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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

9 Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea unor succese de seamă în îndeplinirea și depășirea planului
IN PAGINA A 11-A

9 Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării unor culturi și obținerea de producții mari la hectar® Comitetele județene Bistrița-Năsăud și Prahova ale P.C.R. raportează asigurarea autonomiei energetice a unor comune
IN PAGINA A V-A

In atmosfera de puternică angajare politică, prilejuită de ampla dezbatere a documentelor 

celui de-a! XlV-lea Congres al partidului, in climatul de muncă însuflețită pentru 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice pe acest an, ieri a continuat

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu,

NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Sub semnul perfecționărilor calitative, 
al participării active la dezvoltarea 

multilaterală a patriei

In aceeași ambianță im
primată de profundul caracter 
de lucru îmbinat cu atmosfera 
sărbătorească — specifică întîl- 
nirilor cu oamenii muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
impreunâ cu tovarâșa Elena 
Ceaușescu au continuat, joi, 
vizita in județul lași.Dialogul de lucru s-a desfășurat în mari unități economice din municipiul reședință de județ, unde au fost, examinate, împreună cu muncitori și specialiști, cu cadre de conducere, aspecte esențiale ale activității productive, fiind stabilite, totodată, măsuri pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a tuturor obiectivelor cuprinse în programul, partidului, care urmează să-și găsească împlinirea in localitățile județului Iași.De asemenea, desfășurată în ajunul deschiderii noului an de învățămînt, vizita a prilejuit întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, a tovarășei Elena Ceaușescu cu profesorii, studenții și elevii din acest puternic centru universitar, cu îndelungate și valoroase tradiții, care a cunoscut, în anii socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, o puternică înflorire.La vizită participă tovarășii Emil Bobu și Silviu Curticeanu.Pe străzile Iașiului, de la un an la altul mai frumos, cu o economie puternic dezvoltată și o cultură tot mai. înfloritoare, mai impunător prin noile sale edificii, se aflau, în această dimineață însorită de septembrie. mii și mii de oameni de. toate vîrstele, care au ținut să salute, cu toată căldura inimii, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu. să le exprime profunda lor stimă, prețuire și recunoștință pentru grija statornică ce o poartă dezvoltării municipiului gi județului, țării întregi.Ei au scandat cu însuflețire numele patriei. al partidului și al secretarului său general, au reafirmat dorința lor, care este dorința tuturor locuitorilor României socialiste : „Ceaușescu — reales la al XlV-lea Congres".Cu aceste vibrante simțăminte au fost întimpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu la sosirea într-una din marile citadele ale învățămîntului ieșean, ale școlii românești — 
INSTITUTUL POLITEHNIC.Erau prezenți la acest moment de însemnătate deosebită cadrele didactice ale prestigioasei universități ieșene, ale celorlalte instituții de învățămînt superior, mii și mii de studenți și elevi.Au venit in întimpinare ministrul educației și învățămîntului, Ion Teoreanu, primul-secretar al C.C. al U.T.C., Ioan Toma, președintele

Consiliului U.A.S.C.R., Matei Ani, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Poliana Cristescu.Vizita a început la expoziția organizată cu prilejul noului an de învățămînt, unde rectorul Institutului Politehnic, Cameluța Beldie, a prezentat stadiul actual și o seamă de realizări ale școlii superioare ieșene.în acest cadru, s-a relevat puternica dezvoltare a învățămîntului românesc, care, pe baza concepției originale. profund novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cunoscut un proces continuu de mo

dernizare, în strînsă legătură cu cercetarea și producția, în deplină concordanță cu cerințele de progres multilateral al societății noastre, cu obiectivele revoluției tehnico-știin- țifice, afirmîndu-se ca principal factor de educație și cultură.Edificatoare imagini înfățișează prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in mijlocul elevilor și studenților, cu ocazia vizitelor efectuate în unități de învățămînt de pe întreg cuprinsul patriei, devenite o frumoasă și emoționantă tradiție, expresie a grijii statornice pe care o ■poartă creării celor mai bune condiții de studiu, de pregătire temei

nică, pentru muncă și viață, a tinerei generații.A fost relevat cu putere faptul că, beneficiind de sprijinul permanent și de orientările conducătorului partidului și statului nostru, școala românească a înregistrat realizări de seamă. în această luminoasă epocă, de mărețe înfăptuiri în toate sferele de activitate, au avut loc și în domeniul învățămîntului — așezat pe o temelie nouă, revoluționară — importante schimbări calitative, care au contribuit decisiv la adincirea caracterului său democratic, la creșterea funcționalității și eficienței, la transformarea sa intr-o adevărată 

forță de producție, cu un rol hotărî- tor în dezvoltarea generală a țării, în etapa actuală și în perspectivă.Expoziția evidențiază, prin date semnificative, accesul larg și gratuit la învățătură al tuturor fiilor patriei. Vizitarea expoziției prilejuiește evidențierea unor date deosebit de eloc-, vente. în momentul de față, în școli și facultăți studiază 5 670 000 de copii și tineri, aproape un sfert din populația României. A fost generalizat în- vățămîntul de 10 ani și s-a dezvoltat învățămîntul liceal, profesional, de maiștri și superior, cu precădere cel industrial, agroindustrial și economic.
(Continuare în pag. a Ii-a)

Etapa care marchează situarea României în stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată înregistrează. totodată. în anul 1990. generalizarea învățămîntului de 12 ani. împlinirea unui asemenea amplu o- biectiv național de educație, de cultură constituie consecința firească a creșterii economice în ritm înalt; proprie patriei noastre socialiste, mai cu seamă in ultimul sfert de secol, și, totodată, o premisă esențială pentru dezvoltarea multilaterală și înaintarea României spre comunism în mileniul al treilea al erei noastre. Este o corelație o- biectivă, frecvent evidențiată de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Nu trebuie să uităm nici un moment că realizarea tuturor obiectivelor este posibilă numai cu oameni cu o înaltă pregătire profesională și tehnică, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme și să asigure înaintarea fermă a patriei noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație". Iar preocuparea statornică a partidului și statului nostru pentru ca o asemenea corelație organică să dobin- dească expresii tot mai armonioase, mai echilibrate a condus la elaborarea, in chiar procesul edificării socialiste a patriei, a unui sistem de invățămint modern, adaptat cerințelor dezvoltării multilaterale a țării, cu vocația unei sinteze superioare intre instrucție și educație și cu aptitudinea autoperfecționă- rilor necontenite.Tocmai aceste atribute fac ca fiecare nou an de invățămint să se înscrie. într-o curbă valorică ascendentă, ca incă o etapă de creație cu largi răsfringeri sociale, ca încă o treaptă in amplificarea șt întărirea conștiinței de sine a poporu? lui român. Sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămintului, școala românească de toate gradele aduce astfel o contribuție mereu mai mare la creșterea nivelului de cunoaștere, de cultură al întregului nostru popor, la aplicarea in practica socială a celor mai noi cuceriri științifice și tehnice, la stimularea gindirii, a creativității naționale, ca cele mai de seamă surse și resurse ale progresului general a! țării. La temelia acestor realizări de prestigiu se situează o concepție superioară, revoluționară și patriotică, elaborată ca o strategie pe termen lung in domeniul formării și perfecționării cadrelor : conlucrarea organică dintre învățămînt, cercetare științifică și producție, care-i favorizează școlii accesul la cele mai noi descoperiri ale revoluției științifice și tehnice contemporane, îi amplifică aria bazei materiale cu cel mai modern instrumentar utilizat în producția ramurilor de vîrf.Prin aplicarea acestei concepții superioare, afirmată în epoca istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, învățământul românesc de toate gradele a primit o puternică bază materială, echivalentă, ca volum de construcții, cu circa zece orașe a cîte o sută de mii de locuitori fiecare. Școala nouă, înzestrată cu tot ceea ce este necesar unui învățămînt 

