 
lume care produce atita bogăție 
încit să se asigure bunăstarea tu
turor națiunilor. Acesta este primul 
și cel mai important comandament 
al acestui sfîrșit de mileniu : fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Valentin PAUNESCU

Raportul Băncii Interamericane de Dezvoltare relevă :

Scăderea ritmului de dezvoltare economică 
a Americii Latine

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
In 1989. situația economică a majori
tății țărilor latino-americane și din 
zona Caraibilor a continuat să se 
înrăutățească si se prevede menține
rea si în anul viitor a acestei ten
dințe negative, se arată în raportul 
anual prezentat de președintele 
Băncii Interamericane de Dezvoltare. 
Enrique Iglesias, asupra situației 
economice si sociale a țărilor din re
giune. Potrivit raportului, citat de 
agenția Efe. produsul intern brut pe 
locuitor s-a redus cu 1.5 la sută.
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„în trenurile din suburbiile Parisului 
violența călătorește fără bilet" 

Relatările revistei „Le Figaro Magazine"
„Declarind o grevă împotriva fri

cii, controlorii de la S.N.C.F. (Ser
viciile naționale de cale ferată) lan
sează, pentru a doua oară in mai 
puțin de o lună, un strigăt de 
alarmă adresat guvernului. Deoare
ce agresiunile au crescut de cinci 
ori In decurs de doi ani. Deoarece 
teroarea ia trenul din mers — 
scrie intr-un număr recent revista 
„Le Figaro Magazine".

Atacul cu cuțitele, căruia i-au 
căzut victime, recent, Intr-o dumi
nică, trei agenți ai S.N.C.F., face 
parte din viața cotidiană a salariați- 
lor si celor care utilizează trenuri
le din suburbii, ce. te transformă in 
fiecare seară după ora 20 in con
voaie ale fricii.

Două agresiuni pe ti In 1987, sase 
tn 1988 ?i aproape rece tn primul 
trimestru al lui 1989. Nimic nu 
pare a putea stăvili această maree 
de violență si vandalism.

Trenurile sint in stăpînirea ban
delor -Black-Beurs-, -SS Black- 
Panthers- (Panterele negre SS), 
-Indiens-, -Boy-Force-, -Street- 
Boys- (Băieții străzii), -Dragons- 
Noirs- (Dragonii negri), -Calchas-, 
-Regains Vicieux- (Rechinii feroce) 
și emulilor lor -Requins Juniors- 
(Rechinii juniori), care fac să dom
nească teroarea in vagoane si sabo
tează liniile.

-Pentru a controla unele trenuri 
Iți trebuie curaj, dacă nu o mare 
doză de inconștiență-, scrie o oficia

Nici anul 1988. nici anul 1989 nu au 
fost ani de creștere, relevă raportul, 
iar pentru anul in curs, ritmul de 
creștere se preconizează a se situa 
sub 1 la sută. Economia țărilor Ame
ricii Latine este afectată de reduce
rea fluxului net al unor noi mijloace 
financiare, menținerea unei rate 
inalte a șomajului si creșterea infla
ției intr-o serie de țări. Printre pro
blemele grave cu care se confruntă 
economia țărilor latino-americane se 
situează cea a datoriei externe și a 
deficitelor financiare, menționează 
raportul.

litate din transporturile feroviare 
din Paris-Nord. Raportul său — con
fidențial — adresat responsabilului 
S.N.C.F. pentru suburbii, oferă di
mensiunea neliniștitoare a situației: 
-Spre deosebire de controlul din 
timpul săptăminii, duminicile avem 
de-a face frecvent cu bande (une
ori de 20 sau 30) de tineri fără că
păta, care nu au frică de nimic și 
mai ales de controlori. Duminica a 
devenit imposibil să lucrezi in bune 
condiții. Controlorilor le este frică-, 

înarmați cu cuțite, bombe lacri
mogene, ciomege, bandele se tnsta- 
lează tn vagoane, tntr-un loc pen
tru a fura, intr-altul pentru a dis
truge. Apoi huliganii trag semnalul 
de alarmă și se împrăștie pe linii 
pentru a se regrupa pe peroane, 
unde pindesc următoarele victime.

-Distruge !-. Este deviza acestor 
veritabile hoarde sălbatice care 
practică ritualuri împrumutate din 
serialele americane. Prada acestor 
bande sint In principal minorii care 
circulă singuri, explică un inspec
tor al poliției urbane, tn mod per
manent înregistrăm plingeri din 
partea adolescenților, victime ale 
tîlhăriei adeseori însoțite de violen
ță. Nu este o raritate să tnttlnești 
pe peroanele gărilor pariziene că
lători desculți sau tn cămașă, des- 
brăcați pe parcursul călătoriei" — 
iși încheie relatările sale revista 
franceză.

ii
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