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climatul de muncă însuflețită, de

puternică

unitate

de

voință

și acțiune,

de deplină adeziune la hotărirea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu,

la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă
ieri a

de secretar general al partidului,

început
4

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU IN JUDEȚUL IAȘI

Tovarășuî Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreuna cu tovarășa Elena Ceaușescu au
început, miercuri, o vizită de lucru in județul lâși.
Nouă și elocvent# expresie a per
manentului dialog pe care secretarul
general al partidului il poartă nemij
locit cu făuritorii de bunuri ma
teriale și spirituale in probleme pri
vind dezvoltarea tării în etapa actua
lă și in perspectivă, vizita in pu
ternicul centru industrial, cultural și
universitar Iași prilejuiește o analiză
cuprinzătoare în unități economice,
de cercetare și învătămînt a rezul
tatelor obținute de oamenii mun
cii de aici în dezvoltarea social-economică a municipiului și a celorlal
te localități din județ, stabilindu-se,
totodată, direcțiile de acțiune in ve
derea îndeplinirii în bune condiții a
importantelor sarcini ce le revin in
acest an și pe întregul cincinal.
Vizita are loc in climatul de pu
ternică efervescență politică generată
de dezbaterea largă a documentelor
programatice pentru Congresul al
XIV-lea. de intensă muncă creatoare
si fermă angajare revoluționară ce
caracterizează
această
perioadă
premergătoare marelui forum al co
muniștilor români, eveniment de
deosebită însemnătate in viața parti
dului și a țării pe care toți cei ce
muncesc de la orașe și sate sint
hotăriți să-l întimpine cu realizări
remarcabile, în toate domeniile, ou
îndeplinirea exemplară a planului pe
anul 1989.
Integrați cu toate forțele în efortul
creator ce se desfășoară la scara în
tregii țări, locuitorii județului rapor
tează secretarului general al parti
dului despre activitatea depusă și
succesele obținute, despre preocupă
rile lor privind ridicarea întregii
munci pe un plan calitativ superior,
la nivelul cerințelor pe care le ridică
dezvoltarea generală a patriei.
Desfășurindu-se în aceste zile pre
mergătoare momentului emoționant
al începerii noului an de învățămînt.
vizita dobindește, totodată, o înaltă
semnificație, ea înscriindu-se ca un
important eveniment în viața tine
retului patriei noastre, a întregii na
țiuni.
Ceremonia sosirii a avut loc pe
aeroportul din municipiul Iași. •
La coborîrea din avion, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășa Maria Ghițtflică, prim-secretar
al comitetului județean de partid,
care le-a adresat calde urări de bun
venit.
în cinstea sosirii secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
era aliniată o formație alcătuită din
ostași ai forțelor armate, membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei, care a prezentat
onorul.
S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați cu piine și sare. Pionieri și
șoimi ai patriei, tineri și tinere au
oferit, cu afecțiune și respect, flori.
S-a aclamat îndelung, cu înflăcăra
re, pentru eroicul nostru partid co
munist și încercatul său conducător.
Formații corale interpretau cîntece
patriotice, revoluționare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestărilor entuzias
te, pline de căldură, ale locuitorilor
veniți in intimpinare. Așteptată cu
multă bucurie și însuflețire, sosirea
la Iași a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei

INTERVIUL TOVARĂȘULUI

Elena Ceaușescu
dobindit, inca
din primele sale momente, caracterul unei adevărate sărbători. Mii și
niii de oameni, de vîrste și profesii
diferite — muncitori, țărani coope
ratori, cercetători, elevi și studenți
— au întîmpinat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena
Ceaușescu cu cele mai calde senti
mente de stimă, prețuire și recunoș
tință pentru profundele transformări
înnoitoare petrecute în orașele și
satele județului, pe întreg cuprinsul
patriei. în glorioasa epocă inaugura
tă de Congresul al IX-lea al parti
dului.
în această perioadă de mărețe îm
pliniri, județul Iași a cunoscut; la
fel ca întreaga țară, o dezvoltare
fără precedent. Prin înfăptuirea unui
impresionant volum de investiții, la
Iași, Pașcani, Tg. Frumos, Hirlău și
în. alte localități ale județului au
fost înălțate moderne platforme in
dustriale, creindu-se zeci de mii de

noi locuri de munca. Semnificativ
acest sens este faptul că, in prezent,
producția-marfă industrială a jude
țului este de 120 de ori mai mare
decît în 1965, iar cea agricolă de 3,5
ori. Au fost construite, de aseme. nea, peste 100 000 de noi apartamen
te în toate orașele și satele ieșene.
Mîndri de tot ce s-a înfăptuit mă
reț și durabil în județul lor, toți cei
ce muncesc și trăiesc’ in această
parte a țării au ținut să reafirme,
și cu acest prilej, în deplină unitate
de gînd și voință cu întreaga na
țiune, adeziunea față de propunerea
de realegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al parti
dului, chezășia ridicării României
pe culmi tot mai înalte de progres
și civilizație, a înaintării sale
neabătute spre orizonturile lumi-

acordat ziarului mexican „Ovaciones"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Romăn, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 16 august a.f., pe Carlos Estrada lang,
redactor-sef al ziarului mexican „Ovaciones", căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, am luat cunoș
tință cu interes despre anunțul
. făcut de, dumneavoastră privind
lichidarea integrală de 'către
România a datoriei sale externe.
Intrucît pentrîi țara mea aceas
tă problemă este de mare ac
tualitate, v-am fi recunoscători
dacă ne-ați prezenta cum s-a
' ajuns la această remarcabilă vic1 torie și ce efecte va produce asupra dezvoltării viitoare a ță
rii dumneavoastră ?
RĂSPUNS : Pentru a se înțelege
mâi bine cum a fost posibil ca
România să plătească la începutul
acestui an — în întregime — datoria
sa externă, mă voi referi, foarte suc
cint, la situația generală a României.
în acest an, poporul român a săr
bătorit, la 23 August, împlinirea a
45 de ani de la victoria revoluției de
eliberare , socială - și națională, anti
fascistă și aritiimperialistă, care a li- ■
chidat pentru totdeauna dominația
imperialistă și a deschis calea mari- ,
lor transformări economico-soeiale,
a construcției socialiste în România.
în 1944, România era o țară slab
dezvoltată. Acum a devenit o țară
industrial-agrară dezvoltată. în această perioadă, industria a crescut
de 135 de ori. producția agricolă de
peste 10 ori, iar venitul național de
peste 40 de ori.
La obținerea acestor mari realizări, 1
un rol important l-a avut Congresul
al IX-lea al partidului, din 1965, care
a pus capăt șablonlsmului, ploconirii
și’ așa-zisului „model unic1* în con
strucția socialistă. Congresul al
IX-lea a redat poporului nostru sen
timentul de independență, de demni
tate și a deschis calea trecerii la
făurirea socialismului conform reali
tăților din România. Menționez toate
acestea pentru a sublinia că, fără o
puternică dezvoltare economico-socială, nu am fi putut să trecem la
lichidarea datoriei externe 1
în 1980 am luat hotărirea de a tre
ce la lichidarea datoriei, considerînd
că ea constituia o piedică în dezvol
tarea economico-socială, in ridicarea
nivelului de trai al poporului.
Este bine cunoscut, de altfel, că au
fost perioade cînd dobinzile au ur
cat — pe plan general — la peste 20
lă sută ! Aceasta a și făcut ca dato
ria externă a țărilor în curs de dez
voltare să ajungă astăzi la peste
I 300 miliarde dolari ! în 1980, dato
ria externă a României era de peste
II miliarde dolari, dar avînd în ve
dere dobinzile excesiv de mari, prac
tic am plătit peste 17 miliarde do
lari. ceea ce inseamnă aproape de
două ori suma pe care o datoram.
.Inițial, ne-am adresat și noi, ca și
alte țări, Fondului Monetar Interna
țional, care ne-a prezentat un pro-'
gram al său. Ni se impunea realiza
rea unor măsuri de devalorizare a
monedei naționale, de creștere a in
flației și alte măsuri care, practic,
deschideau calea dezorganizării eco
nomiei proprii. Initial, am acceptat
acest program, dar după citeva luni
ain înțeles că nu putem merge pe
această cale. Am anulat unilateral.
acordul respeetiv: și am stabilit mă
surile .pe care le-am Considerat ne
cesare in scopul dezvoltării econo
miei naționale și creării condițiilor
pentru plata in întregime a datoriei
externe.
1 Trebuie să menționez că, in această
perioadă, am continuat sâ alocăm
fonduri importante — peste 30 la
sută din venitul național ! — pentru
dezvoltarea economico-socială a ță-

rii. Practic, in acest deceniu am in
vestit peste 2 000 miliarde lei, adică
echivalentul a circa 200
miliarde
dolari. Aceasta ne-a creat posibilita
tea de a dezvolta puternic activita
tea economică, de a realiza un vast
prpgram de construcții de locuințe,
social-culturale și altele, de a ridica
nivelul general al țării.
ÎNTREBARE : Fără inflație 1
RĂSPUNS : Fără inflație-! Mai
mult, in această perioadă nu numai
că nu am redus cu nimic nivelul de
trai al oamenilor muncii, dar, dim
potrivă, am mărit pină acum de două
ori retribuțiile acestora! Ultima mă
rire s-a încheiat chiar la 1 august,
în acest an. De. asemenea, tot în pe
am
rioada plății datoriei externe
mărit pensiile și cheltuielile sociale
suportate de stat, care au crescut
cu circa 35 la sută.
Deci putem spune că în această
perioadă am pus in centrul preocupârilor dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a științei, culturii și invățămintului, ridicarea nivelului de trai
al poporului. Pe această bază am pu
tut încheia plata datoriei externe.
Fără măsurile de dezvoltare generală
a țării, nu am fi putut realiza aceasta !
Pornind de Ia ceea ce am realizat
și bazîndu-ne pe progresul general
al României, am elaborat ProgramulDirectivă pentru cincinalul al 9-lea
și, in perspectivă, pină în anul 2 090,
privind dezvoltarea economico-socia
lă a tării. Ce ne propunem ? Avem
în vedere să continuăm dezvoltarea
generală a economiei naționale, punînd în centrul preocupărilor dezvol
tarea intensivă și modernizarea tutu
ror sectoarelor, aplicarea fermă a
științei și tehnicii in toate domeniile
de activitate.
Ne propunem ca, în anul 2000,
România să fie — m toate domeniile
— o țară socialistă multilateral dez
voltată, cu o economie puternică, cu
Un nivel de viață ridicat, cu un ni
vel de știință și cultură înaintat. De
altfel, incepînd din anul viitor, in
troducem invățămintul obligatoriu de
12 ani pentru întregul tineret și, de
sigur, vom dezvolta larg, corespun
zător necesităților, invățămintul su
perior. Considerăm că fără un nivel
inalt de cultură, de știință nu pu
tem să asigurăm făurirea unei societăți avansate !
Acestea sint obiectivele de viitor
ale dezvoltării României, în acest
cadru — este de ințeles — ne gîndim
să dezvoltăm larg și relațiile economice internaționale, șă extindem coo
perarea m producție cu diferite țări,
să contribuim la realizarea unor
obiective economice în colaborare cu
diferite alte state. îndeosebi cu țări
în curs de dezvoltare.
ÎNTREBARE :
Exporturile
dumneavoastră au crescut în ul
timul timp ?
, RĂSPUNS : Pe ansamblu, avem
o creștere, nu prea mare, dar expor
turile s-au menținut tot timpul Ia un
nivel care ne-a permis sâ ne asigu
răm mijloacele necesare importului,
atit pentru dezvoltarea economiei,
cit și pentru plata datoriei externe.
Aceasta a făcut .ea, actualmente.
România să aibă-ui: sold activ de
peste 2,5 miliarde dolari
După cum se știe, România a hotărit să nu mai apeleze la credite.
Avem însă in vedere ca in relațiile
cu alte state — dacă se va solicita
— să acordăm noi unor țări anumite
sredite, în scopul dezvoltării econo
mice.
Iată, acestea sint obiectivele pe
care ni le-am propus pentru viitor.

ÎNTREBARE : Vă felicităm
pentru toate aceste succese, dom
nule președinte ! Permiteți-ne,
acum, să ne adresăm dumnea
voastră, omului de stat care a
depus și depune cele mai mari
eforturi pentru realizarea dezar
mării. Ce perspective reale în
trevedeți ■ acestui proces și ce
trebuie să facă țările mici și mij
locii pentru atingerea acestui o, biectiv ? .
răspuns': Intr-adevăr. România
s-a pronunțat intotdeauna pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru
dezarmarea generală, și in primul
rip.d
pentru dezarmarea nucleară.
Acum considerăm că în centrul'aptivității tuturor statelor trebuie să se
afle lupta pentru dezarmare, pentru
eliminarea totală a armelor nuclea
re, a armelor chimice, pentru redu
cerea radicală a armelor așa-zis
convenționale.
Ceea ce doresc să subliniez este
că România nu numai că a acționat
pentru dezarmare, dar a și trecut la
reducerea unilaterală a înarmărilor
și a cheltuielilor militare. în mo
mentul de fată, intre țările din
Europa, România ars — pe locuitor
— cele mai reduse
cheltuieli în
scopuri militare și, pe ansamblu,
avem in vedere ca și in viitor pen
tru cheltuielile militare să nu de
pășim 3 la sută din venitul național,
De altfel, trebuie să vă spun că
dacă nu reduceam cheltuielile mili
tare, nu am fi putut plăti nici da
toria și nici să realizăm programele
noastre de dezvoltare.
In momentul de față, considerăm
că țările mici și mijlocii, țările în
curs de dezvoltare și țările nealiniate
trebuie să participe mult mai activ
la tratativele și acțiunile de dezar
mare. Problemele dezarmării nu se
pot soluționa numai de două sau de
cîteva țări. Este necesar ca toate
țările să ia parte activă și să acțio
neze pentru realizarea dezarmării.
Noi considerăm că există perspec
tive să se realizeze noi pași impor
tanți în direcția aceasta — deși sint
forțe, sint țări care doresc să con
tinue înarmarea nucleară și așa-zisa
politică de „descurajare nucleară1*.
Trebuie să acționăm cu toate for
țele, cu toate popoarele în deplină
unitate pentru a determina renunța
rea la această politică, pentru o
politică nouă, care să răspundă in
tereselor tuturor națiunilor lumii.
ÎNTREBARE : Restructurările
ce au avut loc în U.R.S.S. și
unele țări socialiste sint urmă
rite cu interes în Mexic. Cunoscind că România are deja mari
realizări in acest domeniu, ce
preocupări există în. continuare
pe această linie ?
RĂSPUNS : România, îndeosebi
după Congresul al IX-lea al partidu
lui, din 1965, s-a pronunțat cu toată
hotărirea pentru realizarea socialis
mului pornindu-se de la realitățile
din fiecare țară, de la aplicarea legi
lor generale și a principiilor socialis
mului științific Ia condițiile fiecărei
țări, renunțîndu-se la șablonism, la
..modele unice1* și la alte forme de
închistare. Am adoptat, încă de
atunci, măsuri de organizare a acti
vității pe baza autoconducerii, autogestiunii, autofinanțării.
Am creat un nou sistem economic
și am creat noi fol-,pe <ie conducere
democratică a economiei, introdiicind
în toate sectoarele consiliile oa
menilor muncii ca organe de con
ducere, în care muncitorii reprezintă
cel puțin 30 la sută. Desigur, în.
agricultură, în aceste consilii majo
ritatea sint țărani, iar în instituțiile
științifice și de învățămînt majorita
tea sint intelectuali. Ele sint organe
(Continuare în pag. a Vl-a)

IN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recol
tării unor culturi și obținerea de producții mari la hectar
• Comitetul Județean Prahova al P.C.R. raportează că 25 de
unități economice au îndeplinit sarcinile la export pe 3 ani
și 9 luni
IN PAGINA A V-A

(Continuare in pag. a II-a)
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noase ale comunismului. Voință lim
pede exprimată in cuvintele insis
tent și puternic rostite de toți cei
prezenți : „Ceaușescu reales la al
XIV-lea Congres !“.
Sub semnul acestor vibrante sim
țăminte a început și se desfășoară
vizita în județul Iași.
La vizită participă tovarășii Emil
Bobu, Silviu Curticeanu.
In aclamațiile și uralele celor pfezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au
îndreptat, la bordul elicopterului
prezidențial, spre Pașcani.
Vechi centru muncitoresc al Mol
dovei, Pașcaniul a devenit in pre
zent un oraș modern, cu o econo
mie in plină dezvoltare. Tradiționa
la sa activitate de construcții și re
parații de vagoane a fost întregită
în rodnica perioadă inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului
prin intrarea în funcțiune a unor
obiective industriale în diferite ra
muri — electrotehnică, construcții
de mașini, ușoară, alimentară —,
care reprezintă astăzi suportul în
tregului proces de înnoire și moder
nizare. în continuare, a acestei așezări. Noile capacități de producție,
majoritatea dintre ele de interes
republican, au permis
sporirea
producției-marfă
industriale
a
Pașcaniului de 18 ori față de anul
1965, această creștere fiind o dovadă
grăitoare a justeței politicii parti
dului nostru de dezvoltare armonioa
să, echilibrată a tuturor localităților
patriei.
O dată cu dezvoltarea Industrială,
orașul a cunoscut și o puternică în
florire urbanistică. Celor pesțe 8 000
de apartamente nou construite aici
în ultimele două decenii li s-au adăugat numeroase unități comerciale
și prestatoare de servicii, alte dotări
edilitar-gospodărești. Toate acestea
conturează dimensiunea exactă a
urbanizării ce are ca argument deci
siv faptul că zestrea edilițară a Paș
caniului de azi este înnoită în pro
porție de peste 80 la sută. Micul
tîrg de pe malul Șiretului s-a ra
cordat din plin la dinamismul vieții
noi, după vizitele de lucru efectuate
aici de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
momente de Însemnătate Istorică
pentru devenirea acestui oraș, cu
urmări deosebit de rodnice pe toate
planurile vieții sale economicosociale.
La coborlrea din elicopterul prezi
dențial, care a aterizat pe noua plat
formă industrială din vestul orașu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
Intîmpinați cu urale și ovații puter
nice. Miile de oameni al muncii ve
nit! In întimpinare scandau cu Însu
flețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu șl poporul I", „Ceaușescu
reales la al XIV-lea Congres !“, „Sti
ma noastră și mtodrla, Ceaușescu —
România
Cei prezenți. tineri șl
vîrstnlci. purtau portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, pancarte cu urări la
adresa partidului și secretarului său
general. Mulțimea flutura steguleța
tricolore și roșii, flori și eșarfe mul
ticolore.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-a fost
adresat un călduros bun venit, in nu
mele tuturor locuitorilor, de către
primul-secretar al comitetului orășe
nesc de partid și primar al orașului,
Neculai Rățoi.
Prima unitate vizitată a fost ÎN