modern, de înaltă eficiență socială, a devenit astfel emblema fiecărei localități românești, iar în laboratoarele și în atelierele de proiectare din învățămîntul superior sint elaborate in mod curent soluții științifice și tehnice dintre care nu puține reprezintă priorități pe plan mondial. Un corp profesoral de cel maț înalt nivel Științifico-didactic efectuează o 'veritabilă osmoză de idei între domeniile învățămîntului, cercetării și producției.Noul an de invățămint 1989—1990 vine astfel să încunune o epocă de eforturi sistematice, desfășurate cu precădere în ultimul sfert de secol din istoria României, și tocmai de aceea el poartă pecetea aspirațiilor întregii societăți contemporane românești. Iar suma acestor aspirații se identifică în trecerea la o nouă calitate în toate sectoarele activității economico-sociale, la realizarea unui nivel superior de cultură și civilizație pe pămintul scump al patriei. în spiritul orientărilor din documentele pentru Congresul al XlV-lea. al sarcinilor cuprinse in cuvintările conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, al aprecierilor la Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c., anul școlar și universitar 1989—1990, anul la capătul căruia are loc generalizarea învăță- mintului românesc de 12 ani, se cere a fi anul unui salt calitativ generalizat în domeni.ul pregătirii și al perfecționării întregii forțe de muncă din România. Ca atare, fiecare disciplină școlară, începînd cu disciplinele fundamentale, istorice, umaniste, tehnologice, se cade să-și reverse marea bogăție de învățăminte, de idei și sentimente — întregul tezaur al științei, al culturii moderne — asupra fiecărui tinăr din România socialistă, să-i dezvolte aptitudinile creatoare, să-1 situeze intr-o nobilă emulație cu el însuși. Cu deosebire predarea și însușirea fiecărui obiect de studiu din perspectivă interdisciplinarâ se înfățișează ca modalitatea cea mai potrivită pentru cultivarea capacității individuale de a descifra și a înțelege bogatele corelații ale lumii moderne, devenirile sale impetuoase, adeseori imprevizibile, dar și esențiala și stabila ei continuitate. Dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor economiei naționale, punerea in aplicare a mărețelor programe de dezvoltare alcătuite pentru fiecare domeniu al activității sociale solicită, ca cea dinții premisă a reușitei, oameni multilateral pregătiți, cu o mare putere de a voi și de a crea, inventivi, pasionați de profesiunea aleasă, iar apropiatul an de învățămînt, prin modul concret cum se va desfășura în fiecare școală, în fiecare clasă și cu fiecare elev, poate și trebuie să constituie un mare pas înainte în efortul ridicării nivelului general de cunoaștere, de cultură al întregului popor român.Din această perspectivă se desprinde inclusiv cerința ca noul an de învățămînt, mai mult decît cei precedenți, să-și situeze mijloacele de autoevaluare a eficienței muncii didactice nu in sfera frecventelor aprecieri statistice, ci în analiza concretă a evoluției fiecărui tînăr, în capacitatea lui reală de a-și a-
(Continuare în pag. a Il-a)

ASTĂZI,

LA POSTURILE

DE RADIO

$1 TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 

10,00, posturile de ra
dio și televiziune vor 
transmite direct, din muni
cipiul lași, adunarea popu

lară prilejuită de deschi
derea anului de invăță- 

mînt 1989-1990 și de vi
zita de lucru a tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreu

nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în județul lași.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 1N JUDEȚUL IAȘI

(Urmare din pag. I)In anul școlar 1989—1990 se asigură cuprinderea in treapta a doua a în- vățămîntulul liceal, curs de zi și seral, a tuturor absolvenților clasei a X-a. Se creează astfel premisele generalizării învățămîntului de 12 ani. care va marca o etapă nouă, calitativ superioară, în activitatea de formare a unor cadre cu o înaltă pregătire profesională, tehnico-științifică, dar șt politico-ideologică, cu un ridicat nivel de cultură generală.în expoziție este oglindită creșterea considerabilă a bazei materiale a învățămîntului, ca urmare a sporirii, an de an, a numărului sălilor de clasă. al laboratoarelor, amfiteatrelor, locurilor în internate și cămine. Mai mult de trei sferturi din tot ce există astăzi ca zestre a școlii românești a fost realizat în anii construcției socialiste, iar din această nouă bază materială a învățămîntului peste 70 la sută s-a construit în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., adică în ceva-mai mult de două decenii. Edificiile înălțate pentru învă- țămint, în acest răstimp, sînt echivalente cu construcția a zece orașe a cite 100 000 de locuitori fiecare.Prin revelatoare date și imagini, expoziția subliniază că importanța pe care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. o acordă școlii rezidă nu doar din marele volum de investiții alocat, din largul acces la educație și instrucție al tuturor cetățenilor țării, ci, în același timp, din perfecționările succesive aduse invățămintului, înțeles in toată complexitatea lui, ca parte integrantă a întregii strategii a dezvoltării economico-sociale a țării. In acest sens, este reliefată însemnătatea deosebită a integrării organice a învățămîntului cu cercetarea și producția, orientare revoluționară a școlii românești, inițiată și promovată ferm de conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, ceea ce a determinat o amplă schimbare înnoitoare a structurilor de învățămînt și profesionale, în vederea mai bunei lor adaptări la necesitățile societății noastre, la cerințele generale ale revoluției tehnico-științifice. în spiritul acestei orientări, școala, facultatea asigură însușirea temeinică de către întregul tineret studios a disciplinelor științifice fundamentale, de cultură generală și social-politice, de specialitate și formarea deprinderilor practice. Dispunind de o pregătire-' multilaterală, absolvenții tuturor formelor de învățămînt se pot integra rapid și eficient în procesul de producție și în viața socială.în expoziție, dezvoltarea impetuoasă ă școlii este ilustrată elocvent șl de extinderea, modernizarea și perfecționarea continuă a învățămîntului din municipiul Iași. în acest prestigios centru de cultură al tării și în județ funcționează cinci instituții de invă- tămînt superior, precum și 962 de școli primare și gimnaziale, licee și școli profesionale, grădinițe, care dispun de tot ce este necesar pentru buna pregătire a tineretului studios.Tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost înfățișate realizările obținute de unitățile ieșene de învățămînt. preocupările lor pentru ridicarea procesului instructiv-edueativ la un nivel calitativ superior, pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin în domeniul formării de cadre cu o înaltă calificare. capabile să stăpînească și să folosească tehnica modernă in toate domeniile de activitate.In același timp, a fost relevată contribuția cadrelor didactice și a studenților la activitatea de creație tehnico-științifică. la rezolvarea unor teme de cercetare, la înfăptuirea o- biectivelor de dezvoltare economică și socială a țării. în acest cadru, au fost prezentate numeroase aparate, dispozitive și echipamente realizate în laboratoare și stații-pilot ale institutelor ieșene de învățămînt superior.Secretarul general al partidului, a- preciind rezultatele bune înregistrate 

pină acum, a adresat îndemnul ca în Centrul universitar Iași să se. desfășoare o activitate și mai susținută, potrivit bazei sale tehnico-materiale, potențialului de care dispune și în concordantă cu cerințele crescînde puse în fata învățămîntului nostru de toate gradele. în cincinalul viitor și în perspectivă, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. se impune să se facă totul pentru afirmarea și mai puternică a științei românești, iar Iașiul să-și aducă. în acest sens, o contribuție însemnată, să ocupe un loc de frunte în toate domeniile.în continuare au fost înfățișate aspecte privind desfășurarea invăță- mîntului preuniversitar. evidențiin- du-se aportul acestuia la educarea tineretului și pregătirea forței de muncă pentru diferite sectoare de activitate.Tot cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt. aici au fost organizate expoziții reunind lucrări practice realizate în cadrul activităților pionierești și al atelierelor școlare.Vorbind cu rnindrie despre rezultatele obținute la învățătură și în activitatea practică, pionieri și elevi au exprimat, prin emoționante cuvinte, recunoștința lor fierbinte pentru minunatele condiții create de a se pregăti temeinic, de a se forma ca cetățeni de nădejde, constructori devotat! ai socialismului și comunismului.După vizitarea expoziției, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate o serie de realizări ale cadrelor didactice și studenților de 
la FACULTATEA DE TEHNO
LOGIE CHIMICĂ din cadrul Institutului Politehnic.Dispunînd de o puternică și modernă bază tehnico-materială. de a- sistență didactică de înaltă calificare, facultatea asigură pregătirea viitorilor specialiști pentru industria de celuloză, hîrtie și fibre artificiale, compușilor macromoleculari. industria organică de sinteză și anorganică. Procesul instructiv-edueativ se desfășoară în flux continuu, in laboratoarele și atelierele de micro- producție ale facultății, unde se realizează. in paralel cu procesul de în- vătămînt. o intensă activitate de cercetare. A fost evidențiată colaborarea strînsă a facultății ieșene cu ICECHIM, Institutul de Cercetări din Brăila, combinatele și fabricile de celuloză, hîrtie și fibre artificiale din tară în rezolvarea unor probleme privind proiectarea, realizarea și punerea in funcțiune a unui mare număr de unități de profil. înnoirea producției' și modernizarea proceselor de fabricație. elaborarea unor tehnologii cu productivitate ridicată.în timpul vizitei, in laboratoarele și stațiile micropilnt din secția de tehnologie a celulozei, hîrtiei și fibrelor artificiale au fost prezentate rezultatele obținute ca urmare a cercetărilor efectuate de cadrele didactice și studenți în domeniul tehnologiei fibrelor chimice, in chimia lemnului, valorificarea produselor refolosibile și utilizarea superioară a resurselor vegetale., în tehnologia celulozei, hîrtiei și cartoanelor. în rezolvarea unor prooese biotehinoio- gice. A reținut atenția faptul că preocupările existente în această direcție s-au finalizat în realizarea a noi tipuri de fibre chimice celulozice, de hîrtie specială, cu caracteristici superioare, elaborarea unor metode de control specifice ce urmăresc creșterea productivității și reducerea cheltuielilor de producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de caldă apreciere la adresa activității desfășurate de cadrele didactice și studenții facultății. Pornind de la potențialul existent, de îa experiența acumulată, a fost stabilită sarcina realizării unei stații-pilot de celuloză, in vederea stabilirii unor tehnologii de fabricare a celulozei de mare randament, prin care să se asigure valorificarea superioară a materiei prime.

Mulțumind pentru vizita efectuată, cadrele didactice și studenții facultății au asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu de hotărirea lor privind transpunerea în viață a indicațiilor primite, sporirea contribuției lor la înfăptuirea obiectivelor stabilite In planurile și programele de dezvoltare a țării.Salutați cu vibrante manifestări de mii și mii de oameni ai muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat, intr-o mașină deschisă, sPre ÎNTREPRINDEREA ME
TALURGICĂ DE ȚEVI SU
DATE — unitate reprezentativă a industriei de profil.Prin urale și ovații puternice, me- talurglștii ieșeni veniți îh întîmpi- nare au dat expresie bucuriei lor de a se reîntâlni cu , secretarul general al partidului. S-a scandat cu însuflețire : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu — muncitorii!", „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres !“.Și aici, vizita de lucru a prilejuit o analiză aprofundată a activității economice. Ministrul industriei me

talurgice. Marin Enache, și directorul întreprinderii. Onofrei Paras- can, au raportat că unitatea s-a dezvoltat puternic, îndeosebi în ultimele două decenii, realizînd în prezent o producție-marfă industrială de 12 ori mai mare față de anul 1965. Au fost relevate o serie de realizări pe linia diversificării producției de țevi șl profile laminate si îmbunătățirii calității produselor, aliniate în prezent standardelor internaționale. Aceasta a permis ca ponderea exportului din producția întreprinderii să depășească în acest an 60 la sută. Produsele unității se exportă în circa 45 de țări de pe toate continentele.Prin intermediul unor expoziții au fost prezentate secretarului general al partidului produse reprezentative ale unității, care pină nu de mult erau importate. S-a subliniat faptul că realizările în îmbunătățirea calității fabricației și asimilarea de produse noi au fost obținute in condițiile reducerii continue a consumurilor de metal, care, la unele sortimente, au scăzut cu pină la 30 la sută. Un alt indicator de eficientă — productivitatea muncii — a înregistrat o creștere de 4 ori față de 1965.

In timpul vizitării unor secții de fabricație au fost prezentate fluxul tehnologic de laminare și unele procedee moderne de lucru care valorifică potențialul de cercetare al colectivului întreprinderii, al specialiștilor din unele, institute de profil și de la Politehnica din Iași.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii întreprinderii, a centralei industriale și ministerului de resort să acorde, in continuare, atenție deosebită creșterii producției, diversificării gamei de țevi și profile laminate în concordanță cu cerințele economiei noastre naționale și ale solicitărilor la export. In a- cest sens, s-a stabilit să fie urgentate lucrările de punere în funcțiune a laminorului de benzi la rece aflat în prezent in probe tehnologice.In numeroase rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit să discute cu muncitorii întreprinderii, inte- resîndu-se de modul cum își îndeplinesc sarcinile de producție, de condițiile lor de muncă și viață.La plecare, adresindu-se metalur- giștilor, tuturor muncitorilor și cadrelor acestei unități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Dragi tovarăși, ne-au făcut o impresie bună cele văzute cu prilejul 