TREPRINDEREA DE TRADUCTOARE specializată tn fabri
carea de elemente de mecanizare și
automatizare pentru dotarea celor
mai diverse ramuri ale industriei.
Creată la Indicația secretarului ge
neral al partidului, unitatea dispune
de o modernă bază tehnico-materială
și un puternic colectiv de specialiști,
ceea ce permite realizarea unor pro

duse de înalt nivel tehnic, compara
bile cu echipamente similare fabri
cate în țări cu tradiție în acest do
meniu. Secretarul general al parti
dului a fost informat de către mi
nistrul industriei electrotehnice. Ni
colae Vaidescu. și de directorul uni
tății. Neculai Agavriloaie, că. pină
la 23 August. întreprinderea și-a în
deplinit planul la producția fizică și
marfă pe trei ani și opt luni și la
export. în cinstea celui de-al XIVlea Congres al partidului, angaja
mentul colectivului este de a înde
plini integral sarcinile de plan pe
1989, urmind ca. pină la sfîrșitul anului. să obțină importante realizări
peste plan.
Secretarul general al partidului a
fost informat că prin transpunerea
în viată a indicațiilor ce le-au fost
date cu prilejul precedentei vizite de
lucru. în unitate s-au asigurat diver
sificarea și modernizarea producției,
realizîndu-se în această perioadă
circa 260 de produse noi. Alte apro
ximativ 360 de produse au fost mo
dernizate prin reproiectare, obținindu-se însemnate economii de ma
terii prime. îndeosebi materiale
neferoase și energointenslve. Reține
atenția și faptul că, prin șporirea
continuă a productivității muncii,
producția întreprinderii a crescut de
peste două ori și jumătate față de
anul 1982.
în timpul vizitării sectoarelor de
bază ale unității, secretarului general
al partidului i-au fost prezentate cele
mai noi și reprezentative aparate
de măsură și control, care în
globează soluții tehnice originale,
concepute de specialiștii întreprinde
rii în colaborare cu cei din institute
le de cercetare și proiectare de profil
din tară. Mergind în pas cu cerințele
unor ramuri industriale, unele din
produsele întreprinderii sînt realizate
pentru prima dată în țara noastră.
Apreciind rezultatele bune obți
nute pînă acum, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat să se
acorde, în continuare, atenție deose
bită perfecționării și diversificării
producției în funcție de necesitățile
economiei naționale șl de solicitările
la export. S-a subliniat în mod deo
sebit necesitatea sporirii fiabilității
și preciziei de măsurare a produse
lor, accentuării procesului de minia
turizare și tipizare, de asimilare a
unor echipamente electronice multi
funcționale.
Pe parcursul vizitei — însoțită
neîncetat de ovațiile și manifestările
de dragoste ale muncitorilor de aici,
în majoritate tineri și tinere —
tovarășul Nicolae Ceaușescu a stat
de vorbă cu oameni ai muncii, le-a
strins mina prietenește, interesîndu-se de modul cum își îndeplinesc
sarcinile de plan, de condițiile lor de
muncă și viață.
' La Încheierea vizitei, adresîndu-se
colectivului de oameni ai mun
cii din întreprindere, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a Subliniat impre
sia bună pe care l-au făcut-o rezul
tatele obținute în Îmbunătățirea ca
lității produselor și perfecționarea
activității. Avind insă In vedere ce
rințele privind ridicarea nivelului
tehnic al produselor și modernizarea
proceselor tehnologice, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că tre
buie acționat In continuare pentru
realizarea unor produse de cea mai
bună calitate, competitive și cu con
sumuri cît mai mici de materiale.
Numai așa veți obține o creștere a
eficienței economice, singura cale
pentru sporirea venitului național,
dezvoltarea continuă a țării și ridi
carea bunăstării materiale a între
gului popor, a arătat secretarul ge
neral al partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat colectivului întreprinderii de
traductoare felicitări pentru rezulta
tele obținute pînă acum, precum și
urări de noi succese în activitate,
multă sănătate și fericire.
Mulțumind secretarului general al
partidului pentru prețioasele reco

mandări, directorul unității l-a asi
gurat că întregul colectiv va acțio
na pentru transpunerea lor în fapte
în vederea realizării unor produse
de cea. mai bună calitate, competiti
ve pe piața mondială.
Coloana de mașini a străbătut apoi
străzile largi și drepte, flancate de
siluetele zvelte ale noilor construc
ții de locuințe ce constituie imagi
nea dominantă a fiecărui cartier al
orașului. Și aici, la Pașcani, ca in
multe alte locuri din țară, sînt evi
dente etapele parcurse, în ritm alert,
ale amplului proces de dezvoltare și
modernizare a localităților, pe care
l-a impus industrializarea socialistă.
Semnificative în acest sens sînt
lucrările ce se execută în zona nou
lui centru civic, pe care edilii îl
doresc o adevărată carte de vizită a
acestei așezări cu vechi tradiții
muncitorești.
Tot ce s-a construit aici în aceas
tă perioadă poartă Însemnele hărni
ciei. ale unui imens efort creator,
dar și ale unei dorințe de frumos
ce și-a pus Inconfundabile peceți
pe întreaga Înfățișare de azi a stră
vechii așezări moldovene. O dova
dă elocventă in acest sens este șl
faptul că, în ultimii ani, Pașcaniul
s-a situat de trei ori pe primul loc
în întrecerea socialistă desfășurată
între orașe de această mărime.
Pe întregul traseu, mii de locui
tori — practic toți cei ce trăiesc si
muncesc aici — au făcut tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu o primire entu
ziastă, exprimindu-le direct și cald
sentimentele lor de aleasă dragoste
și prețuire.
Cu aceeași însuflețire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu
au
fost
întîmpinatl
la sosirea i» ÎNTREPRINDEREA

MECANICĂ DE MATERIAL
RULANT cea mal vecha unitata

treprinderii, cu Implicații directe asupra traficului feroviar —, îmbună
tățirii calității operațiilor efectuate,
A fost evidențiată amploarea pro
gramului de modernizare a fabrica
ției, ce cuprinde măsuri privind re
organizarea fluxurilor tehnologice,
realizarea prin autodotare a unor
mașini și utilaje de mare produc
tivitate, specifice acestui domeniu,
asimilarea unei game largi de piese
de schimb. în acest cadru a fost
reliefată valoarea economică deose
bită a acțiunii de modernizare a for
jei, ce asigură ' reducerea cu 20 la
sută a consumurilor de combustibil.
Un loc important In cadrul anali
zei l-au ocupat problemele legate de
extinderea recondiționării subansamblelor și pieselor de schimb nece
sare reparării vagoanelor. Secretarul
general al partidului a fost informat
că, în prezent, mai bine de 60 Ia
sută din volumul pieselor utilizate
la reparații sînt recondiționate și că
există o preocupare susținută pentru
ca această acțiune să dea rezultate și
mai bune.
Au fost prezentate, totodată, reali
zările colectivului in direcția execu
tării unor vagoane de serie mică, cu
destinații speciale, precum și a di
versificării fabricației de piese do
schimb pentru material rulant.
Exprimînd aprecieri deosebite pen
tru rezultatele dobîndite in Îndepli
nirea sarcinilor de plan, In moderni
zarea proceselor de fabricație, ri
dicarea nivelului tehnic și cali
tativ
al
produselor,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări
puternicului colectiv muncitoresc de
la I.M.M.R., căruia i-a urat să obți
nă succese și mai mari In toate do
meniile de activitate.

Probleme Importante pentru desfă
șurarea în bune condiții a activității
productive au fost analizate și la

ÎNTREPRINDEREA PENTRU
INDUSTRIALIZA 
REA SFECLEI DE ZAHĂR,
care a fost vizitată In continuare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de ministrul industriei ali
mentare, Paula Prioteasa, de cadre
de conducere ale centralei industria
le de resort și ale întreprinderii, de
sutele de muncitori din această mare
fabrică de zahăr, a cărei capacitate
depășește 4 000 tone de sfeclă prelu
crată în 24 de ore.
Secretarul general al partidului a
fost informat desjjre bunul mers al
întreprinderii, evidențiindu-se dina
mica producției din ultimii ani și a
randamentului de extracție a zahăru
lui din sfeclă, realizările din progra
mul de organizare și modernizare a
proceselor de fabricație.
Examinînd rezultatele obținute,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
conducerii unității, centralei indus
triale șl ministerului de resort să ac
ționeze în continuare pentru obține
rea unui randament maxim la ex
tracția zahărului din sfeclă și diver
sificarea permanentă a gamei de
produse zaharoase prin valorificarea
în cele mai bune condiții a tuturor
resurselor șl posibilităților existente
pe plan local.
Urmind fluxul tehnologic de fabri
cație, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat
cîteva sectoare ale fabricii, fiind in
formați că unitatea a trecut deja la
valorificarea sfeclei de zahăr din

recolta acestui an, că întregul colec
tiv acționează cu hotărîre pentru
realizarea în timpul optim a sarci
nilor planificate pe anul in curs și pe
întregul cincinal, printr-o utilizare
mai judicioasă a capacităților de
producție. S-a informat că se are în
vedere, pentru următorii ani, lărgi
rea profilului unității prin crearea
unei secții de fabricare a unor pro
duse zaharoase.
în Încheierea vizitei, adresindu-se colectivului unității, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că în
treprinderea lucrează cu rezultate
bune, exiStind toate condițiile pen
tru îndeplinirea Integrală a planului
pe anul în curs. Secretarul general
al partidului i-a felicitat pe oamenii
muncii din această întreprindere
pentru rezultatele obținute, adresîndu-le urări de noi succese, multă
sănătate și fericire.
Totodată, la încheierea vizitei In
Pașcani, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a adresat tuturor locuitorilor orașu
lui calde felicitări pentru munca de
pusă pînă acum, pentru rezultatele
obținute în dezvoltarea economică șl
edilitară a localității, urări de noi și
tot mai importante succese, astfel
Incit să se poată prezenta la Con
gresul al XIV-lea al partidului cu
Înfăptuiri pe măsura potențialului de
care beneficiază acum. Tuturor le-a
urat multă sănătate și fericire.

CETĂRI AGRICOLE PODU
ILOAIEI, unitate profilată pe crea

condițiile pedoclimatice din zonele
cojinare ale țării.
Prin însuflețite ovații șl urale,
locuitorii acestei frumoase așezări
și-au exprimat bucuria de a primi
din nou în mijlocul lor pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, prilej de a înfățișa re
zultatele
dobîndite,
preocupările
pentru realizarea sarcinilor și indi
cațiilor date de secretarul general al
partidului la precedenta vizită.
Dialogul de lucru al tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu factorii de
răspundere prezenți, la care a
participat Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii, a avut loc în
fața unei expoziții amenajate în
cîmpul experimental. Directorul sta
țiunii, Jan Patraș, a înfățișat ac
tivitatea cercetătorilor și specia
liștilor de aici, care s-au impus
pe plan național cu rezultate remar
cabile. în urma indicațiilor date de
secretarul general al partidului, intr-o perioadă scurtă, de numai citi—
va ani, in cadrul stațiunii au fost,
create noi soiuri de grîu de mare
productivitate. Astfel, soiul de griu
Moldova 83, cultivat pînă acum pe
mai bine de 150 000 hectare, valori
fică superior terenurile in pantă șl
are un potențial productiv de peste
8 000 kg la hectar.
Eforturile cercetătorilor șl specia
liștilor de la această stațiune se re
găsesc, de asemenea. în crearea de
hibrizi de porumb adaptați la con
dițiile specifice zonei, avind pe
rioadă scurtă de vegetație și pro
ducție ridicată.
în prezent, specialiștii unității per
fectează un nou hibrid de floarea-

rea de material biologic adaptat la

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a conti
nuat la STAȚIUNEA DE CER

industrială din Pașcani, care a de
venit astăzi una dintre cele mal
Importante cu acest profil din tară.
Numeroși muncitori, ingineri, teh
nicieni de aici și-au manifestat cu
căldură satisfacția de a se întîlnl din
nou cu secretarul general al parti
dului, de a-i raporta nemijlocit suc
cesele dobîndite In Îndeplinirea sar
cinilor ce le revin.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită stimă de mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Pavel Aron, de reprezen
tanți ai centralei industriale de re
sort și al întreprinderii.
în centrul dialogului purtat de con
ducătorul partidului și statului cu
specialiștii de aici s-au aflat proble
mele legate de folosirea intensivă a
capacităților, sporirea productivității
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale șl mărirea eficienței econo
mice a Întregii activități.
Relevlnd eforturile colectivului în
direcția înfăptuirii exemplare a pla
nului, directorul întreprinderii, Ale
xandru Hîrbu, a subliniat că aces
tea și-au găsit expresia în depășirea,
în primele opt luni ale anului, a
producției-marfă, a celei nete, a pro
ductivității muncii, precum și a ce
lorlalți indicatori economici. A fost
reliefat faptul că traducerea In via
ță a indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la precedenta vi
zită de lucru a avut ca efect mărirea
capacității de producție, optimi
zarea fluxurilor de reparare a va
goanelor de călători și de marfă, di
minuarea simțitoare a consumurilor
de metal.
Pe parcursul vizitării principalelor
secții, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
Înfățișate măsurile organizatorice și
metodele tehnologice moderne adop
tate In scopul scurtării timpului de
staționare a vagoanelor pentru re
parații — indicator de însemnătate
deosebită In ansamblul activității În

Realizări în economie
BACĂU : Livrări
suplimentare la export
Realizarea ritmică șl integrală *
planului de export constituie una
din preocupările de prim ordin ale
tuturor colectivelor de muncă din
economia județului Bacău. Prin
tr-o mai bună organizare a muncii
și a producției, promovarea unor
tehnologii moderne, asimilarea da
noi produse cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, com
petitive pe piața externă au fost
realizate peste plan însemnate can
tități de produse petrochimice, uti
laje tehnologice, organe de asam
blare. mobilier, țesături, cheres
tea etc. Pînă în prezent, 18 între
prinderi industriale și unități eco
nomice și-au onorat In întregime
comenzile șl contractele încheiate
pentru perioada care a trecut din
acest an, llvrînd In plus, la cererea
partenerilor de peste hotare, măr
furi in valoare de aproape 56 mi
lioane lei. Cu rezultate deosebite
în acest domeniu se Înscriu oame
nii muncii de la întreprinderea
Mecanică. întreprinderea Forestie
ră de Exploatare și Transport șl
întreprinderea de Postav „Proleta
rul" din Bacău. Rafinăria de Pe
trol Dărmăneștl și Fabrica de
Sticlărie din municipiul de pe
Trotuș. (Gheorghe Baltă).

ARGEȘ : Producție fizică
peste prevederi
Acționind In spiritul indicațiilor
și îndemnurilor secretarului gene
ral al partidului pentru îndepli
nirea planului anual pînă la Con
gresul al XIV-lea, oamenii muncii
din industria județului Argeș ra
portează că au livrat economiei
naționale, suplimentar față de
plan, 48 000 tone cărbune, 12 000
MWh energie electrică, peste 28

milioane mc gaze asociate, 1 500
tone cauciuc- sintetic, 3 000 tone
cherestea. De asemenea, au fost
livrate peste prevederi produse de
mecanică fină în valoare de 6,3
milioane lei, componente electro
nice în valoare de 4 milioane lei,
motoare cu ardere internă, mobi
lier. produse de porțelan-menaj.
Succesul se datorează măsurilor
aplicate din programele de moder
nizare a producției și a muncii,
promovării tehnologiilor moderne
de lucru, introducerii unor mașini
și utilaje realizate cu forțe proprii.
(Gheorghe Cîrstea).

BUCUREȘTI: Mari cantități
de metal refolosite
în întreprinderile producătoare
de utilaje tehnologice, prin speci
ficul producției, rămîn numeroase
ștraifuri de tablă, de diverse di
mensiuni, ce însumează zeci de
tone de materiale. Pentru refoloeirea șl recircularea acestor însem
nate cantități de metal, tn care s-au
Înglobat minereu, feroaliaje și energie, un colectiv din cadrul In
stitutului de Cercetare Științifică
șl Inginerie Tehnologică
pentru
Sectoare Calde șl Metalurgie a fi
nalizat o instalație de întregit ta
ble care asigură îmbinarea prin su
dură în condiții de calitate și efi
ciență ridicate a ștraifurilor din
tablă. Se cuvine remarcat faptul
că operațiile de transport, pozițio
nare și știvulre sînt complet me
canizate. Instalația, concepută In
totalitate cu componente româ
nești, poate fi folosită și la obți
nerea unor profiluri laminate, for
jate sau piese turnate. Instalația
a fost livrată beneficiarului — în
treprinderea Mecanică de Utilaj
Chimic — și ea poate fi generaliza
tă în condiții de înaltă eficiență
economică în toate unitățile de
profil ale Centralei Industriale de

Utilaj Chimic si Alimentar, pre
cum și în alte unități care folo
sesc în fabricație cantități însem
nate de metal. Practic, noua insta
lație oferă posibilitatea ca însem
nate cantități de metal să fie re
folosite fără retopire în procesele
de producție. (Gheorghe Ioniță).

SIMERIA : Roadele
spiritului gospodăresc
Harnicul colectiv al întreprinde
rii Mecanice de Material Rulant
din Simeria acționează cu toate
forțele, cu spirit gospodăresc pen
tru realizarea înainte de termen
a prevederilor de plan. în condi
țiile reducerii costurilor de pro
ducție, realizării lucrărilor de re
parații, a pieselor de schimb și
subânsamblurilor la un nivel su
perior de calitate. După cum na
relata tovarășul Iosif Rădic, se
cretar al comitetului de partid din
cadrul întreprinderii, tn perioada
ce a trecut din acest an s-au ob
ținut însemnate depășiri de plan
la producția-marfă și fizică, pro
ductivitatea muncii fiind mai mare
cu 5 050 lei pe lucrător decit s-a
prevăzut. In acest an valoarea pie
selor de schimb recondiționate șl
redate suplimentar in circuitul
productiv este de 2,6 milioane lei.
Tot în această perioadă ș-au eco
nomisit 524 tone metal, 244 tone
laminate, 224 tone combustibil
convențional șl 59 000 kWh ener
gie electrică. (Sabin Cerbu).

MUREȘ : Rezultate
ale organizării
și modernizării producției
în întreprinderile industriale și
unitățile economice din județul Mu
reș se desfășoară acțiuni susținute
pentru înfăptuirea ritmică a obiec
tivelor cuprinse în programul de
măsuri de modernizare și organiza

re a proceselor de producție.
Astfel, pe baza acestora a fost obți
nut un spor de producție-marfă în
valoare de 759 milioane lei. Acțiuni
le și măsurile organizatorice, tehnice
și tehnologice intreprinse în direcția
utilizării mai depline a capacităților
de producție și folosirii cu înalt
spirit gospodăresc a materiilor pri
me și energetice au făcut, totoda
tă, ca în acest an cheltuielile totala
de producție să fie diminuate cu
193 milioane lei. Cu rezultatele cele
mal bune se înscriu în această ac
țiune întreprinderile „Metalotehnica“, „Prodcomplex" și „Electromureș“ din Tîrgu Mureș, întreprin
derea de Sticlărie și Faianță din
Sighișoara, Fabrica de Anvelope din
Luduș. (Gheorghe Giurgiu).

DOLJ: Eficiența economică
a creației tehnice
Prin amplificarea activității de
creație tehnico-științifică, în jude
țul Dolj a sporit numărul inovato
rilor și inventatorilor cuprinși in
cercurile de creație din întreprin
deri și instituții. Astfel, în perioa
da ce a trecut din acest an au fost
aplicate in producție peste 400 ino
vații și invenții, a căror eficiență
economică se apropie de 100 mili
oane lei. Cele mai bune rezultate
in această direcție au fost obținu
te de întreprinderile „Electroputere", de utilaj greu, de autotu
risme „Oltcit". de tractoare și
mașini agricole și Combinatul
Chimic din Craiova. Se remarcă
prin performantele superioare și
Înalta lor competitivitate stațiile
de comandă și reglare pentru In
stalațiile de foraj F-200, transfor
matoarele de măsură de 145 kV,
aparatul pentru reperajul șl mar
cajul barelor de
torsiune de la
autoturisme, standurile de probe
pentru motoare și aparataj electric,
toate contribuind la reducerea im
porturilor. (Nicolae Băbălău).

PIATRA NEAMȚ: Un nou
utilaj agricol
Specialiștii de la întreprinderea
Mecanică „Ceahlăul" din Piatra
Neamț au asimilat în premieră o
mașină de semănat semințe fores
tiere tip MSF-6. De menționat
faptul că această mașină de semă
nat în rînduri continue semințe
de rășinoase și cele de foioase
In pepinierele silvice se bucură de
aprecieri din partea unităților be
neficiare. între avantajele pe care
le prezintă noua mașină sînt de
consemnat : repartizarea uniformă
a semințelor pe rind, adincime
constantă și distantă uniformă în
tre rînduri. Datorită dimensiunilor
reduse, mașina poate fi utilizată,
de asemenea, cu rezultate bune la
mecanizarea lucrărilor da semă
nat In rînduri continue al legume
lor de cîmp pe parcele de dimen
siuni mici, precum și in sere și so
larii. (Ion Talpă).

HARGHITA: Crește aportul
resurselor energetice
locale
Direcție .Importantă de acțiune
In vederea sporirii producției și a
gospodăririi judicioase a energiei
pentru echilibrarea balanței ener
getice a unităților economice și a
localităților, valorificarea resurse
lor energetice locale este tot mai
larg promovată și in județul Har
ghita. Astfel, celor 49 microhidrocentrale existente, avind o capaci
tate anuală de 1 440 MWh, li s-au
alăturat In acest an altele, pe raza
localităților Ciumani, Corund. Ditrâu, Praid și Vlăhița. De aseme
nea, în județ funcționează 72 in
stalații solare. în unități econo
mice, agricole, social-culturale și
locuințe, cu o „capacitate" ener
getică de 131 tone combustibil
convențional pe an și 33 instalații

de producere a biogazulul, cu o
capacitate de 1 463 tone combusti
bil convențional pe an. Totodată,
In întreprinderile industriale ale
județului funcționează 48 de insta
lații de recuperare a resurselor energetice refolosibile, care contri
buie la reducerea consumului de
combustibil convențional cu 54 621
tone anuaL (Nicolae Sandru).