vizitei, realizările obținute, perfecționarea tehnologiilor, preocuparea pentru modernizarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției.Aș dori să adresez felicitări tuturor oamenilor muncii, consiliului de conducere pentru rezultatele de pină acum și urarea de a obține rezultate și mai bune, de a ridica nivelul tehnic și calitativ al producției, de a crește eficiența economică și de a asigura funcționarea în cele mai bune condiții a tuturor capacităților instalate Ia întreprinderea Metalurgică de Țevi Sudate.Vă felicit și vă urez rezultate cit mai bune în toate domeniile, multă sănătate și fericire !“Ministrul industriei metalurgice și directorul întreprinderii au mulțumit cu deosebită căldură secretarului general al partidului pentru vizita efectuată, pentru indicațiile și orientările stabilite, asigurîndu-1, în numele puternicului colectiv, al stde- rurgiștilor ieșeni, că acestea vor fi neintîrziat transpuse în viață, pentru a întâmpina cu importante succese in muncă apropiatul Congres al partidului.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat ÎNTRE
PRINDEREA „ȚESĂTURA", unde au fost așteptați — ca pretutindeni — cu aceleași sentimente de prețuire, cu multă bucurie. Ptiternicul colectiv de aici, format, în principal, din tinere lucrătoare, a ovaționat și a scandat îndelung, imprimînd vizitei un caracter emoționant. Alături de muncitori și muncitoare au venit în întâmpinare ministrul industriei ușoare, Maria Flucsă, reprezentanți ai conducerii centralei de profil și ai acestei cunoscute întreprinderi.în cadrul unei expoziții au fost prezentate profilul de producție al întreprinderii, dinamica principalilor indicatori ai activității economice, rezultatele înregistrate în asigurarea ritmică cu fire și țesături a beneficiarilor specializați in fabricația de tricotaje și confecții. S-a relevat că, ecționind in spiritul sarcinilor șf al indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. producția fizică a sporit, față de 1980, cu peste 30 la sută, iar exportul prin confecții — de mai bine de două ori, în condițiile creșterii indicelui de scoatere a țesăturilor cu 13,2 la sută, ale reducerii consumurilor specifice cu 24 la sută. Au fost prezentate principalele preocupări pentru continua înnoire șl diversificare a producției, expoziția reflectînd aceste aspecte prlntr-o largă gamă de fire șl țesături vopsite în bucată și în fir, prlntr-o sortimen- tăție variată de cămăși, bluze, rochii, «acouri, alte produse de îmbrăcăminte cu finisaje superioare. în colecția întreprinderii se află peste 150 sortimente de țesături, în circa 600 desene, destinate exportului direct și prin cooperare, precum și pieței interne. Un aspect de bază al activității colectivului îl constituie, de a- semenea, diminuarea masei specifica pe unitatea de produs finit, ceea ce a condus la micșorarea greutății firelor și a țesăturilor utilizate de industria confecțiilor și a tricotajelor. Au fost scoase în evidență u- nele rezultate în direcția valorificării superioare a materiilor prime, a coloranților și celorlalte chimicale specifice prin tehnologii avansate, utilizării în sortimentație a firelor obținute din materii prime .indigene. Sînt laturi prioritare ale preocupării colectivului în ce privește asimilarea de tehnologii pentru țesături și produse de îmbrăcăminte cu coloranți și auxiliari chimici din țară, creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, înfăptuirea programului de organizare științifică a producției și a muncii, modernizarea structurilor de fabricație.în continuare, s-a vizitat o secția de producție modernizată, pusă de Curînd în funcțiune, echipată cu războaie silențioase, neconvenționale și de mare randament, pe cara 

se pot realiza țesături în mal multa culori. Această capacitate, care valorifică eficient lumina naturală in mediu industrial, oferă toate posibilitățile de modernizare a transportului tehnologic intern și de organizare corespunzătoare a locului de muncă. S-a raportat, de asemenea, că circa 70 la sută din necesarul da piese de schimb și subansamble pentru secțiile țesătorie. finisaj și filatură sînt asigurate pe baza programului de asimilare și recondiționate.Șl aici, ca In toate celelalte unități vizitate, secretarul general al partidului s-a oprit pentru a discuta cu oamenii muncii din întreprindere, în- trebîndu-i despre activitatea de fiecare zi.Apreciind preocupările colectivului pentru continua ridicare a calității produselor, secretarul general al partidului a cerut să se acționeze cu toată răspunderea pentru asigurarea necesarului de piese de schimb și subansamble, prin Întărirea cooperării dintre toți factorii implicați în Înfăptuirea programului de asimilări, în vederea bunului mers al activității productive. In acest sens, s-a trasat sarcină Ministerului Industriei Ușoare și Ministerului Industriei Electrotehnice de a întocmi neintîrziat programul de măsuri pentru asigurarea întreprinderii cu utilajele și piesele de schimb necesare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se depună eforturi și mai susținute în direcția utilizării intensive a mașinilor, a tuturor mijloacelor de muncă, reducerii în continuare a greutății produselor, diversificării gamei sortimentale, ridicării nivelului tehnic și tehnologic al producției.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros colectivul întreprinderii pentru rezultatele obținute și i-a adresat urarea de a obține țesături mal bune, de calitate mai bună, de a crește eficiența economică, de a obține rezultate superioare în toate domeniile.Cuvintele secretarului general al partidului au găsit im larg ecou in rîndul textiliștilor ieșeni, care s-au angajat să acționeze, în continuare, cu hotărîre și pricepere pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor încredințate.Un moment cu puternică încărcătură emoțională, de reală vibrație l-a constituit întîlnlrea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu elevii și cadrele didactice de la LICEUL INDUS
TRIAL „VICTORIA".Asemenea întregului oraș, noul ți modernul liceu, creat In anii Epocii Nicolae Ceaușescu, a Îmbrăcat haine sărbătorești, in așteptarea marelui eveniment care va rămine pentru totdeauna în memoria și inimile elevilor și profesorilor. în incinta școlii, elevi din diferite clase ale liceului sau de la școli din apropiere au luat parte la o manifestare exuberantă, marcată de clntece și jocuri, de cuvinte rostite cu nespusă dragoste la adresa partidului, a secretarului său general.S-a relevat că In această unitate de invățămint se pregătesc anual peste 2 500 de elevi în meserii diferite — filatori, finisori, confecționări, tricoteri, țesători, precum și mecanici de întreținere. Liceul dispune de o puternică bază didactico- materială — săli de clasă, laboratoare, ateliere, sală de educație fizică, cantină și cămine. în cadrul liceului, în atelierele de producție se realizează o serie de mijloace didactice necesare în procesul de instruire a elevilor. De altfel, în programele de pregătire se află în mod permanent teme vizînd modernizarea bazei de instruire practică, diversificarea gamei produselor, îmbunătățirea unor tehnologii de fabricație, valorificarea superioară a materialelor recuperabile și refolosibile.
(Continuare in pag. a III-a)
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Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea 
unor succese de seamă în îndeplinirea și depășirea planului

NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

lr> telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective de oameni ai muncii din unități economice raportează obținerea unor însemnate succese in îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.în telegrama Comitetului Județean Buzău al P.C.R. se raportează îndeplinirea prevederilor de plan la producția-marfă industrială pe 3 ani și 9 luni in ziua de 14 septembrie. Pină la sfirșitul acestei luni, prin mobilizarea exemplară a tuturor lucrătorilor din întreprinderile județului, se va obține o producție-marfă suplimentară in valoare de peste 900 milioane lei. Aceasta se va materializa in livrarea. peste prevederi. îndeosebi la export, a unor importante cantități de oțel-beton, produse ale industriei electrotehnice, de mecanică fină, prefabricate din beton armat. geamuri trase și laminate, cherestea, tricotaje, confecții textile și altele. Se raportează, totodată. că. prin intensificarea activității de recuperare a materialelor refolosibile, planul în profil teritorial a fost îndeplinit în proporție de 103,1 la sută.Mobilizați de sarcinile și îndemnurile adresate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general — se subliniază în telegramă — ne angajăm să acționăm și în continuare cu 

devotament și responsabilitate comunistă pentru transpunerea lor neabătută în viață, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru a intimpina cu noi și remarcabile fapte de muncă. în toate domeniile de activitate. Congresul al XIV-lea al partidului.Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. raportează îndeplinirea, la data de 13 septembrie, a planului pe 3 ani și 9 luni la producția- marfă. In acest fel s-au creat condiții ca pină la sfirșitul lunii să fie realizată o producție suplimentară în valoare de 607 milioane lei, concretizată în produse ce vor fi livrate peste prevederi economiei naționale, printre care utilaje tehnologice pentru lucrări miniere și metalurgie, gaze asociate utilizabile, produse ale industriilor chimică, ușoară șl alimentară. In perioada respectivă au fost reduse cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă cu 52 lei, iar cele materiale cu 48 lei, comparativ cu nivelurile din cincinalul precedent.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 

arată in telegramă — că toți cel ce trăiesc și muncesc în județul Giurgiu își consacră activitatea înfăptuirii in cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a angajamentului de a întîmpina cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu cele mai bune rezultate în toate domeniile, spo- rindu-și astfel contribuția la înflorirea continuă a României socialiste.Oamenii muncii din orașul Hirlău, județul Iași, au îndeplinit, la începutul lunii septembrie, planul economic pe 3 ani și 9 luni, ceea ce va permite obținerea peste prevederi a unei producții-marfă industriale în valoare de 62 milioane lei. De asemenea, producția provenită din industria mică a fost mai mare cu 16 milioane lei, iar realizările Ia prestările de servicii către populație au înregistrat o creștere de 5,5 milioane lei.Minerii din județul Covasna au Îndeplinit, în ziua de 14 septembrie, planul pe 4 ani din actualul cincinal și se angajează ca. în în- tîmpinarea Congresului partidului, să extragă suplimentar fată de prevederile acestei perioade 250 000 tone lignit.Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale Iași a îndeplinit planul pe 4 ani ai cincinalului, estimînd obținerea, pînă la 

sfirșitul anului, a unei producții suplimentare in valoare de 100 milioane lei.întreprinderea de Tricotaje și Perdele „Șiretul" Pașcani a îndeplinit planul pe 9 luni ale anului la data de 10 septembrie și va obține pină la sfirșitul lunii o producție suplimentară în valoare de 65 milioane lei.întreprinderea de Vinificațle ș! Produse Spirtoase din Cluj-Napoca a îndeplinit planul producțiel-marfâ industriale pe 3 ani și 11 luni, ceea ce permite ca, în cinstea Congresului partidului, să realizeze o producție suplimentară în valoare de 114 milioane lei.Oamenii muncii de pe platforma Combinatului Petrochimic Brazi au încheiat lucrările la obiectivul „dezvoltare rafinărie Brazi" și au pus în funcțiune 14 noi capacități de producție, care vor asigura valorificarea superioară a 3,5 milioane tone țiței.In telegrame, comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile menționate se angajează să acționeze in continuare cu hotărîre pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru a întîmpina cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu realizări deosebite în toate sectoarele de activitate.

(Urmare din pag. I)duce contribuția creatoare Ia înălțarea patriei pe culmile măreției, știut fiind că. în complexa activitate de formare â tinerilor pentru muncă, pentru viață, cazurile de nereușită, oricît de mici, perturbă și diminuează calitatea activității școlare de ansamblu. Ca a- tare, respectarea programului activității școlare, judicios întocmit, ferma combatere a formalismului și superficialității de orice natură, a mediocrității sau atitudinii de escamotare a lipsurilor, oriunde și sub orice formă s-ar manifesta, trebuie să dobindească statutul legitimității in fiecare școală, să exprime o permanentă ipostază a spiritului revoluționar și patriotic din învățămînt. Dezvăluirea cu curaj a tot ceea ce reprezintă mentalități și procedee depășite în activitatea învățămîntului și rapida lor înlocuire cu atitudini și mijloace avansate, cu o valoare riguros probată în practica didactică, preocuparea pentru popularizarea și generalizarea experiențelor valoroase sînt cei dinții indicatori ai eficienței muncii școlare și universitare, tot astfel cum elaborarea și aplicarea necontenită, sistematică a măsurilor optime de perfecționare ilustrează însăși finalitatea acestei eficiente.Pentru desăvîrșirea în noul an de invățămint a acestor obiective, școala are la îndemînă considerabile resurse proprii, nu întotdeauna integral folosite; și poate că cea mai însemnată dintre ele se identifică în mai adinca reliefare educativă a tuturor cunoștințelor asimilate de tineri, care să le cultive și să le activizeze conștiința lor patriotică și revoluționară. Sinteza superioară dintre instrucție și e- ducație este capabilă, cum se știe. 

să confere o remarcabilă trăinicie noțiunilor însușite, tocmai prin cultivarea în rindurile tinerelor generații a unor puternice motivații filozofice proprii activității de pregătire școlară și universitară, a unui comportament social făurit la lumina celor mai înalte idealuri ale poporului român. Transformarea fiecărui tinăr din „obiect" al procesului de invățămint în „subiect", coautor al propriului său proces de pregătire, constituie, din această perspectivă, un deziderat fundamental și condiția insăși a reușitei școlare. Mai mult chiar : ea se definește și ca primul pas în acțiunea învățămîntului de a-și a- socia ca aliați familia, colectivele de producție și de cercetare cu care colaborează, toti factorii e- ducaționali ai țării, într-un front unitar, activ, eficient, pe deplin capabil, sub conducerea organizațiilor de partid, să reverbereze mesajul umanist al școlii pretutindeni în viața cotidiană, să cultive sporit respectul social față de muncă, creație, competență, devotament profesional. Ceea ce înseamnă ca întărirea rolului educativ specific școlii să se Îngemăneze cu extinderea tehnicilor active de pregătire și, totodată, cu transformarea pe scară largă a fabricilor, uzinelor, șantierelor în spații ale învățării permanente, în factori de cultivare a prețuirii față de învățătură, de stimulare față de creșterea pregătirii individuale a fiecărui om al muncii. Cu atît mai mult cu cit apropiata generalizare a învătămîn- tului de 12 ani solicită mutații esențiale în conținutul procesului de perfecționare a pregătirii profesionale ți constituie încă un argument în sprijinul cerinței ca saltul de calitate al pregătirii școlare să evolueze pretutindeni de la condiția de deziderat la cea de realita

te concretă, curentă și generalizată pentru anul 1989—1990.Fondul de gindire, de creație, de Inițiativă, întreaga personalitate a cadrelor didactice se cer a fi astfel superior valorificate in apropiatul an școlar și universitar, în lumina adevărului că educatorul zilelor noastre iși îmbogățește substanțial înțelesul, însuși rolul său social, dobîndind în țara noastră statutul autenticului creator de valori, al celui care anticipează și modelează viitorul in atmosfera concentrată, gravă din sala de clasă, laborator, atelierul de proiectare și de producție, bibliotecă. Și nimic nu justifică mal bine această concepție decît străduința tenace a fiecărui Învățător șl profesor de a-șl perfecționa necontenit pregătirea, de a se constitui ca un model de comportament patriotic și revoluționar, de a-și face din calitatea de făuritor de conștiințe cel dinții grad al demnității sale cetățenești. Experiențe curente demonstrează convingător că pe măsură ce dotarea materială, tehnico-științifică sporește în invățămint, iar programele și manualele școlare își amplifică necontenit calitatea lor de instrumente fundamentale de lucru, cresc cu atît mai mult rolul cadrului didactic, însemnătatea lui socială.Sub toate aceste raporturi, noul an de invățămint 1989—1990 se înfățișează acum, în preajma deschiderii sale, ca un corolar al argumentelor de mal bine, de mal înalt, în favoarea creșterii calitative necontenite a procesului de pregătire a noilor generații în cultul muncii, al creației, al iubirii nestinse de țară.Tuturor slujitorilor școlii le urăm deplin succes in înfăptuirea marilor cerințe ce și le asumă astăzi încă o dată in fața țării, a poporului, a partidului 1
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CE TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 1N JUDEȚUL IAȘI