BRAȘOV : Tehnologii
realizate prin autoutilare
La întreprinderea de Radiatoare
din Brașov a fost generalizată teh
nologia de execuție a țevilor plate
din bande de alamă sudată, care
pină de curînd se importau. Țevile
plate sînt utilizate la fabricarea
schimbătoarelor de căldură ce
funcționează la presiuni de peste
10 atmosfere și care sînt destinate
echipării unor utilaje complexe.
O altă tehnologie Însușită și aflată in curs de generalizare la În
treprinderea brașoveană este cea
de execuție a țevilor cilindrice
pentru răcitoarele de ulei desti
nate echipării întregii game de ti
puri de autocamioane, ca și a altor
țevi cilindrice cu diametre mai
mari. Demn de relevat este faptul
că la unele țevi, folosite la radia
toarele de apă. s-a redus consu
mul de tablă de alamă cu peste
30 la sută. Șl Încă un fapt ! toate
mașinile necesare aplicării acestor
tehnologii s-au asigurat prin autout ilare. (Nicolae Mocanu).

BIRLAD : Produse
de înaltă calitate
Prin susținute eforturi, prin apli
carea și implementarea In produc
ție a celor mal noi cuceriri tehnico-științifice, la întreprinderea
de Elemente Pneumatice și Apara
te de Măsură din Bîrlad se obțin
remarcabile rezultate in acțiunea

de modernizare, de Înnoire a pro
duselor.
între cele mai recente
realizări de prestigiu ale colectivu
lui muncitoresc bîrlădean se înscrie
și introducerea in fabricație, pen
tru prima oară în țară, a unui nou
produs — geofoanele verticale și
orizontale cu frecvențe de 14—
20 Hz. Prevăzut inițial a fi reali
zat în 1990, datorită inițiativei și
capacității de creație a colectivu
lui, dorinței lui de afirmare și de
a veni în întâmpinarea cerințelor
economiei naționale, noul produs,
care pină acum se aducea din
import, a fost realizat cu mai bine
de un an înainte de termen, pri
mele cantități de geofoane ver
ticale și orizontale fiind livrate
beneficiarilor din țară. Tot aici au
mai fost introduse în fabricație
manometrele-etalon de precizie,
produse de asemenea noi, de înaltă
calitate, eficiență și competitivita
te. (Petru Necula).

GORJ : Succese
în îndeplinirea planului
La aproape 690 milioane lei se
ridică valoarea producției indus
triale obținute suplimentar la în
ceputul anului de către colectivele
a 50 de unități economice fruntașe
din județul Gorj. Succesul se da
torează in principal creșterii mai
accentuate a productivității muncii prin materializarea integrală a
măsurilor din programele de per
fecționare a organizării și de mo
dernizare a producției și tehnolo
giilor, folosirii mai eficiente a ca
pacităților industriale, precum și
măsurilor complexe de înnoire a
fabricației. Printre unitățile cu
cele mai bune rezultate se nu
mără întreprinderile miniere Pinoasa, Lupoaia și Seciuri-RugetBustuchin, schelele petroliere Stoina și Țicleni, întreprinderile de
utilaje tehnologice pentru indus
tria minieră din Rovinari. Tg. Cărbunești, Motru și Tg. Jiu. (Agerpres).
,
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ElENA CEAUȘESCU 1N JUDEȚUL IAȘI

(Urmare din pag. a II-a)

soarelui, aflat în stadiul de omolo
gare.
Elaborarea și aplicarea pe scară
largă a tehnologiilor de cultură care
să corespundă exigențelor noii re
voluții agrare se înscriu prioritar
în activitatea oamenilor muncii din
stațiune. La indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în județul Iași
au fost înființate două perimetreetalon de combatere a eroziunii so
lului, după metoda aplicată inițial
la Perieni. și s-a trecut la cultiva
rea terenurilor în pantă prin meto
da fișiilor cu benzi inierbate. pro
cedeu care a condus la obținerea de
producții sporite de pe asemenea
suprafețe. Pentru recuperarea și va
lorificarea superioară a terenurilor
situate in lunci inundabile și. sărăturoase, s-a creat un cimp experi
mental in Lunca Prutului, la OsoiMoreni, unde un colectiv de ceroetători ai stațiunii.. împreună ou
cadre didactice 'din invățămîntul agricol superior. desfășoară o
complexă activitate de studiere
care, deși este la început, totuși ofe
ră soluții practice pentru cultivarea
cu succes a acestor suprafețe.
In timpul vizitării unor parcele
cultivate cu hibrizi de porumb de
inaltă productivitate și alte plante,
secretarul general al partidului este
informat că, la orz de toamnă, sta
țiunea a realizat ani în șir producții
medii de peste 8 000 kg la hectar, iar
la griu, în acest an.. s-au obținut
8 145 kg la hectar. Și la porumb vor
fi recolte mari, estimate Ia circa 28
tone știuleți la hectar, iar Ia soia re
colta medie se va ridica la peste 5 800
kg la hectar. In ceea ce privește rea
lizările unității în domeniul perfec
ționării sistemei de mașini agricole,
au fost prezentate cîteva mașini și
echipamente cu care se pot_ efectua
arături și afînarea solului fără răs
turnarea brazdei.
Secretarul general al partidului i-a
felicitat pe cercetători și specialiști
pentru rezultatele obținute pînă
acum și le-a recomandat să depună,
in continuare, eforturi susținute pen
tru crearea de noi soiuri și hibrizi
de înaltă productivitate, precum și
pentru elaborarea unor tehnologii
care să ducă la realizarea unor pro
ducții medii de peste 15 000 kg griu
și 50 000 kg porumb știuleți la hec
tar, în deplină concordanță cu obiec
tivele noii revoluții agrare.

Cadrele de conducere. specia
liștii au mulțumit tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru noua vizită
de lucru in unitatea lor și l-au asigu
rat că nu-și vor cruța forțele pen
tru transpunerea în practică a sarci
nilor și indicațiilor primite și cu
acest prilej.
Dialogul purtat de secretarul ge
neral al partidului cu lucrătorii ogoarelor din județul Iași a continuat

13 COOPERATIVA AGRICO
LĂ DE PRODUCȚIE MOVILENI.
■La
sosire,
tovarășul.
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost . întimpinați. cu
toată -căldura de sutele de coope
ratori, mecanizatori și de alți locui
tori ai comunei aflați în cîmp la
sțrîngerea recoltei.
Secretarul general al partidului a
fost invitat să viziteze citeva par
cele cultivate cu porumb, cartofi și
legume — culturi, <je, bază, la -care
an de an se înregistrează producții
tot mai mari. La ferma nr. 3 Epureni a fost prezentat un porumb -cul
tivat, in teren neirigat din soiul
Fundulea-270. S-a trecut deja la
sțrîngerea recoltei, în condițiile unei
ample mobilizări, pentru ca întreaga
producție de pe cele 825 ha să fie
adăpostită în cel mai scurt timp și
fără pierderi.
Președintele cooperativei, Gheorghe Constantin, a informat că, in
fiecare an, aici se cultivă cu re
zultate bune o suprafață de peste
2 700 ha cu griu, orz, porumb, soia,
floarea-soarelui, legume și cartofi,
producțiile fiind tot mai mari, fapt
ce a determinat ca unitatea să se
autofinanțeze, să obțină importante
beneficii și, o dată cu aceasta,
o sporire considerabilă a venituri
lor membrilor cooperatori. La baza
succeselor repurtate a stat in-, per
manență hotărirea cooperatorilor de
a transpune in fapte indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu privind
rentabilizarea
unităților agricole,
antrenarea acestora pe făgașul efi
cienței și calității. O contribuție
deosebită la ridicarea puterii eco
nomice a unității o are. de aseme
nea, și zootehnia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
interesat de precipitațiile căzute în

zonă, densitatea lanurilor de po
rumb. efectuarea lucrărilor de în
treținere. apreciind că producția evaluată de 20 de tone porumb la
hectar este bună, dar că se puteau
obține chiar peste 25 de tone la
hectar în condițiile unor preocupări
mai susținute. Aceasta ar fi sporit,
desigur, cantitățile livrabile la fon
dul de stat, dar și veniturile coo
peratorilor.
Secretarul general al partidului a
vizitat apoi o solă de pe care se re
coltau cartofii. S-a procedat la cintărirea cîtorva cuiburi de cartofi și
s-a constatat că va fi o producție
de peste 75—80 tone la hectar, ceea
ce „este destul de bine", a apreciat
secretarul general al partidului.
La ferma de legume nr. 5, to
varășului Nicolae Ceaușescu i-au fost
înfățișate acțiunile întreprinse pen
tru folosirea cu randament sporit a
-terenului situat în pantă, in condi
țiile unui grad avansat de mecani
zare a tuturor lucrărilor. Ca urmare,
pe aceste suprafețe s-au obținut
peste 70 tone ceapă în medie Ia hec
tar, peste 75 tone ardei gras la hec-.
tar și 120 tone ardei capia la hectar,
întreaga producție fiind valorificată
la fondul de stat. La varză, în cul
tură dublă, se estimează realizarea
a. peste 90 tone la hectar. La obți
nerea acestor roade bogate o contri
buție deosebită a adus-o și irigarea
prin brazdă a culturilor, apa nece
sară fiind asigurată prin intermediul
unor acumulări simple, provenite din
izvoarele de suprafață.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat munca grădinarilor din Movileni. care au dovedit pricepere și
sîrguință, obținînd recolte apreciabile.
Secretarul general ăl partidului a
adresat calde felicitări cooperatori
lor, mecanizatorilor, tuturor oameni
lor muncii din Movileni pentru re
zultatele bune dobîndite pînă acum
și le-a urat să obțină producții tot'
mai mari, pe măsura -condițiilor
create, care să contribuie la sjtorirea
avuției unității, precum și a venitu
rilor cooperatorilor.
La plecare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost din nou ovaționați
îndelung, locuitorii comunei exprimindu-le, încă o dată, vii mulțumiri
pentru vizita efectuată, pentru indi
cațiile date, angajindu-se să mun

cească cu abnegație pentru obținerea
de producții și mai mari, în concor
danță cu obiectivele noii revoluții
agrare.
In cursul după-amiezei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au analizat. în cadrul unei cuprinzătoare expoziții, aspecte
ale dezvoltării agriculturii în județul
Iași. Au fost stabilite măsuri pentru
realizarea unor producții vegetale și
animaliere cît mai mari, în concor
dantă cu posibilitățile existente și cu
obiectivele noii revoluții agrare. Ex
poziția a cuprins o gamă bogată și
variată de produse agrcalimentare,
diferite sortimente de legume și
fructe, produse ale industriei mici,
obiecte de uz gospodăresc.
Un mare număr de locuitori
ai orașului au făcut tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu o primire entuziastă,
scandind minate în șir pentru Parti
dul Comunist Roman și secretarul
său general.
înfățișind date definitorii despre
evoluția agriculturii ieșene, directo
rul general'al” direcției agricole ju
dețene. Constantin Dascălu. a subli
niat că volumul mare de investiții
alocat. îndeosebi după cel de-al IXlea Congres al partidului, a asigurat
creșteri semnificative de la an la an,
atît ale producției vegetale, cit și ale
celei animaliere. A fost evidențiată
atenția deosebită acordată sporirii
potențialului productiv al pămîntului. fapt ilustrat de volumul mare
de lucrări de irigații, desecări și de
combatere a eroziunii solului. Sem
nificativ în acest sens este faptul că
suprafața amenajată pentru irigații a
crescut de la 4 000 de hectare în anul
1965. la 72 000 hectare în acest an.
Totodată, a sporit simțitor numărul
de tractoare, combine autopropulsate,
de alte mașini și utilaje agricole cu
care se efectuează întreaga gamă a
lucrărilor prevăzută de tehnologiile
de cultură. Dispunind de o puternică
bază tehnico-materială. unitățile agricole de stat și cooperatiste au ob
ținut în acest an cele mai mari pro
ducții de griu și de orz din istoria
județului. Se estimează producții su
perioare celor planificate si la po
rumb. sfeclă de zahăr, cartofi și la
alte culturi de toamnă.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost

înfățișate, de asemenea, realizările
importante din domeniul horticultu
rii. S-a evidențiat că prin valorifi
carea terenurilor in pantă, a celor
improprii culturilor de cereale a
crescut suprafața ocupată cu vii și
livezi. Astfel, în prezent, producția
de fructe și de struguri este de trei
ori mai mare față de anul 1965.
Produsele prezentate în expoziție
ilustrează, în același timp, dezvolta
rea pe care a cunoscut-o legumicul
tura. Beneficiind de o bază tehnicomaterială corespunzătoare, de extin
derea continuă a irigațiilor, unită
țile agricole ieșene produc acum de
7 ori mai multe legume decit in ur
mă cu două decenii.
Un loc important in cadrul analizei
l-au ocupat problemele legate de
dezvoltarea și modernizarea zooteh
niei. a cărei pondere în ansamblul
producției globale agricole a jude
țului se situează în momentul de
față la 52 la sută. A fost evidențiat
faptul că. dacă în ultimele două de
cenii și jumătate efectivele de ani
male s-au dublat, producția anima
lieră a crescut de aproape cinci ori.
Realizările din acest important sec
tor ăl agriculturii au fost posibile
datorită preocupărilor susținute ma
nifestate în direcția asigurării unor
rase de animale de înaltă produc
tivitate, a unei baze furajere în
cantitățile și structura prevăzute,
bunei îngrijiri a efectivelor.
A fost înfățișat, totodată, modul
cum se acționează pentru înfăp
tuirea programelor privind dezvol
tarea pisciculturii, apiculturii, seri
ciculturii și creștîrii iepurilor de
casă.
în acest cadru s-au analizat re
zultatele obținute în județ in sec
torul industriei alimentare. în valo
rificarea superioară a produselor agricole, a tuturor materiilor prime
furnizate de agricultură în indus
tria mică și cooperația meșteșugă
rească.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat rezultatele de ansamblu ob
ținute de agricultura județului Iași,
și îndeosebi producțiile obținută la
o serie de culturi. Subliniind că ju
dețul dispune de reale posibilități
pentru înregistrarea de rezultate și
mai bune, lucru dovedit în mod con
cret de constatările făcute in uni
tățile agricole vizitate în cursul zi
lei, secretarul general al partidului
a cerut să fie intensificate preocu

pările pentru valorificarea superi
oară a condițiilor existente, pentru
sporirea an de an a producțiilor agricole, vegetale și animaliere, pen
tru ca acestea să se situeze la nive
lul general de. dezvoltare a țării, al
noii revoluții agrare, al obiectivelor
cuprinse în documentele pentru
Congresul al XIV-lea al partidului.
Coloana oficială a străbătut apoi
principalele artere ale municipiului,
străjuite de moderne ansambluri de
locuințe, integrate armonios în fru
mosul peisaj arhitectonic care a cu
noscut o puternică dezvoltare în anii
Epocii Nicolae Ceaușescu.
Mîndri de chipul nou și înfloritor
al acestui vechi și strălucit centru
de cultură al țării, cu o personali
tate distinctă, mii și mii de locuitori
au ieșit de-a lungul traseului stră
bătut pentru a exprima tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu recunoștința pentru grija
ce o acordă dezvoltării orașului în
care trăiesc și muncesc, a județului
lor. Cei prezenți au scandat cu însu
flețire numele partidului și al se
cretarului său general.
S-a vizitat, în continuare, STAȚIA

DE REPRODUCERE ARTIFI
CIALĂ A PEȘTELUI DIN CA
DRUL STAȚIUNII DE CER
CETARE PISCICOLĂ IAȘI.
Directorul întreprinderii piscicole,
Iosif Fulgeanu, a informat despre
condițiile deosebite create pentru
dezvoltarea pisciculturii în județul
Iași, unde există o importantă su
prafață amenajată, reprezentind ia
zuri. lacuri de acumulare, bazine
piscicole. în prezent se acționează
pentru recoltarea peștelui din bazi
nele piscicole, estimîndu-se o pro
ducție ridicată.
în continuare au fost prezentate
activitatea desfășurată și rezultatele
obținute de stațiunea de cercetare
piscicolă în producerea puietului de
populare, în aplicarea unor noi teh
nologii. A fost subliniat faptul că
această unitate de cercetare și pro
ducție piscicolă, dotată cu instalații
de inaltă tehnicitate, ce utilizează
apa caldă reziduală preluată de la
combinatul de utilaj greu, situat în
imediata vecinătate, funcționează în
tot cursul anului.

Secretarul general al partidului
a examinat, împreună cu cercetă
torii și specialiștii, cu cadrele de
conducere, modul în care se acțio
nează pentru realizarea sarcinilor
stabilite, pentru înfăptuirea progra
mului din domeniul pisciculturii.
Au fost înfățișate rezultatele cerce
tărilor efectuate în direcția obținerii,
prin selecție, a unor specii valoroa
se de pești, sporirii producției și
valorificării corespunzătoare a po
tențialului natural, pe baza aplicării
noilor tehnologii de creștere a peș
telui. Au fost prezentate, de aseme
nea, preocupările specialiștilor de
aici pentru finalizarea unor teme
de cercetare, cum ar fi creșterea
păstrăvului in apele colinare, utilizarea apei calde în piscicultura și
realizarea unor producții sporite de
puiet de pește pentru popularea
apelor.
Secretarul general al partidului ■
apreciat rezultatele obținute și a cerut să fie luate măsurile ce se im
pun pențru înfăptuirea programului
stabilit în acest , domeniu, pentru
realizarea producției de pește în
apele interioare. în acest scop, va
trebui prevăzută popularea tuturor
suprafețelor de luciu de apă și asi
gurată creșterea continuă a produc
ției medii la hectar.
Mulțumind tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu pentru vizită, cadrele de
conducere, cercetătorii si specialiștii
s-au angajat să acționeze pentru
înfăptuirea indicațiilor primite cu
acest prilej, pentru realizarea preve
derilor programului din domeniul
pisciculturii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu sl to
varășa Elena Ceaușescu au străbătut
din nou. in drum spre reședința ce
le-a fost rezervată, mari artere ale
Iașiului, fiind salutați cu aceleași
calde și emoționante manifestări de
locuitorii orașului. Prin puternice
aplauze, urale și aclamații, aceștia
au dat expresie hotăririi comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii de a
urma, cu credință și devotament, în
strînsă unitate cu întregul popor,
eroicul nostru partid, pe secretarul
său general, de a asigura îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le
revin pe acest an și pe întregul cin
cinal, a marilor obiective ale dezvol
tării socialiste a patriei.
Vizita de lucru in județul Iași
continuă.
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Folosirea rațională, economicoasă, cu înalt spirit
gospodăresc a combustibilului șl energiei reprezintă
o cerință importantă pentru dezvoltarea intensivă a
economiei naționale. Este motivul pentru care măsu
rile înscrise în programele de perfecționare a organi
zării muncii și modernizare a proceselor de producție
întocmite la nivel de ministere, centrale sau unități
industriale și care se subscriu acestui scop trebuie în
făptuite cu maximă operativitate și eficiență. Este
vorba nu doar de măsurile care au în vedere aplica
rea și generalizarea unor tehnologii noi. modernizarea
proceselor tehnologice în general, ci și de cele care
privesc mai buna organizare a producției sau respec
tarea disciplinei tehnologice.
în legătură cu aceste aspecte. Intr-un articol pu
blicat în ziarul „Scînteia" din 10 mai a.c. ne-am refe
rit la cîteva probleme de o deosebită actualitate, care
scoteau în evidentă unele deficiențe în procesele de
elaborare și turnare a fontei, care determină. în cazul
cuptoarelor electrice cu inducție, creșteri foarte mari

în agricultură, amplă mobilizare de forțe

Disciplina de producție - hotărîtoare
pentru reducerea consumurilor energetice
LA

ÎNTREPRINDEREA

„ARMATURA* DIN CLUJ-

pentru urgentarea tuturor lucrărilor

NAPOCA

Măsuri gospodărești,

Se acționează cu răspundere
pentru valorificarea legumelor

mehedinți:

In zona de cîmpie a județului Me
hedinți, unde se află cele mai fertile
terenuri, s-a conturat un puternic
bazin legumicol. în unele ferme din
asociațiile horticole și cooperativele
agricole s-a dobîndit o valoroasă ex
periență în ceea ce privește realiza
rea unor producții mari de legume la
hectar. Cum se acționează pentru
stringerea și valorificarea acestora ?
Cit de scurt este drumul pe care-1
parcurg legumele din cimp pînă la
cumpărători și unitățile de prelucra
re ? Răspunsul la aceste întrebări
l-am căutat parcurgînd mai multe
ferme legumicole, însoțit de ingine
rul Marin Durac, directorul Trustului
Județean al Horticulturii.
Asociația Economică de Stat șl
Cooperatistă Horticolă Gruia are 13
ferme de producere a legumelor. Pe
sute și sute de hectare grădinile sînt
impînzite de oameni. „Forțele noas
tre au fost astfel repartizate incit să
realizăm integral sarcina zilnică
de livrări de 135 tone legume" — ne
spune Ion Tulei, inginerul-șef al uni
tății. în ferma nr. 10, pentru a se
ciștiga timp, sortarea legumelor se
face — în funcție de destinația aces
tora — încă din faza de recoltare. Șe
ful fermei, inginerul Dumitru Rentea,
ne spune: „Recoltăm tomate, ardei,
rădăcinoase, pepeni, varză, vinete, pă
trunjel. Și cum timpul este favorabil,
ne grăbim pentru a nu pierde nimic
din ceea ce am produs". Parcurgem
solele. Plantele sînt pline de rod. Se
poate aprecia ușor că vor fi obținute
producții cu mult mai mari față de
prevederile din plan. Aflăm că în fer
me se află deja venite mijloace de
transport cu o capacitate de 89 tone,
la a căror încărcare s-a trecut ime
diat. Celelalte urmează să sosească.
Din cele 41158 tone legume prevăzu
te pentru fondul de stat, s-au realizat
deja 25 600 tone. Cum cea mai mare
parte din producție se strînge acum,

In unități

ritmul recoltării și livrării urmează
să crească în zilele următoare.
Și lucrătorii din cadrul Asociației
Economice de Stat și Cooperatiste
Horticole Aurora acționează pentru
a strînge cantități cit mai mari de
legume. Constatîndu-se insuficiența
numărului de oameni la cules, comi
tetul județean de partid a stabilit ca
din zona de deal să vină importante
forțe, judicios repartizate pe unități
și ferme. ,
Din fermele Asociației de Stat șl
Cooperatiste Horticole Vînători tre
buie expediate, zilnic, 310 tone legu
me. Au sosit toate mijloacele de
transport ? — întrebăm. Aflăm că
pînă la ora respectivă fuseseră ex
pediate 165 tone legiune. Alte capa
cități pentru 86 tone se aflau la în
cărcat Situația impunea o interven-

VirqlIIu TATARU
corespondentul „Scinteii*

Transportul cartofilor
in ritm cu recoltarea

covasna:

Recoltarea. transportul și expedie
rea cartofilor și sfeclei de zahăr
către beneficiari constituie lucrări de
mare însemnătate in agricultura ju
dețului Covasna. Despre organizarea
muncii și implicarea tuturor locuito
rilor satelor la executarea cit mai
urgentă a acestor lucrări ne rela
tează organizatorul de partid și pre
ședintele Consiliului Agroindustrial
Ozun. tovarășul loan Toroi. „Deși în
această toamnă recoltarea cartofilor
a,început cu mult mai devreme, in
stabilitatea vremii a îngreunat des
fășurarea normală a lucrărilor. To
tuși. în acele unități unde cadrele de
conducere și specialiștii au știut să
coordoneze în așa fel munca incit
fiecare oră bună de lucru să fie fo
losită la maximum, stadiul acestora

agricole din județul dîmbovița.

în numeroase unități agricole din
județul Dîmbovița există experien
țe valoroase care atestă capacitatea
organizatorică a specialiștilor în asi
gurarea unor producții zootehnice
superioare. La indicația comitetului
județean de partid au fost luate și
in acest an măsuri ferme menite să
determine acea schimbare în bine în
întreaga activitate de producere a
furajelor, activitate care, in fapt,
condiționează obținerea producțiilor
mari prevăzute în programul de dez
voltare a zootehniei. Astfel, s-a sta
bilit ca în fiecare unitate agricolă
plantele furajere să fie ampla
sate pe terenurile cele mal buhe șl
în apropierea fermelor zootehnice,
spre a se putea trece la fertilizarea
masivă a acestora cu îngrășăminte
organice, singura cale de a asigura
obținerea randamentelor mari. Această măsură, ca și altele stabilite
de organele județene agricole și apli
cate cu rigurozitate în fermele zoo
tehnice au condus la obținerea unor
cantități apreciabile de nutrețuri,
aflate in prezent in depozitele de
furaje, pentru stabulația de iarnă.
Din discuția avută cu directorul
adjunct al direcției agricole județe
ne, tovarășul Ion Burlacu, am aflat
că în majoritatea unităților s-a res
pectat cu rigurozitate programul ju
dețean de strîngere a furajelor, ast
fel că în momentul de față există o
situație bună, urmînd în continuare
să se însilozeze mari cantități de co
ceni de porumb în amestec cu tăiței
de sfeclă, să se transporte în depo
zitele de furaje vrejii de fasole și de
soia, să se mai ia o coasă de pe lucernierele care permit acest lucru.
Pe ansamblul unităților agricole din
județ există depozitate 65 400 tone de
fin, față de un program de 89 000
tone; la suculente s-au insilozat
154 000 tone, urmînd ca în aceste zile
cantitatea să se dubleze prin con

ție Imediată. Directorul Trustului
Județean al Horticulturii ia legătura
telefonică cu cei care au întîrziat tri
miterea mijloacelor de transport. Nu
acceptă nici un fel de justificare. în
timpul de peste o oră și jumătate
cît mai rămînem aici sosesc și aceste
mijloace de transport, echipate —
cum s-a prevăzut — cu remorci. în
treaga producție strînsă in cursul zilei
trebuie să fie expediată chiar dacă
se lucrează pînă seara tîrziu.
Ce cantitate de legume s-a pre
luat din unitățile județului în această
zi ? Urmărim graficul stabilit. Aso
ciațiile horticole și unitățile coopera
tiste au livrat 1 862 tone legume șl
1415 tone cartofi. Pentru zilele ce
urmează — cum forța de muncă din
acest sector se află în creștere —
cantitățile de legume recoltate și va
lorificate vor spori considerabil. Se
va ajunge — calculele au fost bine
făcute și perioada de recoltare strict
delimitată — pînă la 2 800 tone pe zi.

servarea cocenilor de porumb ce vin
din cimp tocațl și care se vor ames
teca .cu tăițeii de sfeclă. De aseme
nea, programul de furaje grosiere a
fost depășit cu 10 000 tone.
Specialiștii direcției agricole au
recomandat fiecărei unități, in mod
deosebit acelora care dlntr-o cauză
sau alta nu au putut realiza planul
la fin, să aplice tehnologiile spe
cifice de însilozare a cocenilor de
porumb în amestec cu tăițeii de
sfeclă și cu alte plante de nutreț,
furaje pe care le oferă in prezent
cimpul din abundență. în aceste con
diții, hrana pentru iarnă a tuturor
categoriilor de animale va fi asigu
rată în totalitate, permițîndu-se ast
fel obținerea unor producții zooteh
nice mari.
Ce se face acum, in mod concret,
in unitățile din județ 7
La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție din comuna Cojasca, unitate
cu rezultate deosebite in acest an la
majoritatea culturilor șl cu o fru
moasă tradiție în creșterea animale
lor, producerea furajelor a fost În
greuiată de lipsa precipitațiilor.
După cum ne spunea președintele
unității, tovarășul Nicolae Mușatescu, pentru a se suplini deficitul da
fin au fost mobilizate forțele dispo
nibile pentru a aduna din cimp toate
resursele de furaje. în momentul de
față există în depozitul de furaje 800
tone de suculente realizate in prima
parte a verii. „Noi am socotita avem
nevoie de o cantitate de 1200 tone
suculente — ținea să precizeze pre
ședintele cooperativei —, dar în lip
sa finului trebuie să mărim această
cantitate. Acum aducem de la Fabrica
de Zahăr din Răcari tăiței de sfeclă.
Am organizat bine transportul, ast
fel că mașinile pleacă Încărcate cu
sfeclă la fabrică și se întorc încăr
cate cu tăiței. însilozăm cocenii de
porumb tocați in amestec cu tăiței da

este mai avansat. Mai greu se des
fășoară recoltarea, desfrunzirea și
transportarea sfeclei de zahăr la
baza de recepție sau direct la uni
tatea prelucrătoare. în acest sens s-a
întocmit un grafic zilnic de livrare,
care, la nivelul consiliului agroindus
trial. este de peste 600 de tone. Or,
din diferite motive obiective, dar
mai ales subiective, se realizează
mult sub posibilitățile existente. în
zilele de 3—5 septembrie s-au li
vrat la baze sau la Fabrica de Zahăr
din Bod doar 70 de tone sfeclă, în
timp ce pe cimp exista un stoc de
aproximativ 470 de tone. în această
lună, unitățile din consiliul nostru
agroindustrial trebuie să expedieze
peste 4 000 de tone de sfeclă de za
hăr, din care n-au fost transportate

decit cantități mici. Din cooperativele
agricole Hăghig și Araci, ambele si
tuate în apropierea Fabricii de Zahăr
Bod. nu s-a transportat nici o canti
tate de sfeclă. Explicabil de ce. Se
constată încă o insuficientă implica
re a forțelor satului la executarea
acestei lucrări. Aceeași situație — .și
în ce privește recoltarea și transpor
tul cartofilor. Unele unități agricole,
cum sînt cooperativele agricole
Araci, Lisnău sau Ozun, abia ating
medii zilnice la recoltare de 1—2 hec
tare.
Urmărim cum se desfășoară lucră
rile pe terenurile Cooperativei Agri
cole din Ilieni. Pe o solă se recolta
sfecla de zahăr în prezenta șefului
de fermă loan Nyeso și a vicepre
ședintelui consiliului popular local.
Dumitru Bărbulescu. „Un mare nu
măr de oameni din comună participă
activ la recoltarea cartofilor si a sfe
clei de zahăr — ne spune vicepre
ședintele. Ca atare, există condiții
ca întreaga producție de cartofi să
fie strînsă pină la 15 septem
brie, iar livrarea sfeclei de zahăr
să se înscrie în graficele stabilite cu
unitatea prelucrătoare de la Bod".
Aici recoltarea sfeclei de zahăr se
făcea mecanizat, iar la transport erau mai multe atelaje și 4 mașini
cu remorci. în cimp nu rămîn în stoc
decit cantități mici de sfeclă de
zahăr. în privința recoltării carto
filor. situația nu poate fi mulțumi
toare deoarece nu se ating mediile
zilnice stabilite de conducerea co
munei.
La Cooperativa Agricolă Chichlș,
peste 400 de persoane erau antrenate
la strîngerea cartofilor si transpor
tarea lor Ia bazele de recepție. Pe
cimp discutăm cu Petre Ticușan,
primarul comunei : „Sintem conștienți că ne aflăm în fața celei mai
importante campanii, care necesită
si o implicare mai intensă a forței
de muncă. Strîngerea tuturor tuber
culilor după mașina de recoltat și
după trecerea o singură dată a cul
tivatorului scurtează perioada aces
tei lucrări și se înlătură pierderile".

Constantin TIMARU

corespondentul „Scinteii*

ale consumurilor specifice de energie electrică. Cauza
principală a acestor neajunsuri constă în faptul că
o bună parte din turnătoriile de fontă sînt dotate cu
capacități de producție supradimensionate. adică
mult mai mari decit necesarul de fontă lichidă, pre
cum și în aceea că toate aceste capacități sint men
ținute permanent în funcțiune, în majoritatea timpu
lui nu în regim de topire sau elaborare, ci în regim
de menținere (sau așteptare), cînd se consumă ener
gie electrică fără a se produce fontă.
Aceste nereguli, întîlnite practic în toate unitățile
dotate cu cuptoare electrice de inducție — excepțiile
nu fac decit să întărească regula — sînt, fără în
doială, în principal, urmări ale unei insuficiente
preocupări pentru organizarea rațională a muncii, ale
lipsei de răspundere față de respectarea disciplinei
tehnologice. Sint aspecte surprinse, de altfel, și în
anchetele efectuate de corespondenții ziarului în două
mari turnătorii de fontă dotate cu cuptoare electrice
cu inducție.

eficiente
Pentru realizarea necesarului de
piese turnate din fontă. întreprin
derea „Armătura" din Cluj-Napoca
dispune de cinci cuptoare cu in
ducție de cîte 3,5 tone fiecare. Se
știe că aceste agregate, care au fost
proiectate și construite cu ani in
urmă, sînt mari consumatoare de
energie electrică. Utilizarea lor ne
corespunzătoare duce implicit Ia
consumuri si mai mari, la risipă, la
depășirea costurilor de producție.
„Pentru încadrarea în consumurile
normate, ne spune ing. Petru Turc,
directorul unității, au fost luate
măsuri corespunzătoare de organi
zare șl planificare a producției la
turnătorie, astfel încît aceste agre
gate să fie utilizate la întreaga ca
pacitate, în flux continuu. Producția
este planificată și urmărită zilnic, pe
schimburi și pe fiecare cuptor. Pro
cesul de elaborare a fontei se rea
lizează în faze succesive, pe cuptoa
re. Astfel, numai un cuptor se află
permanent în fază de topire,
iar celelalte patru In faze in
termediare. Datorită acestei mă
suri s-a ajuns ca „forma să
aștepte cuptorul", cum este normal,
și nu invers. Tot în scopul mai
bunei utilizări a energiei electrice,
la turnătorie consumul a fost dispecerizat pe agregate, ca de altfel la
nivelul întregii întreprinderi, ceea
ce permite urmărirea orară, pe
schimburi și utilaje a consumului,
în momentul cînd se constată de
pășiri. dispecerul solicită interven
ția operativă a personalului de ex
ploatare pentru depistarea cauzelor
si luarea măsurilor corespunzătoare
in vederea remedierii deficientelor,
în întreprindere au fost gîndite și
alte măsuri pentru reducerea consu
mului. în acest an. de exemplu,
turnătoria a fost dotată cu un spectrometru Roentgen pentru efectuarea
rapidă a analizei calității și compo
ziției șarjelor, eliminîndu-se astfel
timpul de așteptare a rezultatelor
analizelor de laborator, care se fă
ceau cu metode clasice. Totodată,
ca urmare a pregătirii corespunză

toare a formelor, a respectării pro
cesului de topire-elaborare s-a asi
gurat încadrarea în coeficientul ad
mis de pierderi tehnologice și chiar
reducerea acestuia.
Măsurile aplicate, ne-a confirmat
Inginerul Ezechel Crișan, responsa
bilul energetic de la serviciul mecano-energetic al întreprinderii, au
determinat, în acest an. reducerea
consumului de energie electrică cu
60 kWh pe tona de piese turnate,
fată de norma prevăzută. Aceas
tă reducere a fost înregistrată în
condițiile realizării planului la piese
turnate din fontă' și asigurării rit
mice a secțiilor de producție — pre
lucrare și montaj — cu piesele nece
sare pentru armături de înaltă cali
tate.
„Revenind la problemele ridicate
de ziarul «Scînteia» în articolul din
10 mai a.c.. trebuie să spunem, a
precizat inginerul Petru Turc. că
într-adevăr se impune modernizarea
cuptoarelor electrice cu inducție.
Atît institutul de profil, cît și între
prinderea producătoare. „Indepen
dența" din Sibiu, ar trebui să ana
lizeze Împreună cu principalii bene
ficiari parametrii de funcționare al
acestor cuptoare In vederea moder
nizării lor".
Această problemă trebuie analiza
tă și de furnizorii de energie elec
trică. Uneori, consumurile sînt depă
șite și datorită întreruperilor în ăli-1
mentarea cu energie electrică, mal
ales în sezonul rece. întreruperi care
survin atunci cînd cuptoarele sint
în diferite faze de elaborare a fon
tei și astfel se creează, independent
de întreprindere, un timp de aștep
tare care duce la depășiri mari de
consum de energie, la pierderi de
producție irecuperabile.

Marin OPREA

corespondentul „Scinteii*

LA ÎNTREPRINDEREA

MECANICA DIN ALBA IULIA

Explicațiile

și justificările
nu elimină risipa
întreprinderea Mecanică din Alba
îulia dispune de una dintre cele

Furaje cît mai multe și de buna calitate!
decit 600 tone de fin de lucernă ob
sfeclă șl cu dovlecel furajeri, realiținut din două coase. „Deși sînt nu
zînd un furaj bun. Vom face astfel
mai de doi ani la această fermă, ne
peste 2 500 tone de asemenea furaj
de bună calitate. Sintem de-abia la
spune inginera Ilina, am simțit în
această vară cît de greu este să
începutul campaniei de recoltare a
celor 420 hectare cu porumb și pe
crești animalele fără o pășune, fie ea
măsură ce transportăm porumbul la
chiar cultivată. Totuși, am pășunat
bază, aducem și cocenii pentru insi
animalele pe miriște și pe o supra
lozat în depozitul de furaje. Pînă în
față de 30 hectare de lucernieră de
prezent am însilozat peste 400 de
gradată, ceea ce ne-a fost de un
tone. Adunăm tot ce se poate strînge
real ajutor. La anul vom înființa o
și aduce în baza furajeră pentru ca
pășune cultivată. Acum ne ocupăm
la iarnă să fim liniștiți".
cu toată grija de strîngerea furaje
lor care mai sînt pe cimp. Avem în
Iată un mod de a privi cu toată
dotarea fermei zootehnice 10 atelaje
răspunderea pregătirea furajelor
cu care transportăm colete de sfeclă,
pentru stabulația de iarnă. Este foar
vreji de fasole și de soia. Pe perioa
te adevărat că lipsa precipitațiilor a
da de iarnă vom face un furaj unic
diminuat recoltele de porumb-siloz
din toate acestea, în amestec cu
pus în cultură dublă pe 350 hectare,
tăiței. Avem de adus în baza fura
dar oamenii gospodari știu să folo
jeră o cantitate de 1 500 tone de tăi
sească toate resursele cimpului pen
ței, din care, în amestec cu coceni de
tru a asigura hrana animalelor, aduporumb, vor rezulta aproape 2 500
nînd și de pe aceste suprafețe tot
tone de suculente. în plus, avem de
ce se poate constitui în furaj. în
recoltat 25 hectare cu sfeclă fura
prezent, animalele pășunează pe mi
riști și porumbiști, unde găsesc încă
jeră, pe care o vom prepara în ames
tec cu paie de griu tocate și sara
hrană bună, iar seara, cînd vacile
murate. Pină la venirea iernii, anisint aduse la iesle, primesc un tain
, malele pășunează pe miriște și le
suplimentar de furaje.
vom scoate din grajduri atita cit
Fără îndoială că grija pentru asi
timpul va permite. Seara le oferim
gurarea hranei animalelor pentru
un plus de hrană constind din tărîstabulația de iarnă trebuie să se ma
țe, tocătură de paie în amestec cu
nifeste acum prin intensificarea ac
tăiței de sfeclă șl vreji de fasole".
țiunilor de strîngere a tot ceea ce
oferă cimpul în acest Început de
La Cooperativa Agricolă de Pro
toamnă. Frunzele de sfeclă de zahăr,
ducție Butimanu am întîlnit o situa
vrejii de fasole, de soia și chiar pa
ție care contrastează puternic cu lu
iele de griu care mai sînt pe cimp
crurile bune văzute la Cojasca și
sînt furaje care, pregătite cu price
Crevedia. Aici medicul veterinar
pere și cu spirit gospodăresc, pot de
Constantin Stănciulescu, șeful fer
veni hrană bună pentru perioada de
mei zootehnice, ne intîmpină cu o
iarnă.
vădită supărare : „în nici un an
O astfel de grijă, de autentică răs
nu am stat atît de rău cu furajele
pundere pentru strîngerea tuturor
și voi avea o iarnă foarte grea. Un
nutrețurilor am întîlnit și in Coope
șef de-al meu. de la județ, mi-a spus
rativa Agricolă de Producție din
să am grijă acum de hrana anima
comuna Crevedia. Șefa fermei zoo
lelor, că la iarnă, cînd n-oi avea
tehnice, inginera Maria Ilina, ne
hrană, trebuie să mă ajute cineva".
spune că din cauza stării nefavora
„Cine ?“ — am Întrebat noi.
Interlocutorul nostru a ridicat din
bile a timpului nu a putut depozita