(Urmare din pag. a Il-a)Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați șă viziteze săli de clasă, laboratoare și ateliere, dotate in bună parte cu aparatură executată in cadrul lucrărilor practice. S-a subliniat că prin folosirea eficientă a bazei materiale. printr-o pregătire complexă a elevilor, atit in cadrul procesului instructiv-educativ. cit și în. atelierele școlii și in secțiile de producție ale întreprinderii de Mătase „Victoria". planul de producție a fost realizat și depășit. în atelierul școlii, dotat cu mașini și utilaje similare celor existente în întreprindere, își desfășoară, zilnic, activitatea practică. în două schimburi. 750 de elevi. Ei realizează aici țesături, confecții tricot și alte produse din nomenclatorul industriei ușoare, folosind in mare parte materiale refolosibile. S-a relevat, totodată, că elevii sînt antrenați in diferite activități in cadrul cercurilor tehnico-aplicative, la concursuri școlare, participă an de an pe șantierele de muncă patriotică ale tineretului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat elevilor și profesorilor calde felicitări cu ocazia începerii noului an școlar și pentru realizările care fac mindria școlii, impreună cu u- rarea de a obține rezultate cit mai bune in viitor. Profesorii, conducerea scolii au mulțumit pentru vizita e- fectuată. pentru orientările și sarcinile primite si s-au angajat să desfășoare o intensă și substanțială muncă de pregătire și educare a muncitorilor și muncitoarelor pentru industria textilă.Cu deosebit interes și alese sentimente a fost așteptată întîlnirea cu secretarul general al partidului de către oamenii muncii de la cea mai puternică unitate industrială ieșeană 
- COMBINATUL DE UTILAJ 
GREU.Creație reprezentativă a epocii inaugurate de istoricul Congres al IX-lea al partidului, combinatului ieșean ii revin sarcini . de însemnătate deosebită în ansamblul procesului de dezvoltare și modernizare a economiei naționale. Construit, asemenea altor obiective industriale de anvergură, din inițiativa conducătorului partidului și statului nostru, Combinatul de Utilaj Greu a parcurs fiecare etapă a dezvoltării sale sub îndrumarea atentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuind într-o măsură din an în an mai mare la înfăptuirea programelor prioritare din domeniile energeticii și metalurgiei, industriei extractive și construcțiilor de mașini, din sectoare de.activitate. ■ 4 . aDind glas profundei recunoștințe pentru preocuparea' ’constantă manifestată de conducerea partidului și statului față de dezvol
Intlnire cu membrii biroului comitetului județean de partidTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- tilnit, joi după-amiază, cu membrii Biroului Comitetului Județean lași al P.C.R.Pe baza concluziilor desprinse din analiza efectuată timp de două zile in unități economice, de cercetare și invățămint. in cadrul ședinței au fost examinate măsurile ce se impun pentru ca județul Iași să-și îndeplinească. in condiții de înaltă calitate și eficiență, sarcinile importante ce-i revin din planul pe 1989, din programele prioritare, din prevederile actualului cincinal.în numele tuturor celor ce muncesc și trăiesc în această înfloritoare regiune a patriei, pri- mul-secretar al comitetului județean de partid a adresat tovarășului Ntcolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu cuvinte de caldă mulțu

tarea acestei unități, oamenii muncii de aici au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu cu multă căldură. S-au scandat cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general, precum și urarea — devenită șimbol al voinței întregii noastre națiuni — „Ceaușescu reales, la al XIV-lea Congres !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Eugeniu Radulescu, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale: și a combinatului.încă din primele momente, vizita s-a constituit într-o analiză aprofundată a modului in care se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce revin combinatului, pentru dezvoltarea și modernizarea fabricației de utilaj greu, pentru sporirea eficienței întregii activități.în cadrul unei expoziții cuprinzînd panouri și grafice semnificativă pentru realizările dobindite pină in prezent, directorul combinatului, Gheorghe Buhac, ș-a referit la modul cum sînt indepliniți principalii indicatori de plan. A fost evidențiat faptul că aplicarea măsurilor cuprinse în programul de îmbunătățire a organizării și modernizare a proceselor de fabricație s-a soldat cu sporirea productivității muncii și a nivelului tehnic-calitativ al produselor, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, energie e- lectrică și combustibili, creșterea coeficientului de utilizare a metalului.Secretarul general al partidului a apreciat că se impune sporirea mai rapidă a volumului producției de oțel în cadrul combinatului și a indicat să se înceapă, încă din luna viitoare, lucrările la noua oțelărie, să se acționeze pentru realizarea intr-un timp cît mai scurt a acestei investiții. ' cel tîrziu pină in anul 1991. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că trebuie să se ia măsuri pentru perfecționarea in continuare a organizării producției, pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. in vederea mai bunei utilizări a capacităților existente, valorificării depline a potențialului tehnic și uman de care dispune în prezent combinatul, pentru creșterea nein- tirziată a eficientei economice.O serie de aspecte importante ale sporirii și diversificării producției au fost examinate, in continuare. în cursul vizitării noii secții de utilaj tehnologic complex greu. Aici, în cea mai nouă dintre capacitățile puse în funcțiune pe platforma combinatului, se remarcă în primul rîn’d nivelul înalt al dotării. tehnice, cars face posibilă asimilarea unor utilaje de mare gabarit și complexitate ridicată.

mire și recunoștință pentru noua vizită întreprinsă, pentru preocuparea statornică pe care o poartă dezvoltării județului lași, a întregii țări, ridicării permanente a calității vieții poporului nostru.Primul-secretar și membri ai biroului au subliniat că organele și organizațiile de partid, comuniștii, toți locuitorii județului acționează, cu dăruir.e și abnegație, pentru a intîm- pina Congresul al XIV-lea al P.C.R. cu realizări de seamă in toate domeniile de activitate. S-a arătat că in această atmosferă de muncă însuflețită, de puternică angajare revoluționară are loc dezbaterea largă, în organele și organizațiile de partid, în cadrul organismelor democrației noastre nnunaitorești-revolutionare, a documentelor programatice, ale Congresului, oamenii muncii ieșeni aducindu-și, împreună cu întregul popor, contribuția la definitivarea lor, la însăși elaborarea hotăririlor

Au fost Înfățișate cele mai noi produse executate la combinatul ieșean, dintre care rețin atenția, prin caracteristicile tehnice și performanțele funcționale, morile cu bile și autogene pentru prelucrarea minereurilor, diverse utilaje pentru industria siderurgică, precum și mai multe tipuri de prese de mare putere.. S-a. subliniat faptul că. datorită eforturilor specialiștilor in direcția diversificării și modernizării structurii fabricației, gradul de înnoire a producției a crescut considerabil.Apreciind aceste realizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîn- du-se muncitorilor și specialiștilor din combinat, a spus :
„Doresc să adresez calde felici

tări tuturor oamenilor muncii de la 
Combinatul de Utilaj Greu din Iași, 
impreună cu urarea de a organiza 
activitatea astfel incit, încă de anul 
viitor, să se obțină o creștere pu
ternică a producției, să sc realizeze 
noua capacitate de producție de 1,1 
milioane tone oțel și toate celelalte 
secții să funcționeze in cele mai 
bune condiții.

Aveți posibilitatea să înfăptuit! 
toate acestea. Siuteți un colectiv pu
ternic. de 11 000 de oameni, și trebuie 
să faceți ca acest combinat puternic 
din Iași să devină unul dintre cele 
mai bune din țară.

Vă doresc succes în întreaga ac
tivitate. rezultate cit mai bune, 
multă sănătate și fericireîndemnurile mobilizatoare. recomandările de primă importantă pentru dezvoltarea în viitor a marelui combinat au fost urmărite cu deosebită atenție de muncitorii și specialiștii prezenți la întitoirea cu secretarul general al partidului.Cadrele de conducere s-au angajat, in numele întregului colectiv, să treacă de îndată la aplicarea în producție a tuturor sarcinilor și indicațiilor primite, pentru Înfăptuirea programelor de îmbunătățire a organizării muncii, de creștere a pro^ ductivității și eficienței economice, de realizare la termenele stabilite a noilor investiții.Asemenea tuturor lective, de oameni lași, muncitorii de de Utilaj Greu au dat

celorlalte co- ai muncii din la CombinatultovarășuluiNicolae Ceaușescu asigurarea că vormunci mai bine, că nu-și vor cruța forțele pentru ca puternica dotare . a combinatului să fie valorificatăcu înaltă răspundere, să facă totul pentru a obține rezultate pe măsura marilor succese cu care întregul nostru popor intlmpină Congresul ăt XIV-lea al Partidului Comunist Român.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Iași continuă.

ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români. Cu acest prilej, intr-o deplină unitate de gind și de voință cu întreaga țară, locuitorii județului iși exprimă adeziunea fierbinte la propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ta Congresul al XlV-leg, iii funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășia realizării cutezătoarelor obiective de dezvoltare multilaterală a patriei, a . înaintării neabătute a tării spre orizonturile luminoase ale. comunismului.Prezentind activitatea desfășurată de la începutul anului, vorbitorii au raportat despre modul cum se. înfăptuiesc prevederile planurilor de producție, precum și sarcinile stabilite pe linia muncii organizatorice, politico-ideologice și cultural-educative. în acest sens, s-au relevat rezultatele obținute în industrie și agricultură, in domeniul exportului

și al Investițiilor, in alte sectoare ale vieții economice și sociale. De asemenea, au fost menționate . și lipsurile ce au continuat să se manifeste și care au făcut ca planul in profil teritorial să nu fie îndeplinit integral. S-au evidențiat acțiunile intreprinse pentru ridicarea Întregii activități pe un plan calitativ superior, corespunzător cerințelor pe care le impune dezvoltarea in ritm susținut a județului.Pornind de la rapoartele prezentate. de la constatările din timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că. la fel ca toate județele țării, și județul Iași a cunoscut o puternică dezvoltare după Congresul al IX-lea ai partidului. Fondurile fixe au crescut de 8 ori, producția- rnarfă industrială de peste 12 ori. iar producția-marfă industrială pe locuitor de aproape 10 ori. Avind in vedere aceasyl puternică bază materială, secretarul general al partidului a apreciat că, deși rezul-, țațele inregistrate sint, pe ansamblu, bune, ele nu se situează incă la nivelul posibilităților, al puternicului potențial tehnic și uman de care dispune județul Iași, care are o pondere însemnată in viața economică, științifică și culturală a țării.Secretarul general al partidului a cerut să fie luate măsuri ferme pentru lichidarea neajunsurilor manifestate, pentru folosirea cit mai judicioasă a tuturor capacităților si resurselor existente in economia județului, pentru o bună pregătire și desfășurare a activității productive, pentru întărirea ordinii, disciplinei și a spiritului de răspundere, pentru o largă mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii in 

vederea recuperării nelntîrzlate a restanțelor și înfăptuirii integrale a planului pe acest an și pe întregul cincinal. în mod deosebit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat ' asupra necesității de a se acționa cu hotărire pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan și. in primul rind, pentru realizarea producției de export și a exportului, . pentru reducerea cheltuielilor mate- ■ riale si de. producție. încadrarea strictă în normele de consum apro- j, bate, creșterea productivității mun- . cii, a rentabilității și beneficiilor, a eficienței economice. în acest sens, s-a cerut ca biroul comitetului județean să analizeze, in cel mai scurt timp, impreună cu activul de partid și cadrele de conducere din unitățile economice, situația existentă și că fie stabilite programe concrete pentru înlăturarea stărilor de lucruri negative, pentru îmbunătățirea întregii activități din industria județului.în ce privește agricultura județului. secretarul general âl partidului a apreciat că s-au realizat unele progrese, obținîndu-se recolte bune la o serie de culturi. Dar și in acest domeniu trebuie să se acționeze pentru realizarea de producții superioare. la nivelul prevederilor de plan.Referindu-se la activitatea de investiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia. de urgență toate măsurile ce se impun pentru recuperarea răminerilor în urmă și îndeplinirea în întregime a programului de construcții de locuințe pe acest an și pe întregul cincinal. Pină la sfirșitul acestei luni trebuie să înceapă lucrările de construcție la toate locuințele din planul pe 

1989 și la cele restante, astfel incit, pină la sfirșitul primului trimestru al anului viitor, acestea să fie finalizate.Secretarul general al partidului a abordat o serie, de probleme privind dezvoltarea localităților județului, repartizarea forțelor' de producție in teritoriu. în acest cadru, s-a indicat să fie acordată cea mai mare atenție înfăptuirii plahurilor de dezvoltare . eConomicO-socială a fiecărui; oraș și comună, pornindu-so.de la necesitatea amplasării judicioase a unităților de producție, creșterii puterii economice a fiecărei localități și. pe această bază. îmbunătățirea continuă a concftiilor de muncă si de viată ale tuturor cetățenilor județului. in concordantă cu obiectivele stabilite de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. De asemenea, in comunele județului vor fi extinse industria mică si alte activități industriale, în vederea mai bunei ocupări a forței de muncă, a sporirii veniturilor oamenilor muncii de la sate. Totodată, s-a cerut ca. pe baza unei analize temeinice a situației existente in prezent, să se creeze condiții ca o serie de localități rurale să devină. prin dezvoltarea lor economico- socială. viitoare centre urbane.în cadrul întâlnirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit asupra unor probleme ale activității de partid, cerind să fia luatemăsuri pentru intensificarea muncii organizatorice. politico-ideologice și cultural-educative. pentru perfectionarea stilului si metodelor de lucru ale comitetului județean, ale biroului. ale comitetului municipal, organelor și organizațiilor de partid, ale consiliilor populare, astfel încit aces

tea să-și îndeplinească. în bune condiții. rolul iriysemnat pe care îl au în conducerea Întregii activități eco- nomico-sociale St solutionarea operativă a problemelor din toate do- meniițe.In acest sens, s-a xrătat că trebuie să se asigure o legătură cît mal strinsă cu masele, să se manifeste o preocupare permanentă, o deosebită grijă pentru cunoașterea și rezolvarea problemelor pe care le ridică ou», menii muncii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- preciat că în județul Iași, care dispune de puternice unități economice, de cercetare șl invățămint, există toate condițiile pentru a obține rezultate tot mai bune, pentru a se, număra printre județele fruntașe ale țării.Secretarul general al partidului a exprimat convingerea că organizația județeană de partid, biroul și comitetul județean, consiliul popular, organizațiile democrației muncitorești și revoluționare, comuniștii, toți oamenii muncii din județ vor acționa, cu energie și înaltă răspundere, pentru realizarea prevederilor de plan pe anul 1989 și pe întregul cincinal, pentru creșterea contribuției lor la dezvoltarea economiei naționale, la. progresul neîntrerupt al patriei, întimpinind cu noi și importante succese Congresul al XIV-lea al partidului.Biroul comitetului județean de partid l-a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că locuitorii județului Iași vor face totul pentru transpunerea neabătută în viață a orientărilor și indicațiilor primite în cursul vizitei, pentru înfăptuirea, la un inalt nivel calitativ, a tuturor sarcinilor ce le revin.
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Un moment important in viața organizațiilor^ de partid^

PREGĂTIREA ADUNĂRII GENERALE 
DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI

încep în aceste zile în toată țara — mareînd o importantă etapă în pregătirile pentru Congresul al XIV-lea — adunările șl conferințele de dare de seamă și alegeri din cadrul organizațiilor de partid.Printr-o temeinică pregătire, printr-o profundă dezbatere a importantelor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunările generale și con- . ferințele de dare de seamă și alegeri sint chemate să determine creșterea și mai accentuată a rolului organelor și organizațiilor de partid in viața colectivelor, a capacității lor de acțiune pentru îndeplinirea sarcinilor economice, a programelor de dezvoltare multilaterală a țării.In scopul cunoașterii modului în care s-a aeponat pentru pregătirea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri am reunit — intr-o dezbatere pe această temă — mai mulți secretari ai unor birouri ale organizațiilor de bază și comitete de partid din sectorul 6 al Capitalei.
CONȚINUTUL DĂRII 