umeri. Ne spune apoi că mal ales
din vina inginerului-șef, Victor Mănăilă, semănatul culturilor duble
după borceag și orz s-a făcut cu
mare întîrziere, ceea ce a dus la
compromiterea producției pe unele
suprafețe. în loc de 300 hec
tare, cît era planificat, s-au se
mănat, tîrziu, cum ni se spune
de către șeful fermei, numai 150
hectare cu porumb siloz. Porumbul
a crescut foarte mic, irosindu-se sămința. în depozitul de furaje exis
tă doar 61 tone de fin și aceasta pen
tru că peste 3 000 de tone de masăverde a fost consumată la iesle. Cît
despre suculente, față de necesarul
de 1 800 tone, s-au depozitat doar
725 tone. Acum a început însilozatul cocenilor tocați de porumb în
amestec cu tăiței de sfeclă. Mai sint
in baza furajeră 670 tone de paie
de orz șl griu, dar pe cimp sînt
mult mai multe.
Pe președintele unității, tovarășul
Nicolae Preda, nu-1 prea îngrijorea
ză faptul că la iarnă animalele nu
vor avea furaje îndestulătoare. Din
discuția cu primarul comunei, to
varășul Petre Hîrtoaje. acesta pare
mai liniștit decit șeful de fermă.
„Avem un stoc de aproape 400 tone
de fin la unitatea din satul Niculești, cu care s-a unificat cooperati
va agricolă din Butimanu. Vom
aduce de acolo și fin și suculente la
nevoie. Așa este șeful nostru de
fermă, se alarmează prea repede.
Am luat măsuri încît cocenii de pe
cele 730 hectare cu porumb pe care
am început să-l recoltăm vor fi
însilozati în amestec cu tăitei de
sfeclă, iar cu acest furaj vom înlo
cui deficitul de fin".
în momentul de fată, la Butimanu cimpul oferă o mare cantitate
de nutrețuri care de urgență trebuie
aduse în baza furajeră. Adevărul
este însă că nu există organizare
temeinică în transportul acestora și

nici măcar al tăițeilor de sfeclă de
la fabrica de zahăr. Nu este o or
ganizare bună nici în asigurarea
unei rețete cît de cît raționale în
administrarea furajelor, dindu-se
animalelor paie din belșug, apoi
borhot și in final tărîțe. Oare
un specialist cu experiență cum
este șeful fermei nu ar trebui
să
se
ocupe
cu răspundere
profesională de administrarea unui
furaj unic din ceea ce are la dis
poziție. asa cum sînt de altfel și in
dicațiile organelor agricole județe
ne. decît să procedeze astfel, dîndu-le animalelor, de-a valma, fura
jele de care aminteam ? Desigur,
silozul care se face în prezent din
coceni tocați în amestec cu tăiteil de
sfeclă va fi un furai de bază pen
tru animalele unității din Butimanu.
Probabil că si soluția aducerii de fin
de la unitatea din Niculești va re
zolva în bună măsură furajarea animalelor în perioada de stabulație.
Problema de fond rămîne aceea a
lipsei de preocupare din partea con
ducerii unității pentru producerea
furajelor. Această situație care se
perpetuează de la un an la altul ar fi
trebuit să facă pînă acum obiectul
unei analize temeinice din partea
comitetului comunal de partid, a
conducerii consiliului agroindustrial.
Să se stabilească răspunderi precise
In rezolvarea problemei furajelor. La
direcția generală pentru agricultură
există părerea că șeful de fermă din
Butimanu este un bun specialist, care
ani de-a rîndul a menținut unitatea
printre primele din județ. Dacă lu
crurile stau așa. atunci trebuie mult
mai mult sprijinit de către toți cei
care au obligații în acest sens pen
tru ca să existe Intr-adevăr asigu
rate condițiile ca ferma din Buti
manu să realizeze producțiile zo
otehnice mari prevăzute prin planul
pe acest an.

Petre CRISTEA

mai mari și mai moderne turnătorii
din tară, ea fiind specializată in
producerea unor piese din fontă ne
cesare mașinilor-unelte. Turnătoria
întreprinderii este dotată cu trei
cuptoare electrice de topire cu o ca
pacitate de 12,5 tone fiecare și două
instalații care asigură funcționarea
simultană a două cuptoare electrice
cu inducție. De asemenea, mai este
prevăzută și cu două cuptoare elec
trice de menținere la temperatura
de turnare* a fontei lichide, cu o ca
pacitate de 55 tone fiecare. Toate
acestea situează întreprinderea
în
rîndul marilor consumatori de ener
gie electrică din județ. Este firesc,
deci, ca aici să existe o susținută
preocupare pentru reducerea conti
nuă a consumului de energie, pen
tru asigurarea unei bune funcțio
nări a cuptoarelor electrice, princi
palii consumatori. „înregistrăm con
sumul energetic cel mai redus din
centrală (Centrala Industrială de
Mașini-Unelte București — n.a.), ne
spune ing. Petre Decean. direc
torul tehnic al unității, dar îl putem
diminua și mai mult. Pentru aceas
ta ar trebui însă ca metalul primit,
îndeosebi fonta veche, să fie șarjat
la dimensiunile solicitate. Ar mai
trebui să realizăm și un regim op
tim de lucru la topire, adică fără
întreruperi din cauza slabei aprovi
zionări cu unele materiale de tur
nare. cum ar fi rășina turanică".
Cele spuse de directorul tehnic
sînt demne de luat în considerare.
Bunăoară, pe opt luni din acest
an. din cauza neasigurârii la timp
a rășinilor turanice, material ce
intră în compoziția formelor de
turnare, cît și a întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică
s-au înregistrat peste 1 800 ore
de staționare. „Aceasta înseamnă,
ne spune ing. Valentin Mînăscurtă.
șef de secție la turnătorie.. că fon
ta rămîne în cuptoarele de topire și
două-trei zile întrucît nu putem
efectua turnarea. Menținerea aces
teia în cuptoare se face printr-un
consum neprogramat și neproductiv
de energie electrică. Asemenea si
tuații se întîlnesc cu o frecventă
mai mare în lunile de iarnă, adică
în perioada cînd există greutăți în
aprovizionarea cu energie, iar mă
surile gîndite să conducă la dimi
nuarea consumului au efect diame
tral opus, respectiv se creează de
pășiri ale consumurilor normate.
Cîteodată sintem nevoiți să golim
cuptoarele de topire, menținerea
caldă a acestora făcîndu-se prin ar
derea gazului metan. Numai pentru
asigurarea temperaturii minime la
cuptoarele de topire, consumul de
gaz metan pe 5 luni echivalează cu
necesarul întreprinderii pe o lună".
Fără îndoială, perturbările în con
tinuitatea turnării determină creș
teri ale consumului
de
energie
electrică. Să fie acestea însă singu
rele cauze cu influente asupra con
sumurilor ? In multe din zilele lunii
august, deci in perioada caldă, con
sumul specific de energie electrică
pe tona de fontă a fost totuși depă
șit : s-aiț consumat peste 580 kWh
pe tonă, față de 545 kWh cît este
planificat. Din ce cauză ? O in
fluentă negativă asupra consumului
o are și faptul că se înregistrează
indici necorespunzători de scoatere
a fontei lichide la o tonă de piese
turnate. De asemenea, la cuptoarele
de menținere, deși prin proiect este
prevăzută menținerea în permanen
ță a cel mult 15 tone de fontă lichi
dă. se lucrează în medie cu o canti
tate aproape dublă. Or, aceasta în
seamnă, implicit, majorarea consu
mului specific de energie electrică.
împreună cu șeful serviciului mecano-energetic, depistăm și alte surse
de creștere a consumului de energie
electrică în funcționarea cuptoarelor.
Astfel, la o capacitate de to
pire existentă de 6,25 tone fon
tă pe oră. rezultă că in 24
de ore în întreprindere s-ar putea
elabora 150 tone de fontă lichidă,
în realitate se produce mult sub
această capacitate. De exemplu, în
luna iulie s-a prevăzut să se toarne
2 300 tone fontă, cantitate ce s-ar fi
putut realiza în doar 15—16 zile.
Cuptoarele au mers însă non-stop
Întreaga lună, fără să fie încărcate
Ia maximum. Rezultatul ? Energia
electrică alocată nu a ajuns decit
pentru 1 960 tone de fontă. Deci,
s-a „făcut" planul la consumul de
energie electrică, dar nu și Ia pro
ducția de fontă. Situația nu s-a
schimbat în bine nici in luna au
gust. De pildă, în cîteva zile de la
sfirșitul lunii august capacitatea de
topire realizată în 24 de ore a evo
luat astfel (repetăm — cea proiecta
tă fiind de 150 tone) : 25 august —
101 tone, 26 august — 112 tone, 27
august — 102 tone. Așadar, se
confirmă adevărul că depășirea con
sumurilor de energie electrică se
datorează atît neîncărcării la capa
citate a cuptoarelor, cît și dotării
turnătoriei cu capacități de
pro
ducție supradimensionate.

Stefan DINICA
corespondentul „Scinteii*
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

OAMENII MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII

ONOR CUM $1 OBȚINEREA DE PRODOCTII MARI IA HECTAR

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREASOARELUI
IN JUDEȚUL ARAD
• întreprinderea Agricolă de Stat
Chișineu-Criș — 6124 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vinga — 6 020 kg la
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ortișoara — 5 912 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat
Șag-Timișenl — 5 825 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL BACĂU

(ie Valea Iul Mihai — 65 470 kg
la hectar

IN JUDEȚUL BACĂU
• întreprinderea Agricolă de Stat
Traian — 64 180 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Săucești — 63 420 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Dîrvari — 64 015 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bălăcită — 63 720 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Techirghiol — 63 620 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• întreprinderea Agricolă de Stat
Fălciu — 63 120 kg la hectar

LA SFECLA
DE ZAHĂR
IN JUDEȚUL BACĂU
• Cooperativa Agricolă de
ducție Livezi — 83 350
hectar
• Cooperativa Agricolă de
ducție Sănduleni — 82 510
hectar

Pro
kg la

Pro
kg Ia

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român,
președintele Republicii
Socialiste România, oamenii mun

cii din unitățile amintite raportea
ză terminarea recoltării unor cul
turi și obținerea de producții mari,
superioare prevederilor de plan.
în continuarea telegramelor se
arată că forțele satelor sînt con
centrate, cu deosebire, la elibera
rea terenurilor ce vor fi semănate
în această toamnă și efectuarea
arăturilor. Se lucrează, de aseme
nea, la recoltatul legumelor șl
fructelor, al cartofilor, al sfeclei
de zahăr șl la transportarea pro
ducțiilor obținute la unitățile de
industrializare ori pentru valorifi
care. Oamenii muncii de la sate
sint totodată preocupați de strîngerea și depozitarea furajelor, de
efectuarea altor lucrări în cîmp și
în zootehnie.
în încheierea telegramelor se ex
primă angajamentul tuturor lucră
torilor ogoarelor de a asigura rea
lizarea unor producții bune la
toate culturile, sporindu-și în acest
fel contribuția la dezvoltarea ge
nerală a țării, la creșterea nive
lului de trai al întregului popor.

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Podu Turcului — 5 630
kg 1.1 hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Căbești — 5 580 kg la
hectar

Comitetul Județean Prahova al P.C.R. raportează

IN JUDEȚUL IAȘI

sarcinile la export pe 3 ani și 9 luni

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Totoiești — 5 504 kg la hec
tar

LA CARTOFI
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL BIHOR
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sinnicolau Român — 66120
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Produe-

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins Intre 14 septembrie, ora
20 — 17 septembrie, ora 20. In țară :
Vremea va fl In general Închisă la În
ceput, apoi se va ameliora. Cerul va
fl variabil, mal mult noros la Începu
tul Intervalului, cind vor cădea ploi, pe
alocuri. In cea mai mare parte a țării.
Vlntul va sufla slab ptnâ la moderat.
Temperatura aerului va marca o creș
tere ușoară. Temperaturile minime vor
fi cuprinse Intre 6 șl 14 grade, iar cele
maxime Intre 16 șl 26 de grade. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce ceață.
La București : Vremea va f! In general
Închisă la Început, apoi se va ameliora.
Cerul va fl variabil, condiții reduse de
ploaie slabă In prima parte a Interva
lului. Vlntul va sufla slab ptnă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre 9 și 13 grade, Iar cele
maxime Intre 21 șl 25 de grade. Dimi
neața, ceață slabă.

cinema
• Martori dispăruți t B UZBȘ TI
<50 43 58) — 15; 17; 19
• Retrospectiva filmului din R.D.G.
„Colonia" i STUDIO (59 53 15) — 10; 12;
15; 17; 19
• Extemporal la dlrlgențle s SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Artista, dolarii și ardelenii : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Flori de gheață t FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• O vară cu Mara : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Marla și Mirabela In Tranzistoria :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Secretul Iul Nemesis : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragoste șl datorie t TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; ÎS;.17; 19
• Program pentru copil șl tineret :
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Norocoasa : DACIA (50 35 94) — 0;
11; 13; ÎS; 17; 10
• Gară pentru doi I UNION (13 4» 04)
— 9; 12; 15; 18
• Nava lui Yang 1 DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19. VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• La trei pași de dragoste :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Sorgul roșu t COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• De la literatură Ia film t PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,ÎS; 13,30; 13,45; 18;
20,15

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, Sala
mare) : Poveste din Hollywood — 18 ;
(sala Atelier) : Act Venetian — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de
plan Manuela Mlhăilescu (Silvestri,
Brahms, Chopin)
— 17 ;
(Ateneul
Român) : „Zilele culturii din Repu
blica Democrată Germană". Orches
tra de cameră a Filarmonicii din
Halle. Dirijor șl solist la clavecin :
Karl-Heinz Zettl — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) 1 Lo
godnicul din lună — 13
• Teatrul Mic (14 70 81) t Maidanul eu
dragoste — 18,30 ; (la Clubul I.C.T.B.):
Fără aprobare — ÎS
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cind au murit cangu
rii — 18,30
• Teatrul satlrle-muzlcal „C. Tânase"
(15 56 78, grădina Boema) : Bună sea
ra, Boema ! — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Șezătoare româ
nească — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Pulul
— 18

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează:
EXTRAGEREA I : 17 33 26 45 43 40

EXTRAGEREA A II-A : 41 12 8
7 14 15.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI î
475 352 lei.

că 25 de unități economice au îndeplinit
într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU.
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comite
tul Județean Prahova al P.C.R. ra
portează că 25 unități economice
din județ au îndeplinit în ziua de
13 septembrie sarcinile la export
pe 3 ani si 9 luni din acest cinci
nal. Aceasta creează posibilitatea să
se livreze partenerilor externi, pînă
la sfîrsitul acestei luni, cantitătl
suplimentare de produse de meca
nică fină, rulmenți grei, cabluri de

tracțiune, materiale hidroizolatoare. mobilă, produse textile si al
tele, în valoare de peste 156 mi
lioane lei pe relația C.T.S. șl 607
milioane lei pe relația devize con
vertibile. Acest important succes
se datorează aplicării cu consec
vență a prevederilor din progra
mele de perfecționare a organizării
si modernizare a proceselor de
producție, reducerii cheltuielilor
totale șl îndeosebi a celor mate
riale. creșterii productivității mun
cii. introducerii in fabricație a

unor produse de Înaltă calitate,
competitivitate si eficientă.
în telegramă se exprimă angaja
mentul oamenilor muncii din uni
tățile economice ale județului Pra
hova de a acționa cu fermitate
pentru ca toti indicatorii de plan
să fie Îndepliniți exemplar pînă la
cel de-al XIV-Iea Congres al parti
dului, asigurînd astfel baza trai
nică pentru pregătirea producției
anului viitor, realizarea Integrală a
obiectivelor de dezvoltare economico-socială ne întregul cincinal.

ACTUALITATEA SPORTIVA
IERI, în cupele europene la fotbal

Steaua - din nou un Joc de nivel european:
4-0 cu Fram Reykjavik
Zece prezențe in ,Cupa campioni
lor europeni", dintre care trei pînă
in semifinale, două pînă în finală
și una încununată cu cîștigarea pre
țiosului trofeu — iată un palmares
care onorează, dar și obligă. Ieri,
începînd un nou traseu european
(pe care i-1 dorim din nou cit mai
lung și mai fructuos), echipa Steaua
București a reușit Un scor la înăl
țimea acestui palmares : 4—0 (2—0)
cu campioana Islandei — Fram
Reykjavik.
Aflată pe locul doi in clasamentul
țării sale, formația vizitatoare a
arătat, pe stadionul Ghencea din
Capitală, că beneficiază de un portar
excelent (Kristinsson), de trei jucă
tori de cîmp viguroși, cu oarecare
disponibilități tehnice (Arnthorsson,
Ormslev, Jonsson) și de alți cițiva
fotbaliști capabili probabil de mai
mult decît s-a văzut ieri.
Dar cînd e vorba de campioana
noastră Steaua, interesează mai pu
țin cum a jucat o parteneră ca
Fram ; interesează mai mult cum
s-a prezentat reputata ambasadoare
a fotbalului românesc, pentru că ea,
cînd este ea, cea pe care o cunoaș
tem, problema învingătoarei și a
scorului liniștitor nu se pune. Așa
s-a întîmplat și acum (ca și anul
trecut pe vremea aceasta, la Praga)
in debutul său intr-o nouă ediție a
„Cupei campionilor europeni".
Lung (solicitat numai de două ori,
in rest... spectator), Dan Petrescu,
Iovan, Bumbescu, Ungureanu, Muj-

nai, Rotariu, Hagi, Dumitrescu (șl
înlocuitorul său, Balint), Lăcătuș,
Negrău (și Înlocuitorul lui, Grigoraș) au supus terenul șl poarta
fotbaliștilor islandezi la un asediu
continuu și sufocant. Primul gol a
apărut abia în minutul 30 (Dan Pe
trescu) fiindcă, pînă atunci, alte
cinci situații deosebit de favorabile
fuseseră ratate. Următoarele două
goluri au fost înscrise în urma unor
penaltiuri : minutul 41 (la un henț
în careu), cînd Hagi a transformat
direct ; în minutul 83 (la un fault
in suprafața de pedeapsă asupra lui
Grigoraș), cînd Hagi a ratat, dar
Grigoraș a recuperat, a pasat lui
Balint și... 3—0. Mujnai avea să
încununeze aplaudata Iul prestație
din acest meci în minutul 86 (șut
sec, bine? plasat de la semidistanță),
primul său gol oficial cu Steaua și
în cupele europene.
Fără îndoială, antrenorii Anghel
Iordănescu și Dumitru Dumitriu au
o misiune mai ușoară in pregătirea
partidei retur din 27 septembrie, la
Reykjavik. Exigenți și scrupuloși
cum îi știm, desigur că vor lucra
intens cu fotbaliștii steliști, pentru
a consolida elementele pozitive eta
late prin noua lor partitură, dar și
pentru a elimina ezitările, nesincronizările și insuficiențele trădate în
unele perioade de joc.
Așadar, bravo Steaua, spor in con
tinuare în pregătiri, Steaua !

G. MITROI

Dinamo București are prima șansă pe teren
propriu: 0-1 cu Dinamo Tirana
TIRANA (prin telefon). Antreno
rul Mircea Lucescu și jucătorii noș
tri dinamoviști au venit aici. în ca
pitala Albaniei, cu încredere, dar și
cu o oarecare circumspecție, cunoscînd puterea de luptă, ambiția fot
baliștilor locali. Și de ceea ce le-a
fost frică n-au scăpat.
Partida a debutat cu o ușoară dominare a echipei
.
noastre,
.. . care
____ — cu
un joc aerisit — a reușit să-și creeze
unele spații libere spre careul ad
vers. Astfel, primul șut spre poartă
este expediat de Rednic în minutul 5
(dar imprecis), iar patru minute mai
tirziu, Răducioiu ratează și el des
chiderea scorului. în minutele 16 și
24 Dinamo București mai risipește
două lovituri libere din apropierea
careului, apoi un șut al lui Vaișcovici și încă o lovitură liberă în mi
nutul 30. Prima ocazie clară a gaz
delor șurvine in minutul 34, cind
Stelea stopează balonul pe linia
porții la o fază foarte fierbinte.
După pauză, fotbaliștii albanezi —
dominați în prima repriză — abor
dează jocul cu și mai multă dîrzenie. cu acțiuni mai penetrante,
reușind să pună în pericol poarta
noastră încă din primele minute.
După ce Stelea reușește să evite go
lul de două ori în același minut (49),
în minutul 53 respinge un șut puter
nic dar... numai pînă la Canaj, care
înscrie singurul gol al partidei.
Nici după acest moment formația
noastră nu reușește să-și schimbe
ritmul precipitat de joc (convenabil
adversarilor — bine pregătiți fizic)
Si cu toate că-șl construiește unele
situații de a marca (prin Răducioiu
de trei ori. dintre care o dată în
bară. Sabău și Lupescu). nu finali
zează eficient. De cealaltă parte,
Dinamo Tirana mai are o singură
ocazie. în minutul 30, dar Stelea
apără.

Desigur că 0—1 nu este un scor
Insurmontabil în retur, la București.
Dar este periculos. Totuși, echipa
Dinamo București nu mai este cea
din urmă cu doi ani, care se păcălea
pe teren propriu. Acum are o ma
turitate si o experiență internațio
nală care credem că, pînă la urmă,
vor da verdictul calificării în favoa
rea ei.

TENIS. în capitala Argentinei au
Început lucrările Adunării generale
a Federației Internationale de Tenis.
Pe agenda de lucru este înscrisă și
problema excluderii Federației de
tenis din Republica Sud-Africană,
tară unde se practică discriminarea
rasială în sport. • în primul tur al
turneului international de tenis de

la Geneva, contînd pentru „Marele
premiu", jucătorul belgian Xavier
Daufresne l-a eliminat cu 5—7. 6—4.
7—6 pe argentinianul Alberto Man
cini, spaniolul Juan Aguilera a dis
pus cu 6—4. 7—6 de iugoslavul Go
ran Ivanisevic!, iar Guillermo Rol
dan (Argentina) a cîștigat cu 7—5,6—3
partida cu Thierry Tulasne (Franța).

★

Valerlu MIRONESCU
★
Rezultate din cupele europene de
fotbal :
CUPA CAMPIONILOR: Sparta
Praga — Fenerbahce Istanbul 3—1.

CUPA CUpELOR : Beșiktas Istan
bul — Borussia Dortmund 0—1; Slo
van Bratislava — Grasshoppers Zu
rich 3—0; Partizan Belgrad — Celtic
Glasgow 2—1; Union Luxemburg —
Djurgaarden Stockholm 0—0;
Ferencvaros — Haka Valkeakoskl (Fin
landa) 5—1; Real Valladolid — Ham
run Spartans (Malta) 5—0; Belenenses — A.S. Monaco 1—1 (0—0).
CUPA U.E.F.A. ! Aseară, la Valen
cia, s-a disputat meciul dintre echi
pele F.C. Valencia și Victoria Bucu
rești. Partida s-a Încheiat cu scorul
de 3—1 (1—0) în favoarea jucătorilor
spanioli. Alte rezultate: F.C. Porto —
Flacăra Morenl 2—0; Kuusisl Lahti
— Paris St. Germain 0—0; Rovaniemi
— GKS Katowice 1—1; FC Katl
Marx-Stadt — Boavista Porto 1—0:
Rad Belgrad — Olimpiakos Pireu
2—1. F.C. Viena — La Valletta 4-1 ;
Vitoșa Sofia — R.S.C. Anvers 0—0;
Akranes (Islanda) — F.C. Liege 0—2;
Gornik Zabrze — Juventus Torino
0—1; Hibernian — Videoton 1—0;
F.C. Sochaux — Jeunesse Esch (Lu
xemburg) 7—0.

★

• în clasamentul „Marelui premiu"
la tenis masculin, după turneul de la
Flushing Meadow continuă să con
ducă Ivan Lendl — 7 301 puncte, ur
mat de Boris Becker — 5 139 punc
te, Stefan Edberg — 3 902 puncte,
Brad Gilbert — 3 256 puncte, John
McEnroe — 3142 puncte, Anclre
Agassi — 2 629 puncte, Michael
Chang — 2 381 puncte, Alberto Man
cini — 2 260 puncte, Jay Berger —
1 990 puncte, Tim Mayotte — 1826
puncte etc. • în primul tur al Tur
neului internațional masculin de te
nis de la Madrid, spaniolul Javier
Sanchez Vicario l-a eliminat cu 6—4,
6—4 pe compatriotul său Jose Luls
Aparisl, Diego Perez (Uruguay) a
dispus cu 6—2, 7—5 de Gustavo
Giussani (Argentina), iar mexicanul
Agustin Moreno l-a Întrecut cu 7—5,
8—3 pe Râul Viver (Ecuador).

ATLETISM. în cadrul concursului
Internațional de atletism de la Ve
rona (Italia), sprinterul jamalcan
Raymond Stewart a ciștigat proba de
100 m cu timpul de 10”14/100. lat
kenyanul Wilfred Kirochî g-a situat
pe primul loc în cursa de 800 ni
cu l’46”17/100.
Alte rezultate : masculin : 400 m
garduri : Andre Phillips (S.U.A.) —
48”70/100 ; 200 m : Stefano Tilli (Ita
lia) — 20”58/100 ; feminin : săritura
în înălțime : Heike Redetzki (R. D.
Germană) — 1,97 m. • Atletul ma
rocan Said Aouita, recordman mon
dial. a declarat că va participa săptămîna aceasta la concursul interna
țional de la Londra, unde va încerca
să doboare recordul mondial în proba de o milă.
CICLISM. Etapa a doua a turului
ciclist al R. D. Germane, disputată
între Dresda și Zwickau, a revenit
Iul Ronald Rauch (R.D.G.), crono
metrat pe 160 km in 4 h 17’17”. Pe
locurile următoare s-au situat Jan
Schur și Stefan Gottscling (ambii
R.D.G.), Ia 17 secunde. Lider al
clasamentului general individual se
menține Uwe Ampler (R.D.G.), ur
mat de compatrioții săi Olaf
Jentzsch — la 20 secunde șl Diak
Schiffner — la 24 secunde.
HOCHEI PE GHEATĂ. Aflată în
turneu în Cehoslovacia, echipa ca
nadiană de hochei pe gheață Calgary
Flames a întîlnit la Praga selecțio
nata țării-gazdă. Hocheiștil
ceho
slovaci au obținut victoria cu scorul
de 4—1 (2—0, 0—0, 2—1).

Județul Covasna raportează realizarea
de brutării în toate comunele județului
într-o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, preșeșdintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul
Județean Covasna al P.C.R. rapor
tează că, acționîndu-se energic pen
tru aplicarea indicațiilor privind
dezvoltarea și modernizarea locali
tăților, s-au realizat brutării în toate
cele 33 de comune ale județului,
în prezent — se subliniază în tele
gramă — toți oamenii muncii din

județul Covasna depun eforturi sus
ținute, asemenea întregului nostru
popor, pentru traducerea în viață a
orientărilor privind modernizarea
localităților,
pentru
îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan în
toate domeniile, spre a întîmpina
marele forum al comuniștilor ro
mâni cu rezultate cit mai bune, pe
măsura prezentului înfloritor al
scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.

Primul-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a tri
mis o telegramă președintelui Con
siliului di Miniștri al Republicii
Populare Polone, Tadeusz Mazowiecki, cu prilejul învestirii sale în
această funcție, prin care îi adre
sează urări de succese in misiunea
ce i-a fost încredințată și își ex
primă convingerea că guvernele ce
lor două țări vor acționa în conti
nuare în vederea extinderii colabo
rării multilaterali reciproc avanta
joase, în interesul popoarelor noas
tre prietene, al cauzei păcii șl înțe
legerii internaționale.

★

tv
19,00 Telejurnal
19,30 File de glorioasă Istorie
19,50 în dezbatere : Documentele pentru
Congresul al XIV-Iea al Partidu
lui Comunist Român. Știință —
cercetare — producție — drumul
către recolte mari, sigure, stabile
20,10 Laureațl al Festivalului național
„Cîntarea României"
20,40 Tinerețe — educație — spirit re
voluționar • Școala — citadelă a
Învățăturii, muncii, creației, ■
educației revoluționare

21,00 Film serial. „Misiunea". Producție
a Studioului de film TV, realizată
In Centrul de producție cinemato
grafică „București". Premieră pe
tară. Cu : Ovldiu Iuliu Moldovan,
Mircea Albulescu, Șerban lonescu,
Vlstrlan Roman, Ștefan Iordache,
Adela Mărculescu, Constantin Dlplan, Rodica Popescu-Bitănescu,
Iurie Darie, Papii Panduru, Ion
Dichlseanu,
Eugen
Ungureanu,
Teodora Mareș. Dinu Manolache,
Viorel Comănlcl, Vaslle Murariu,
Virginia Rogin, Nae Lăzărescu șl
alții. Scenariul : Franclsc Munteanu. Regia : Virgll Calotescu. Epi
sodul 6
21,50 Telejurnal

Primul-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului-ministru al Gu
vernului Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Mouloud Chamrouche, cu ocazia desemnării sale în
această funcție, prin care ii adre
sează calde felicitări, împreună cu
cele mai bune urări de succes în
activitatea de înaltă răspundere ce
i-a fost încredințată. în telegramă
se exprimă convingerea că, acționînd
împreună, guvernele celor două țări
vor contribui la dezvoltarea tot mai
intensă a raporturilor de prietenie
și conlucrare dintre România și Al
geria. în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii, colaborării și în
țelegerii în lume.

Noul an de învâțâmînf

Școlile sint pregătite să-și primească elevii
O dată cu apropierea deschiderii noului an școlar șl universitar se
Intensifică eforturile in vederea pregătirii minuțioase a procesului de
învățămînt, pentru asigurarea tuturor condițiilor materiale și spirituala
necesare formării pentru muncă și viață a celor 5,67 milioane de elevi
și studenți ce se vor afla în bănci și amfiteatre la data de 15 sep
tembrie. Amenajarea spațiilor de învățămînt, a laboratoarelor, cabinetelor
și atelierelor, a căminelor, cantinelor și bibliotecilor, difuzarea manualelor
școlare, asigurarea cadrelor didactice necesare fiecărei unități de învă
țămînt sînt doar citeva dintre preocupările care conferă in aceste zile
ambianței din școli nota febrilă a întimpinârii evenimentelor mult aștepaștep
tate.

BAZA MATERIALĂ - IN
CONTINUĂ DEZVOLTARE Șl
MODERNIZARE. Apropiatul de
but al noului an de învățămînt în
scrie pe agenda conducerilor de școli
și a personalului didactic din județul
Teleorman preocupări majore legate
de asigurarea tuturor condițiilor ne
cesare întregului proces instructiveducativ al celor aproape 91 000 de
elevi. O atenție deosebită s-a acordat
in cele peste 600 unități de profil
spatiilor de școlarizare, efectuării lu
crărilor de reparații, curățenie și
igienizare a sălilor de clasă, labora
toarelor. cabinetelor de specialitate,
a internatelor și cantinelor. Printr-o
bună mobilizare a elevilor și cadre
lor didactice prin colaborarea cu unitățile economice patronatoare, cu
sprijinul consiliilor populare, practic
aceste lucrări au fost finalizate în
toate localitățile. în plus, la Contești
și Prundu Vor fi date în folosință,
începînd cu 15 septembrie a.c., noi
obiective școlare.
Pentru accentuarea caracterului
practic-aplicativ al procesului de
predare-învătare. pretutindeni se
acționează în vederea realizării pro
gramelor de dotare sl autodotare cu
mijloacele de învățămînt necesare
parcurgerii integrale a temelor pre
văzute de planurile școlare. Mate
rialul didactic a fost refăcut sl com
pletat. oferind o gamă bogată și di
versificată. de la numeroase planșe,
scheme, reprezentări grafice, mulaje,
ierbare oină la instrumentarul de
laborator si aparatura electronică și
electrotehnică. La incă 5 licee, cabi
netele de matematică au fost do
tate cu calculatoare. în contextul
pregătirilor pentru trecerea la gene
ralizarea învătămîntului obligatoriu
de 12 ani. în toate comunele unde
există numărul de elevi necesar vor
funcționa, pe lingă școlile generale,
și treapta I de liceu, iar 34 dintre
ele vor avea si anul I de scoală pro
fesională.
După modelul realizat la între
prinderea Mecanică de Material Ru
lant din orașul Roșiori de Vede. în
alte 10 unități economice, care pa
tronează licee industriale, au fost
create linii tehnologice unde elevii
vor face în exclusivitate practica
productivă. De asemenea, sistemul
de colaborare cu întreprinderile in
clude si asigurarea de către acestea
a comenzilor de lucrări, a materiilor
prime si materialelor, ceea ce per
mite parcurgerea integrală a preve
derilor programelor de instruire teh
nologică si practică. în acest cadru
sînt de reținut și preocupările pen
tru valorificarea superioară a expe
rienței acumulate în anul școlar tre
cut. cînd la etapa republicană a con
cursurilor pe obiecte si meserii s-au
obtinut 97 premii si mențiuni.
Liceul Agroindustrial din Alexan
dria : apropierea anului școlar sa
face simțită încă de la intrare. Prac
tic. aici pregătirile sînt încheiate,
așa cum ne spune directoarea uni
tății, profesoara Niculina Militaru,
Încă de la începutul lunii septem
brie. „Toate sălile de clasă, cabine
tele. laboratoarele, atelierele.

două cămine, cantina, sala de educa
ție fizică sint gata să-i primească pe
cei peste 1 300 de elevi de la cursul
de zi. seral și de la școala profesio
nală. Știm însă că esențiale sint per
fecționarea și modernizarea actului
de predare-învățare. De aceea, ne
preocupă ridicarea nivelului calitativ
al mijloacelor de transmitere și eva
luare a cunoștințelor
teoretice si
practice ale elevilor, cu consecințe
pozitive în procesul formativ. în
noirile semnificative ce se produc în
acest domeniu se referă la crearea
unui cabinet metodic interdisciplinar. la practica productivă efec
tuată acum prin rotatia tuturor ele
vilor. indiferent de profilul de pre
gătire. în ferma didactică, unde vom
avea și cabinetele de specialitate
— fitotehnie. zootehnie etc.“.
Șl la Școala generală din comuna
Țigănești, cu clasele I-X. am remar
cat răspunderea cu care s-a acționat
pentru pregătirea in cele mai bune
condiții a noului an de lnvătămint.
De la prof. Marcel Gherghiceanu.
directorul școlii, am reținut că aici
s-a amenajat un nou cabinet pentru
limba și literatura română, iar în
cadrul Asociației economice inter
cooperatiste din localitate g-a creat
un microatelier, cu dotarea materia
lă corespunzătoare, pentru practica
productivă a elevilor.
„Se poate aprecia — ne spunea to
varășul Ion Huidumac. inspector ge
neral al Inspectoratului școlar jude
țean — că noul an de învățămînt
începe în condiții bune. Așa cum
s-a subliniat și la recentele consfă
tuiri organizate cu cadrele didactice,
va trebui să ne mobilizăm toate for
țele pentru ca — în spiritul indica
țiilor si orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceausescu, al docu
mentelor pentru Congresul al XIVlea al partidului — să contribuim
nemijlocit la creșterea nivelului ca
litativ al • învătămîntului si legarea
mai strînsă a acestuia cu producția,
punînd la baza întregii activități
concepția științifică despre lume șl
viață, materialismul dialectic și is
toric". (Stan Ștefan, corespondentul
„Scînteii").

REALIZĂRI PENTRU STUDENTI. în ultimii ani, Iașiul s-a
îmbogățit cu încă o platformă stu
dențească : cea a politehnicii. Mai
precis. Institutul Politehnic s-a mu
tat pe partea stingă a Bahluiului, de
la Podu-Roș pînă-n cartierul „Tudor
Vladimirescu". pe o distantă de circa
1 km. fiind aici în imediata apro
piere a zonei industriale, astfel In
cit studenții să fie avantajați în a-șl
efectua practica in producție. Aici
sînt acum clădiri noi. moderne, cu
spatii de învățămînt șl laboratoare,
cu ateliere-școală și hale corespun
zătoare de producție, cu statii-pilot
pentru fiecare din cele 6 facultăți
ale institutului. în capătul lor, în
cartierul „Tudor Vladimirescu", s-a
înălțat și un adevărat „orășel" stu
dențesc. format din peste 20 de că
mine. din care unele mari pînă la
1 100 locuri fiecare, la parterul că
rora s-au înființat unități comerciale

Unități turistice
în județul Neamț
Străbătut de apele Bistriței, Și
retului și Moldovei,
străjuit de
crestele semețe ale Munților Bis
triței și ale masivului Ceahlău,
județul Neamț oferă numeroase șl
atractive puncte de atracție turis
tică. La Piatra Neamț, turiștii pot
vizita, în Piața Libertății,
com
plexul monumental ce datează de
pe vremea lui Ștefan cel Mare,
muzeul județean, cu o valoroasă
colecție de ceramică neolitică
pictată și alte mărturii ale străvechii culturi materiale a acestei
zone, muzeul de științe naturale,
muzeul memorial „Calistrat Ho
gaș", ruinele cetății dacice de la
Bitca Doamnei. Orașul Tirgu
Neamț se bucură de un mare in
teres turistic datorită Cetătii
Neamț, muzeului memorial
Creangă" și casei memoriale
ronica MIcle".
Turiștii pot poposi la hanul
„Casa Arcașului", situat lingă Cetatea Neamțului, care Iși primește
oaspeții în tot timpul anului. Hanul
dispune de camere cu încălzire
centrală, de un restaurant șl o
terasă. De aici se pot face excursii
în împrejurimi
pentru vizitarea

TELEGRAME

unor obiective de mare interes :
Agapia, Văratec, Neamț, casa me
morials „Ion Creangă" de la Humuiești, barajul hidrocentralei de
la Bicaz.
O altă unitate turistică este
hanul „Agapia", situat pe șoseaua

națională Piatra Neamț — Tirgu
Neamț, la 16 km de Tirgu Neamț
și la 30 km de Piatra Neamț. Hanul
are 80 de locuri și restaurant de
categoria I, fiind o gazdă la fel de
primitoare în tot timpul anului.
În fotografie : hanul „Agapia".

și de prestări de servicii. Noul cen
tru studențesc politehnic ieșean are
și o cantină cu o capacitate de 6 000
locuri, un dispensar medical, o sală
sportivă polivalentă și alte obiective
sociale.
Spatii noi pentru lnvătămint și
pentru cazare s-au realizat în ul
timii ani și pentru studenții de la,
Universitatea „Al. I. Cuza". de lă
Institutul de Medicină și Farmacia,
de la Conservator și Institutul Agro
nomic. Este vorba de un mare î!iumăr de cămine și cantine, precum
și de o nouă aripă la Institutul de
Medicină și Farmacie. în care s-a
mutat Facultatea de Farmacie, de
clădirea Centrului de Calcul a'l Uni
versității. care desfășoară aeftivități
pentru întregul centru universitar
ieșean și altele. La Institutul Agro
nomic s-au finalizat, de asemenea,
o serie de noi spatii de învâtămînt,
precum și ferma didactică cu activi
tăți pentru toate specialitățile cul
turilor de cîmp. pentru hofticultură,
zootehnie etc. Această fermă didac
tică posedă aproape 1 400 hectare de
teren agricol, o seră legumicolă și
floricolă. un bogat șeptel de animale.
Concomitent cu dezvoltarea bazei
materiale proprii, s-au extins mult
și laboratoarele și alte spatii produc
tive puse la dispoziție de unele în
treprinderi, ca Țesătoria de Mătase
„Victoria". întreprinderea de Trico
taje „Moldova". întreprinderea Me
canică „Nicolina" și altele, pentru ca
practica productivă și specializarea
studenților să fie cit mai eficiente.
Avînd create astfel de condiții,
mai bine de 80 la sută dintre stu
denții Centrului Universitar Iași pot
locui in cămine, iar la cantine pot
servi masa toți cei care doresc acest
lucru. De menționat că circa 70 la
sută din studenții care învață la
cursurile de zi sînt bursieri de stat.
(Manole
Corcaci,
corespondentul
„Scînteii").

O NOUA CALITATE IN IN
STRUIREA VIITORILOR
MUNCITORI. în școlile județu
lui Bacău se simte din plin freamă
tul pregătirilor pentru noul an de
învățămînt. Profesoara Elena Stan,
inspector general adjunct al Inspec
toratului școlar județean, ne spune :
„Pregătirile în vederea deschiderii
noului an școlar au început o dată cu
încheierea vechiului an. O contribuție
importantă la executarea lucrărilor
de curățire și renovare a clădirilor
au adus-o elevii, cadrele didactice șl
părinții, economisindu-se în acest fel
importante sume de bani cu care,
după nevoi, s-au executat lucrări
mai mari de către unitățile de con
strucții și reparații. De asemenea,
cabinetele pe discipline de învătămînt și laboratoarele au fost puse
la punct, dobîndind un plus de pros
pețime. devenind mai funcționale. în
comunele Valea Seacă, Blăgești, Li
vezi. Urechești. Sănduleni, consiliile
populare au amenajat cu forte proT
prii noi săli de clasă, dotate cu cele
necesare bunei desfășurări a proce
sului instructiv-educativ. Se poate
spune că la această dată aproape
toate cele 1 100 școli sînt pregătite
să-și primească elevii".
O altă componentă a pregătirii
noului an școlar, căreia inspectora
tul i-a acordat atenția cuvenită, o
constituie asigurarea tuturor unități
lor cu cadrele didactice necesare. Pe
posturi și catedre rămase vacante au
fost repartizați absolvenți ai invățămîntului superior și ai liceelor pe
dagogice. tineri entuziaști, dispuși să
se angajeze la un efort susținut, alături de toate celelalte cadre di
dactice. în vederea promovării unui
învățămînt modern. Atenție deose
bită s-a acordat în această perioadă
Si încadrării tuturor cadrelor didac
tice în diferite forme de perfecțio
nare. Materialul didactic a fost re
făcut și completat pretutindeni, ofe
rind o gamă bogată și diversificată,
de la numeroasele planșe, scheme,
reprezentări grafice, mulaje, ierbare
pînă la materialele de laborator și
aparatura electrotehnică și electro
nică. în privința asigurării manua
lelor. a rechizitelor și uniformelor
școlare, ș-au luat măsuri din vreme,
împreună cu centrul de librării și
direcția comercială, astfel incit aces
tea au fost distribuite atit in muni
cipiile Bacău și Gheorghe Gheorghiu-Dej. în centrele muncitorești
Buhuși. Comănești. Dărmăneștl. Tir
gu Ocna, Moinești, cit și in comu
nele județului. Se acționează ener
gic pentru cuprinderea tuturor celor
aproape 190 000 copii și tineri de
vîrstă școlară și preșcolară în grădi
nițe. școli și licee ; s-au întreprins
măsuri speciale pentru generalizarea
invătămintului de 12 ani.
Instruirea practică a elevilor con
stituie. de asemenea, o problemă
care se bucură de toată atentia. S-a
realizat o mai bună colaborare între
școli și întreprinderile patronatoare.
Pentru practica agricolă s-au luat
din timp măsuri ca elevii de la toate
nivelurile să participe la recoltarea
produselor agricole, pe bază de con
tracte cu unitățile agricole coopera
tiste și de stat. (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scînteii")

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului mexican „Ovaciones"
(Urmare din pag. I)

unica de conducere a activității,
care răspund în fața adunărilor
generale ale oamenilor muncii —
care sînt proprietari și producători
— in toate domeniile. Fără îndoială
că, în același timp, ele poartă răs
punderea și în fața organelor supe
rioare și răspund de păstrarea pro
prietății socialiste, a întregului
popor sau cooperatiste, de Înfăptui
rea obiectivelor generale de dezvol
tare a țării.
Am realizat, de altfel, și organis
me democratice de conducere pe
plan național. La 5 ani, au loc con
grese ale oamenilor muncii, ale ță
rănimii, Ia care participă cite 11 000
de oameni. Are loc un Congres al
științei și învățămîntului, cu 7 000
de delegați, și un Congres al culturii
și educației, cu 5 000—6 000 de
delegați. Toate aceste congrese aleg
consilii naționale, care lucrează
între congrese. Chiar cu cîteva zile
în urmă am avut sesiunea Consiliu
lui Național al Agriculturii, la care
au participat, practic, 5 000 de oameni
și în cadrul căreia am dezbătut pro
blemele agriculturii și perspectivele
de viitor. în luna iulie am avut —
de asemenea — sesiunea Consiliului
Național al Oamenilor Muncii.
Deci
problemele de bază le
,discutăm cu toți oamenii muncii, cu
întregul popor, aplicînd astfel prac
tic teza științifică a construirii so
cialismului cu poporul și pentru
popor !
Avind în vedere toate acestea,
considerăm preocupările din Uniu
nea Sovietică și din alte țări ca
probleme interne ale acestor țări,
care au în vedere perfecționarea
activității din fiecare țară.
Trebuie să vă spun
că sîntem
preocupați de faptul că în unele țări
se neagă înseși unele realizări în
construcția socialismului și se vor
bește chiar de deschiderea drumului
pentru revenirea la forme capita
liste în economie. Desigur, noi
sîntem pentru perfecționarea condu
cerii societății socialiste, pentru lăr
girea democrației, dar considerăm
că acesttea trebuie să asigure mersul
înainte, și nu întoarcerea spre
capitalism !
Pentru noi, astăzi,
preocuparea
este să opnsolidăm ceea ce am reali
zat, să perfecționăm formele demo
cratice de conducere, să creăm — în
toate domeniile — cele mai bune
condiții de participare a poporului
la conducerea societății. Dar, în
același timpi, sîntem preocupați să
întărim formele socialiste de pro
prietate, a întregului popor sau
cooperatiste, să perfecționăm for
mele socialiste de repartiție, asigurînd deplina egalitate în drepturi,
menținînd un echilibru între venitu
rile mari și mici. Avem convingerea
că numai pe această cale putem
asigura adevărata dreptate socială
— care, desigur, nu înseamnă ega
litate absolută, dar care presupune
o repartiție echilibrată și echitabilă
a veniturilor, astfel ca nimeni să nu
trăiască fără muncă; Nu vrem să
avem oameni săraci, dar nici
„bogați" care să trăiască din munca
altora ! Vrem ca întregul popor —
pe măsura dezvoltării societății —
să aibă un nivel de vi‘ață cit mai
bun și el însuși să hotărască calea
dezvoltării sale !
Am menționat toate acestea pentru
a sublinia că în rîndul poporului
avem o stare bună, întrucît oamenii
văd că tot ceea ce ne-am angajat
să facem se realizează an de an !
Desigur, au fost și lipsuri, și
greutăți. Nu se poate spune că totul
a mers ca pe asfalt, dar am mers
continuu inainte !
ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, omenirea se confruntă
cu grave probleme economice și
sociale. Ce soluții și perspective
se întrevăd, după opinia dum
neavoastră,
pentru
solutio
narea lor 2
RĂSPUNS : Intr-adevăr, situația
economică mondială este deosebit
de gravă. în același timp, s-au
agravat multe probleme sociale și
politice, împreună cu întreaga situa
ție mondială.
Toate acestea sint rezultatul con
tinuării vechii politici imperialiste
de inegalitate și de asuprire, de
către țările bogate, a țărilor în curs

de dezvoltare, sînt rezultatul poli
ticii financiare monetare interna
ționale inechitabile.
Este cunoscută situația gravă a ță
rilor in curs de dezvoltare, faptul că
în acest deceniu datoria acestora s-a
dublat, ele devenind mai sărace. Din
aceste țări, anual, zeci de miliarde de
dolari au fost acumulați de țările
dezvoltate !
în același timp, chiar în țările
dezvoltate s-a accentuat creșterea
numărului celor săraci și creșterea
bogățiilor în mîinile unui număr mai
mic de bcgați, dar care au devenit
mai bogați. A crescut șomajul. Este
cunoscut că în înseși țările dezvol
tate 20—30 la sută din tineri, anual,
nu au asigurate locuri de muncă. Ti
nerii nu pot urma învățămîntul. De
altfel, chiar după datele oficiale din
aceste țări, a crescut analfabetismul,
a crescut numărul oamenilor fără lo
cuințe, al celor săraci, în general, și
aceasta a dus la decădere socială, la
creșterea consumului de droguri, in
clusiv la creșterea criminalității.
Toate acestea creează probleme so
ciale deosebite. Este de înțeles că această situație nu va putea să conti
nue mult timp ! Omenirea, mai cu
seamă țările în curs de dezvoltare,
dar nici săracii din țările dezvoltate
nu vor putea să accepte mult timp
continuarea acestei situații.
ÎNTREBARE : Ce facem, în
această situație, domnule președințe ?
RĂSPUNS : De fapt, popoarele nu
trebuie să uite că depinde de ele
schimbarea acestei situații. Acum 100
de ani noi am avut un mare poet
care, adresindu-se muncitorilor, spu
nea : „De ce uitați că-n voi e și nu
măr și putere ?“. Cînd vreți — spu
nea clar poetul — puteți prea lesne
pămîntul sâ schimbați ! Este deci ne
cesar să se întărească colaborarea și
solidaritatea țărilor în curs de dez
voltare și să se acționeze pentru
schimbarea actualei situații.
Noi ne pronunțăm pentru o confe
rință internațională, la care să parti
cipe și țările în curs de dezvoltare, și
țările dezvoltate, și unde să se reali
zeze acordurile necesare privind pro
blemele subdezvoltării, rezolvarea
problemelor datoriei externe a țări
lor in curs de dezvoltare, pornind de
la anularea celei mai mari părți a
datoriilor.
ÎNTREBARE : Vă referiți la
o conferință mondială a șefilor
de stat ?
RĂSPUNS : Da. în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite. De altfel, ță
rile în curs de dezvoltare — prin
„Grupul celor 77“ — au și propus
acest lucru. De asemenea, cu puțin
timp în urmă, cind a avut loc reuniu
nea șefilor de stat ai celor 7 țări bo
gate, la Paris, un grup de țări în curs
de dezvoltare s-au adresat cu propu
nerea ca să se cadă de acord pentru
organizarea unei asemenea confe
rințe. Se știe, cei 7 conducători ai
țărilor bogate nu au luat în seamă această propunere. De altfel, ei nu au
acordat atenția corespunzătoare nici
problemelor de bază ale economiei
mondiale, nici țărilor în curs de dez
voltare.
Dar. desigur, problemele sint gra
ve ! Ele nu pot fi soluționate de 7
șefi de stat, oricît de bogate ar fi ță
rile respective ! Noi sintem deci
pentru o conferință internațională, în
cadrul Organizației Națiunilor Unite,
în cadrul căreia să se dezbată toate
problemele si să se găsească soluții
acceptabile pentru toate părțile, să se
stabilească principii noi de relații economice internaționale, care să per
mită progresul mai rapid al țărilor în
curs de dezvoltare și. în același timp,
să asigure stabilitatea și dezvoltarea
tuturor statelor. Noi nu sintem pen
tru realizarea progresului țărilor in
curs de dezvoltare în dauna țărilor
dezvoltate ! Sîntem însă pentru un
echilibru și o dezvoltare mai accen
tuată a țărilor în curs de dezvoltare,
care va crea condiții pentru dezvol
tarea generală și va asigura o stabi
litate în economie și un ritm normal
în dezvoltarea generală.
ÎNTREBARE : Nu credeți,
domnule președinte, că. deo
camdată. lipsește solidaritatea
necesară pentru a se realiza acest important obiectiv al uma
nității. formulat cu atita clari
tate științifică de către dumnea
voastră 2
RĂSPUNS : Așa cum am spus,
dacă țările dezvoltate nu vor înțelege
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PRIMIRE LA SOFIA. Secretarul
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al
R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, a
primit pe Oskar Lafontaine, vice
președinte al Partidului Social-De
mocrat din R.F.G., ministru pre
ședinte al landului Saar, care se
află în vizită la Sofia. în cadrul
convorbirii au fost examinate re
lațiile dintre cele două țări, un cerc
larg de probleme ale situației in
ternaționale, relațiile Est-Vest și
situația din Europa.

ÎNTREVEDERE.
Președintele
Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale Populare a R. P. Chi
neze, Wan Li, l-a primit pe primvicepreședintele Sovietului Suprem
al U.R.S.S., A. I. Lukianov, aflat
în vizită la Beijing. în cadrul în
trevederii, cele două părți au ex
primat dorința consolidării în con
tinuare a cooperării prietenești și
contactelor dintre cele două parla
mente.
CONVORBIRI. Președintele Ira
kului, Saddam Hussein, a avut
convorbiri ou președintele Consi
liului de Stat al R.S. Vietnam. Vo
Chi Cong, aflat în vizită la Bag
dad. Subliniind dorința întăririi
cooperării bilaterale, s-a relevat,
totodată, necesitatea promovării
principiilor nealinierii, ale luptei
împotriva imperialismului, pentru
pace, independență și dezvoltare.

REUNIUNE. în capitala Mozambicului a avut loc reuniunea Co
misiei mixte de securitate mozambicano-sud-africane, în cursul că
reia s-a analizat problema ajuto
rului acordat de către R.S.A. ban
delor teroriste Renamo, care ac
ționează pe teritoriul Mozambicului. La sfirșitul reuniunii nu au
fost făcute declarații pentru presă.

CONGRES. La Bremen s-au în
cheiat lucrările congresului Uniunii
Creștin-Democrate
din
R.F.G.
(U.C.D.), principalul partid al coali
ției guvernamentale. în cadrul con
gresului au fost dezbătute un spec
tru larg de probleme de politică
internă și externă — printre care
aspecte ale dezarmării și securității
europene —, precum și activitatea
partidului în perspectiva alegerilor
parlamentare din 1990.
INTÎLNIRI. în cadrul vizitei de
două zile pe care o efectuează în
Danemarca, cancelarul federal al
Austriei, Franz Vranitzky, s-a înt.îlnit cu premierul Poul Schlueter
și cu ministrul de externe Uffe
Elleman-Jensen. Au fost abordate
probleme legate de securitatea
europeană, relațiile bilaterale, pre
cum și perspectivele de colaborare
ale Austriei cu țările membre ale
C.E.E.
PROPUNERE. Frontul Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) din Salvador a propus,
miercuri, în cadrul convorbirilor de

la timp acest lucru, atunci țărilor în
curs de dezvoltare nu le rămîne decît calea de a acționa în deplină unitate și a nu mai accepta actuala si
tuație, de țări sărace ! Ele dispun de
forțele necesare și pot face acest lu
cru — inclusiv din punct de vedere
economic.
Noi sintem pentru o colaborare pe
baza egalității și avantajului reci
proc. Trebuie să se pună capăt ine
chității și asupririi celor săraci de că
tre cei bogați ! Sîntem pentru relații
de egalitate între toate statele, nu
mai așa putîndu-se crea o situație
bună — și economică, si socială — in
lume ! Țările în curs de dezvoltare și
săracii de pretutindeni trebuie să-și
întărească solidaritatea și să acțio
neze in comun. Chiar în dezvoltarea
economico-socială actuală, țările în
curs de dezvoltare pot, împreună, să
rezolve o serie de probleme, din
toate punctele de vedere, inclusiv al
științei și tehnicii.
Deci calea solidarității și unității
țărilor în curs de dezvoltare este ca
lea cea mai sigură pentru a se ajun
ge la o soluție reală, pentru a se de
termina și tratativele necesare, și rea
lizarea, în comun, a unei noi orien
tări de dezvoltare.
Așa privim noi problemele acestea !
ÎNTREBARE : România între
ține relații excelente cu Mexicul.
Avem preocupări comune și. in
multe probleme internaționale,
țările noastre se situează pe
poziții identice sau asemănătoa
re. Am. dori să cunoaștem opinia
dumneavoastră cu privire la căi
le de dezvoltare a acestor relații
și. în acest context, la. rolul ce
revine mijloacelor de informare
in masă pentru o mai bună în
țelegere și cunoaștere reciprocă.
RĂSPUNS : în ceea ce privește re
lațiile între România și Mexic, pu
tem afirma că ele sînt, în general,
bune. An de an a avut loc o dezvol
tare a schimburilor economice, dar,
după părerea mea. acestea sînt mult
sub posibilitățile de care dispun ță
rile noastre.
Avem condiții — finind seama de
dezvoltarea economiei României și
Mexicului — să ridicăm de cîteva
ori nivelul schimburilor economice,
inclusiv a cooperării în producție, și
să adăugăm la aceasta cooperarea în
domeniul științei, al tehnologiei. în
domeniul culturii, al schimburilor ge
nerale între popoarele noastre. De alt
fel. avind în vedere originea latină a
popoarelor român și mexican, consi
derăm că aceasta trebuie să favori
zeze colaborarea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie.
în domeniul problemelor interna
ționale, țările noastre au poziții co
mune sau foarte apropiate, in cele
mai multe probleme — și în ceea ce
privește problemele dezarmării și
păcii, și în ceea ce privește soluțio
narea problemelor pe calea tratative
lor. și in ceea ce privește respectul
independentei și suveranității, al
neamestecului în treburile interne, și
— am menționat mai inainte — mai
cu seamă în ce privește problemele
subdezvoltării și realizării noii ordin}
economice internaționale.
Considerăm că țările noastre. îm
preună cu alte state, pot și trebuie să
conlucreze mult mai strins și noi do
rim să facem asemenea lucru în vi
itor !
în această privință, intr-adevăr,
mijloacele de informare în masă din
cele două țări au un rol deosebit
pentru prezentarea reală a probleme
lor dintr-o țară sau alta, a proble
melor politicii generale, punînd ac
centul pe calea de întărire a priete
niei și colaborării atît între popoa
rele noastre, ca, de altfel, între toate
popoarele.
Eu aș dori să menționez că apre
ciem in mod deosebit faptul că
multe mijloace de informare in
masă din Mexic au o contribuție în
semnată la dezvoltarea acestor ra
porturi. în acest cadru incluzindu-se
și gazeta dumneavoastră. în mod
deosebit, as dori să subliniez și con
tribuția personală, a dumneavoastră,
la aceasta.
în încheiere, doresc să adresez po
porului prieten mexican cele mai
bune urări în realizarea obiectivelor
sale de dezvoltare economico-socială,
de întărire a independenței sale, de
întărire a prieteniei dintre țările și
popoarele noastre. Urez poporului
mexican multă fericire 1

la Ciudad de Mexico cu reprezen
tanții guvernului Salvadorian, în
cetarea definitivă a ostilităților cel
mai tîrziu la 15 noiembrie. începind de la această dată, dacă gu
vernul salvadorian acceptă inițiati
va F.M.L.N., forțele democratice
insurecționale salvadoriene vor de
pune armele și se vor integra în
viața politică a țării ca partid de
sine stătător, s-a precizat la Ciudad
de Mexico.
SESIUNE. La San Jose s-au în
cheiat lucrările celei de-a VI-a se
siuni a comisiei mixte Costa Rica
— Nicaragua. Cele două țări au anunțat că acceptă prezența forțe
lor de pace ale O.N.U. la frontiera
comună pentru garantarea secu
rității. De asemenea, s-a decis
sporirea schimbului de informații
asupra traficului cu droguri.

SCHIMB DE MESAJE. Președin
tele R.A, Yemen, Aii Abdullah
Saleh, a avut convorbiri cu vice
președintele Siriei, Abdel Halim
Khaddam, aflat în vizită la Sanaa.
Cu acest prilej s-a efectuat un
schimb de mesaje între șefii celor
două state. Totodată, au fost abor
date diverse aspecte ale evoluției
evenimentelor pe plan arab și in
ternațional, precum și o serie de
probleme de interes comun în ca
drul relațiilor bilaterale, transmite
agenția MENA.
CONSULTĂRI. Partidul Apelul’
Creștin-Democrat (A.C.D.), condus
de premierul Ruud Lubbers, care
la alegerile parlamentare din 6
septembrie a obținut cele mai mul
te mandate (54 din 150), încearcă să
realizeze o coaliție tripartită de
centru-dreapta. în vederea acestui
obiectiv, partidul a început consul
tări cu Partidul Popular pentru Li
bertate și Democrație, fostul său

Realizarea de progrese in domeniul dezarmării reclamă
eforturi susținute din partea tuturor membrilor
comunității internaționale

Să se pună capăt acțiunilor

de amestec in treburile interne
ale Republicii Democrate Germane

Raportul anual al secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a fost difuzat raportul
anual al secretarului general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, pri
vind activitatea organizației, consa
crat celei de-a 44-a sesiuni .a Adună
rii Generale a O.N.U., care își începe
lucrările marți, 19 septembrie. Do
cumentul face o amplă analiză a si
tuației actuale din lume, începînd cu
problemele dezarmării pînă la cele
social-economice, prezintă în mod
detaliat eforturile O.N.U. în direcția
reglementării conflictelor regionale.
Abordind problemele dezarmării,
secretarul general al O.N.U. arată că
realizarea de progrese în acest im
portant domeniu reclamă insistență
și o amplă și susținută activitate din
partea tuturor membrilor comunită
ții internaționale. Apreciind că sem
narea Tratatului privind lichidarea

rachetelor cu rază medie de acțiune
a creat condiții favorabile pentru în
sănătoșirea situației internaționale,
Javifer Perez de Cuellar a subliniat
necesitatea realizării de progrese la
negocierile cu privire la reducerea
armamentelor strategice nucleare,
importanța realizării grabnice a acor
dului asupra Convenției cu privire la
interzicerea armelor chimice și și-a
exprimat speranța in limitarea expe
riențelor nucleare.
Documentul acordă un loc deosebit,
de asemenea, actualei conjuncturi
economice internaționale, situației
grele a țărilor în curs de dezvoltare,
problematicii datoriei externe, arătînd că, dacă în viitor nu va fi găsită
o cale de reglementare echitabilă a
crizei datoriei externe, aceasta poate
duce la prăbușirea structurilor poli
tice, și sociale din numeroase țări în
curs de dezvoltare.

Comunicat comun sovieto-indonezian
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Comu
nicatul comun, dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale de prietenie
a președintelui Indoneziei in U.R.S.S.,
afirmă dorința celor două state de
a extinde și adînci relațiile bilatera
le pe diverse planuri. Examinîndu-se
situația internațională actuală — re
latează agenția T.A.S.S. — se subli
niază necesitatea intensificării efor
turilor din partea tuturor statelor
pentru consolidarea procesului spre

destindere, a încheierii unui acord
între U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la
reducerea cu 50 la sută a armelor
nucleare strategice, care ar permite
atragerea in procesul de dezarmare
și a altor state cu mari potențiale
militare, a interzicerii generale a ex
periențelor nucleare și a creării de
■zone denucjearizate în diverse re
giuni ale lumii. Părțile se pronunță
în favoarea soluționării tuturor foca
relor de criză din diverse regiuni ale
lumii prin mijloace pașnice.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Lucrările Consiliului ministerial al Ligii Arabe • Greva
generală a populației palestiniene din Cisiordania șl Gaza
• Scrisoare adresată de observatorul permanent al Palestinei
la Națiunile Unite secretarului general al O.N.U.
și președintelui Consiliului de Securitate
TUNIS 13 (Agerpres), — La Tu
nis continuă lucrările Consiliului
Ministerial al Ligii Arabe, reunit in
cea de-a 92-a sesiune ordinară. Mi
niștrii de externe din țările mem
bre și reprezentanți permanenți ai
acesteia la sediul organizației din.
capitala tunisiană examinează pro
bleme privind ultimele evoluții din
Orientul Mijlociu, cu precădere si
tuația din Liban și problema pales
tiniană.
Luind cuvîntul, vicepremierul șl
ministrul de externe egiptean. Esmat Abdel Meguid. a cerut să -se
pună capăt amestecului în treburile
interne ale Libanului, ocupației israeliene și oricărei alte prezente
nelibaneze în această țară. Preșe
dintele actualei sesiuni, ministrul de
stat pentru afaceri externe din
Oman, Yousouf Al Alawi, a che
mat grupările libaneze să coopere
ze pentru realizarea încetării focu
lui și netezirea căii spre un dialog
interlibanez real.

manent al Palestinei la Națiunile
Unite. în document se arată că nu
mărul palestinienilor uciși și răniți
de forțele israeliene de ocupație și
de către coloniștii înarmați a crescut
în ritm alarmant în ultima lună,
precizîndu-se că în această perioadă
aproximativ 40 de palestinieni, în
majoritate copii, au fost uciși, iar
alti 2 000 — răniți.

Populația palestiniană din Cisior
dania și Gaza a organizat o grevă ge
nerală. Acțiunea exprimă protestul
față de încercările forțelor israeliene
de ocupație de a înăbuși mișca
rea palestiniană, informează agen
ția KUNA. Au fost înregistrate
ciocniri puternice între demonstranți
și militarii israelieni în diferite sate
din regiune. Soldații israelieni au
deschis focul.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — O situație extrem de pe
riculoasă a apărut în ultimele zile
în teritoriile ocupate de Israel — se
arată într-o scrisoare adresată se
cretarului general al O.N.U. -și pre
ședintelui Consiliului de Securitate
al O.N.U. de către observatorul per

BEIRUT 13 (Agerpres). — Noi
zboruri ale aviației militare israeliene au fost înregistrate în spațiul
aerian a! Libanului. Aparate de
luptă au survolat, la joasă altitu
dine, in cadrul unor misiuni de . re
cunoaștere, sectoare ale regiunii su
dice libaneze și zone din Beirut —
informează agenția MENA.
(Agerpres)

Notă a Ministerului de Externe al R.D.G.
transmisă Ministerului de Externe al R.P.U.
BERLIN 13 (Agerpres). — Guver
nul R.D. Germane a luat cunoștință
cu surprindere de decizia Guvernului
R.P. Ungare de ’ a facilita plecarea
cetățenilor R.D.G., fără documente
valabile, în terțe state — se subli
niază într-o notă a Ministerului de
Externe al R.D.G. transmisă Minis
terului de Externe al R.P.U., citată
de agenția A.D.N. în notă se arată
că „măsura adoptată de guvernul
ungar reprezintă o violare clară a
acordurilor încheiate și, totodată, o
violare a intereselor fundamentale
ale R.D.G. Partea ungară poartă în

treaga răspundere pentru situația
creată". R.D. Germană — arată nota
— își reafirmă punctul de vedere
potrivit căruia acordarea permisiu
nii de plecare în terte state a cetă
țenilor R.D.G., fără ca aceștia să se
afle in posesia unor documente de
călătorie valabile, eliberate de
R.D.G., reprezintă o violare a suve
ranității R.D.G.
în notă se cere R.P. Ungare să anuleze imediat decizia de abrogare
unilaterală a unor paragrafe ale
Acordului privind trecerea fără viză
a frontierei.

Declarația agenției C.T.K.
Agenția C.T.K. din R. S. Ceho
slovacă a dat publicității o decla
rație în care, după ce se arată că
anumite mijloace de informare în
masă și cercuri politice din R.F.G.
au declanșat o campanie și acțiuni
vizînd plecarea ilegală a cetățenilor

Organizarea trecerii ilegale
de pe teritoriul R. P. Ungare a
unor cetățeni ai Republicii De
mocrate Germane in Republica
Federală Germania, sfidind acor
durile bilaterale și convențiile
internaționale, reprezintă un act
de amestec deschis în treburile
interne ale R. D. Germane, o
violare a suveranității sale.
Opinia publică din România
dezaprobă cu hotărire aseme
nea acțiuni, contrare spiritu
lui înțelegerii și respectului re
ciproc dintre state, normelor
fundamentale ale dreptului in
ternațional. Provocarea organi
zată la adresa R. D. Germane,
primul stat al muncitorilor și ță
ranilor pe pămîntul gefman,
vine în totală contradicție cu
adevăratele drepturi ale omului,
servind exclusiv cercurilor re
vanșarde, revizioniste și șovine,

Inaugurarea

R.D.G. în străinătate, se subliniază
Că aceasta „contravine spiritului
procesului general-european și celor
convenite Ia reuniunea C.S.C.E. de
la Viena, precum și normelor fun
damentale ale dreptului internațio
nal", constituind un amestec în tre
burile interne ale R.D.G.

interesate în promovarea unei
politici
contrare
raporturilor
normale dintre state indepen
dente și suverane.
România a respins și respinge
cu cea mai mare fermitate ase
menea acțiuni ce reprezintă ma
nifestări grosolane de amestec
în treburile interne ale unor
țări, contravenind principiilor de
relații înscrise în Carta O.N.U.,
în Actul final de la Helsinki, în
alte documente internaționale.
Interesele păcii și securității
în Europa, interesele generale
ale tuturor popoarelor impun
încetarea oricărui amestec în
treburile interne ale altor state,
oricăror manifestări ostile la
adresa țărilor socialiste, a inde
pendenței și suveranității state
lor, respectarea strictă a realită
ților cons'ituite, a principiilor
noi de relații internaționale.

Tîrgului internațional de

PRAGA 13 (Agerpres). — La Brno
a fost inaugurată a 31-a ediție a Tîr
gului internațional pentru construcții
de mașini, la care sint prezente fir
me din 32 de țăric
Cu acest prilej, standul de mașiniunelte și mașini textile al țării noas
tre a fost vizitat de delegația guver
namentală cehoslovacă, condusă de
Ladislav Vodrazka, vicepreședinte al
guvernului federal, ministrul meta

la Brno

lurgiei, construcțiilor de mașini și
electrotehnicii.
La actuala ediție a tîrgului, țara
noastră a expus, in șase pavilioane
specializate, electronică industrială,
strunguri paralele, mașini de frezat
prin copiere, mașini hidraulice, ma
șini pentru prelucrarea lemnului,
mașini de cusut industriale, ateliere
mobile de sudură, autoturisme „Oltcit" și „Dacia", excavatoare, tractoare.
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• Asasinarea unui membru al Biroului Politic al C.C. al
S.W.A.P.O. • Declarația secretarului general al O.N.U.
WINDHOEK 13 (Agerpres). — An
ton Lubowski, membru al Biroului
Politic al C.C. al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), a fost ucis la Wind
hoek de atentatori a căror identitate
nu a putut fi stabilită, informează
agenția A.D.N. A. Lubowski a des
fășurat o luptă consecventă împo
triva politicii de apartheid a regi
mului sud-african și pentru indepen
dența Namibiei.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — Secretarul general al

partener de coaliție, precum și cu
partidul „Democrații 66“. care, la
ultimele alegeri, și-a sporit numă
rul mandatelor. Dar conducerea
acestui partid a respins formula
avansată de A.C.D., propunînd în
schimb o colaborare, în cadrul unei
coaliții de centru stingă, între
partidele Apelul Creștin Democrat,
„Democrații 66“ și Partidul Muncii,
fostul partid de guvernămînt.

INAUGURARE. în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară So
cialistă a fost inaugurată o con
ductă de gaze naturale. în lungi
me de 670 kilometri, capabilă să
transporte peste patru milioane de
metri cubi zilnic. Conducta se în
tinde de-a lungul coastei medite
raneene, din Golful Syrta pînă la
El-Khoms, in vestul țării, și consti
tuie prima etapă din cadrul unei
rețele de conducte pentru gaze na
turale care vor ajunge pînă în zo
nele vestice extreme ale țării.
SPRIJIN, Noua Zeelandă și-a
exprimat sprijinul fată de rezolu
ția adoptată la o conferință orga
nizată recent la Port Vila (Va
nuatu) cu privire la eliminarea
tehnicilor de pescuit care produc
dezastru biologic. Reprezentanți
din 20 de state din sudul Pacifi
cului și a 27 organizații interna
ționale au participat la conferința
amintită, care și-a propus să sus
țină măsurile de conservare a na
turii și de protejare a speciilor
rare sau pe cale de dispariție.

URMĂRILE URAGANULUI „SA
RAH". Președintele Republicii Filipine. Corazon Aquino, a decla
rat ..zone .calamitate" , sase provin
cii din nordul insulei Luzon, cea
mai mare din arhipelagul filipinez.
grav afectat de uraganul „Sarah“.

O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
dat publicității, la New York, o de
clarație in care condamnă ferm asa
sinarea lui Anton Lubowski, lider
al S.W.A.P.O. Perez de Cuellar adre
sează, totodată, un apel tuturor ce
lor implicați în procesul de acces la
independență al Namibiei să se ab
țină de la orice acțiune care ar putea
pune în pericol desfășurarea acestui
proces și relevă că este sarcina ad
ministratorului general al teritoriu
lui, care reprezintă autoritățile sudafricane, de a asigura securitatea
liderilor politici în Namibia.

Ploile torențiale si vîntul puternic
au generat puternice inundații si
alunecări de teren, numărul celor
care si-au pierdut viata ajungind
la 31 de persoane, iar al sinistratilor la peste 300 000. Aproximativ
30 000 de locuințe, precum și dru
muri. noduri si rețele de telecomu
nicații au fost total sau parțial dis
truse de uraganul ..Sarah", al 12-lea
care se abate asupra Filipinelor in
acest an. transmite agenția Efe.
POPULAȚIA AFRICII va ajunge
la sfirșitul secolului la circă 872
milioane de locuitori — a arătat
Nafiș Sadik, directorul executiv al
Fondului Națiunilor Unite pentru
populație. Se va marcă astfel o
creștere cu aproximativ 35 la sută
a populației din această parte a
lumii. Ritmul anual de creștere a
populației în Africa este in medie
de trei Ia sută pe an, a afirmat
oficialitatea O.N.U., ceea ce face
ca majoritatea estimărilor să fie în
sensul că peste 20 de ani populația
Africii se va dubla.

PROCES. La Rostock a început
procesul unui criminal nazist. Sur
se ale procuraturii au declarat că
împotriva lui Jacob Holz, de 79 de
ani. există probe evidente de cri
mă contra umanității.

ACCIDENT. Agenția China Nouă
informează că in urma prăbușirii
unei. platforme de beton la tere
nul de fotbal al unei școli din dis
trictul Liancheng, provincia Fu
jian, 30 de elevi și-au pierdut via
ța, iar alți 25 au fost răniți. Acci
dentul s-a produs cind un număr
de persoane Srau urcat pe acoperi
șul din beton al unui zid de afișaj
pentru a urmări un spectacol dat
pe stadion.

A trecut mai bine de o săptămînă
de Ia alegerile legislative din Repu
blica Sud-Al’ricană, iar situația din
această țară continuă să fie marcată
de puternice demonstrații ale popu
lației majoritare. Zilnic au loc cioc
niri între manifestanți și poliție, in
cursul cărora forțele de represiune
fac uz de arme de foc, grenade cu
gaze lacrimogene și bastoane de
cauciuc, se înregistrează numeroase
victime omenești.
Potrivit datelor
transmise de agențiile internaționale
de presă, în perioada care a trecut
de la declanșarea „campaniei de ne
supunere" (2 august), la Durban,
Capetown, Soweto au fost ucise zeci
de persoane și alte cîteva sute au
fost rănite. Peste 2 000 de manifes
tanți au fost aruncați în închisori.
Accentuarea tensiunii din R.S.A.
constituie o urmare directă a fap
tului că rînduielile rasiste sînt per
petuate și nimic nu lasă să se între
vadă că autoritățile de la Pretoria
ar intenționa să 16 pună capăt. în
tr-o declarație făcută la Belgrad cu
prilejul recentei Conferințe la nivel
înalt a țărilor nealiniate, Alfred Nzo,
secretarul general al Congresului Na
țional African (A.N.C.), a arătat că
alegerile au fost „o pură farsă" de
oarece negrii, care reprezintă 70 la
sută din populația țării, au fost ex
cluși de la vot. Liderul cunoscutei
organizații antiapartheid a ținut să
sublinieze că grevele, demonstrațiile,
acțiunile de boicotare a cursurilor
școlare vor continua atît timp cit
nu vor fi recunoscute drepturile
inalienabile ale populației majorita
re.
încordarea situației din R.S.A. este
determinată nu numai de excluderea
negrilor de la urne, de menținerea
segregației rasiale pe diferite alte
planuri, ci și de evoluția din însuși
Partidul Național, de guvernămînt.
Aflat la putere de circa 40 de ani,
acesta străbate o perioadă de adînci
frămîntări. După cum se știe, pre
ședintele Pieter Botha și-a prezentat
demisia, în locul său fiind numit
Frederick de Klerk, ministrul edu
cației și, de la 2 februarie, președin
te al Partidului Național. O aseme
nea evoluție nu a constituit o surpri
ză. Ea era de așteptat, după ce, re
cent, Botha renunțase la funcția de
președinte al Partidului Național, in
favoarea lui de Klerk. O dată consu
mat acest act, au ieșit la iveală — cel
puțin formal — serioase deosebiri de
vederi în legătură cu modalitățile de
soluționare a problemelor interne și
externe ale R.S.A. Cererilor îndrep
tățite de libertate și drepturi egale
ale populației majoritare de cu-,
loare, Botha le-a răspuns cu pre
lungirea stării de urgență, în timp
ce de Klerk, sub presiunea opiniei
publice interne și internaționale, s-a
declarat pentru aplicarea unui vag
plan de reforme.
In acest context, la 28 august, pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda,
care este și președinte al grupului
statelor africane din „prima linie",
s-a întilnit, în orașul zambian Li
vingstone, cu de Klerk pentru a analiza situația din regiurțe și pro
gramul de reforme propus de

acesta. Botha, care nu a fost con
sultat în legătură cu stabilirea aces
tei întrevederi, a respins-o pe mo
tiv că hotărirea a fost luată peste
capul său, fiind menită astfel să-i
„știrbească" autoritatea. Reuniți in
tr-o ședință extraordinară, pentru a
soluționa criza care se prefigura,
miniștrii sud-africani s-au situat în
unanimitate de partea lui de Klerk,
ignorindu-1 complet pe Botha, care
a apreciat că, in aceste condiții,
nu-și mai poate îndeplini atribuțiile
de șef al statului.
Reacția liderilor partidelor și gru
părilor antiapartheid față de aceste
evenimente s-a dovedit deosebit de
rezervată, ei apreciind că alegerea
lui de Klerk, ca și promisiunile sale
de a reforma actualul sistem po
litic nu reprezintă decit cel mul*
o „schimbare de stil" in abor
darea problemelor cu care se con
fruntă R.S.A. De altminteri, este
semnificativ că, la recentul scrutin,
Partidul Național, de guvernămint,
deși a ieșit Învingător, a pierdut nu
mai puțin de 30 de mandate față de
precedentele alegeri, ceea ce repre
zintă un serios recul. în fapt, ceea ce
preconizează de Klerk sînt doar
neînsemnate retușări de fațadă.
Maximum la ceea ce este dispus
președintele interimar este o va
riantă ușor modificată a formulei
„bantustanelor" — pretinse zone au
tonome ale băștinașilor — care s-a
dovedit complet falimentară. „In
asemenea împrejurări se impune —
a declarat conducerea A.N.C. — in
tensificarea manifestațiilor de pro
test". „Plecarea lui Botha — a afir
mat la rindul său Mohammed Valii
Moosa, secretarul general ad-interim
al Frontului Unit Democratic, cea
mai mare coaliție antiapartheid a ță
rii, interzisă anul trecut — nu are
prea multă importanță pentru că se
schimbă doar un om, și nu politica
de apartheid". în fine, arhiepiscopul
Desmond Tutu, laureat al premiu
lui Nobel pentru pace, care în cursul
unei recente demonstrații a fost arestat și apoi eliberat, a afirmat
că, „pentru a dovedi că este altceva
decit predecesorul său, de Klerk ar
trebui să declare o amnistie gene
rală, să ridice starea de urgență, să
elibereze prizonierii politici și să
renunțe la interzicerea organizațiiilor politice democratice". Aceste
aprecieri reflectă un larg curent de
opinie existent în rîndul partidelor
și organizațiilor antirasiste din
R.S.A.
Este evident că nu schimbările de
persoane între promotorii aceleiași
politici de segregație rasială, ci
schimbarea a însuși sistemului de
apartheid, înlocuirea sa cu structuri
politico-sociale radical diferite față *
de cele de astăzi reprezintă singura
cale de afirmare a năzuințelor legi
time ale celor 26 de milioane de
africani, care, așa cum au declarat
liderii lor, vor continua să lupte
pînă cînd minoritatea albă va fi
obligată să îriteleagă că toți locui
torii țării, indiferent de culoarea
pielii, au dreptul de a trăi liber și
demn, egali in drepturi.
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