DE SEAMĂ DETERMINĂ .
CONȚINUTUL 

DEZBATERILORREDACȚIA : Cum ați procedat
— ca metodologie — la elaborarea 
dării de seamă ? Oferă ea — prin 
conținutul ce-l va avea — garan
ția unei dezbateri temeinice a ac
tivității desfășurate pină acum ? Viorica Orneac, secretar al biroului organizației de bază din secția finisaj chimic textil de la întreprinderea de Confecții și Tricotaje : „Aș sublinia in primul rind faptul că darea de seamă ne prilejuiește exprimarea — așa cum s-a desprins și din dezbaterea cu comuniștii. cu toți oamenii muncii, a documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea — adeziunii unanime a comuniștilor la propunerea adoptată prin Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. ca tovarășul Nicolae Ceausescu să fie reinvestit, la inaltul forum al comuniștilor, in funcția supremă de secretar general al partidului. Adeziune care exprimă convingerea noastră fermă că, avindu-1 pe mai departe în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, programul de înaintare a patriei noastre spre comunism se va înfăptui în mod exemplar".Ionașc Cucu, secretarul biroului organizației de bază prelucrări tablă de la întreprinderea „Semănătoarea" :..Am conceput și concepem pregătirea adunării, elaborarea dării de scamă din perspectiva sarcinilor an- gajante, a obiectivelor cutezătoare înscrise în proiectul Programului- Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care asigură înscrierea mai fermă a țării noastre,, prin forțe proprii, pe coor- donatele unei etape noi, superioare, de dezvoltare. în proiectul Progra- mului-Directivă, de pildă, sint prevăzute obiective importante atit pentru industria constructoare de mașini, cit si pentru agricultură privind creșterea eficienței întregii activități, în primul rind pe seama sporirii productivității muncii. Ca unitate a ramurii construcțiilor de mașini, întreprinderii noastre, în calitate de unitate specializată în construcția de mașini agricole, ‘îi1 revin sarcini deosebite în această direcție, lată de ce în dareă de seg.rpă vom analiza temeinic atît experiența a- cumulată pină acum, cit și modul in care trebuie să valorificăm mai bine potențialul uman și material pentru a asigura îndeplinirea importantelor sarcini ce revin programatice XIV-lea.Am pornit de la premisa, rificată de că de conținutul dării de mă. de spiritul ei analitic, angajant depinde în cea mai mare măsură nivelul dezbaterilor. Cum am procedat, practic, la elaborarea dării de seamă? înainte de toate am întocmit, pentru a asigura o bună cuprindere a tuturor problemelor și laturilor activității, o iematică-ghid. Apoi am stabilit un colectiv de redactare a dării de seamă alcătuit din membrii biroului, cadre din conducerea atelierului și alți comuniști cu experiență.întructt darea de seamă se redactează pe domenii de activitate, colectivul de redactare s-a reîmpărțit în 3 subcolective care s-au ocupat de abordarea problemelor în această structură — economice, organizatorice și politico-ideologice. Avînd in vedere faptul că in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului sint cuprinse orientări clare, importante, cu privire la perfecționarea muncii politico-organizatorice, la înarmarea comuniștilor cu politica principială, constructivă a partidului nostru, analizăm în darea de seamă modul concret în care organizația noastră, comuniștii sint chemați să asigure transpunerea in viată a acestor orientări.După redactarea ei în forma finală, darea de seamă a fost discutată și aprobată de biroul organizației de bază și avizată de comitetul de partid. Ceea ce aș sublinia în mod deosebit este faptul că am cerut colectivului de redactare să manifeste maximum de receptivitate fată de toate sugestiile apărute pe timpul elaborării dării de seamă. Un exemplu : membrul comitetului de partid din întreprindere care răspunde de organizația noastră ne-a

ale din documentele Congresului al
ve-experiența practică, sea-

BUCUREȘTI : Livrări 
suplimentare ia exportO atenție prioritară acordă colectivele de oameni ai muncii din unitățile Capitalei realizării ritmice, la un înalt nivel calitativ, a comenzilor de export. Practic, în toate unitățile, comisiile de export analizează zilnic modul în care smt respectate graficele, urmărind livrarea eșalonată- a tuturor comenzilor. Ca urmare a măsurilor organizatorice luate și care au vizat aprovizionarea fluentă cu materii prime și materiale, întărirea asistenței tehnice pe toate liniile de export, s-au creat condiții ca loturi mari de produse de export să fie finalizate, așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pină la 20—25 septembrie. în acest fel, se pot lansa în devans alte comenzi solicitate de unii parteneri externi. Bune rezultate la export au obținut colectivele de la întreprinderea de Mașini Grele. „Elec- troaparataj”. Mecanică de Utilaj Chimic, „Electronica", „Mecanică Fină", de produse lemn mobilă, „Prodin". care au livrat in avans partenerilor de peste hotare însemnate cantități de utilaje și echipamente energetice, aparatură de joasă tensiune, produse de mecanică fină, utilaje chimice, televizoare, mobilier, țesături și altele. (Gheorghe Icnită).

cîțivaOr, unul din aduse, această această convince sea- construc-- și o au- fond, așa

solicitat să facem o scurtă caracterizare a activității fiecărui membru al biroului. Inițial n-am fost convinși de utilitatea acestei sugestii. Acum, cind darea de seamă este gata, avem convingerea că această analiză individuală și <nu globală a activității biroului ii conferă un plus de concretețe, de combativitate, de afirmare a democrației de partid".Mihai Georgescu, secretarul biroului organizației de bază meca- no-energetic de la IREMOAS : „Și noi am procedat la fel — prin constituirea de colective pe domenii — în ce privește elaborarea dării de seamă. Aș vrea însă să subliniez un lucru în plus pe care l-am făcut. Pregătind din timp darea de seamă, de 6—7 zile am pus-o’ la dispoziția comuniștilor pentru studiu. Și astfel au apărut două aspecte care merită să fie reținute. Primul se referă la faptul că peste 10 comuniști și-au exprimat anticipat opțiunea de a participa la dezbateri. Al doilea ne-a obligat să stăm de vorbă cu toți comuniștii criticați. In general, se făcuse aefest lucru. Dar, cum se mai intimplă, cîțiva comuniști fuseseră „omiși" aceștia, prin argumentele ne-a determinat să purtăm discuție cu toți cei aflați in situație și, astfel, să avem gerea că promovăm in darea mă o critică principială, ti vă, tovărășească, ceea ce va determina — sintem convinși tocritică pe măsură. In.este și firesc : să se stea de vorbă, să se cunoască și opinia celui criticat, înainte de a face acest lucru în adunarea generală. Noi așa am procedat, și credem că am procedat bine."Ecaterina Căpraru, secretarul biroului organizației de bază din atelierul bobinai al întreprinderii „Electrotehnica" : „Problema care ne-a preocupat cel mai mqlt a fost să aducem în darea de seamă’ argumente cit mai convingătoare cu privire la necesitatea economisirii materiilor prime, îndeosebi tablă silicoasă — cupru, cositpr, bronz și aluminiu. Ce-am făcut în acest sens? Am cerut comuniștilor — specialiști să pregătească ■ date cu privire la consumurile realizate la aceste materiale de alte firme de peste hotare Pe care le-am examinat și comparat cu cele realizate la noi. Acest mod de a analiza o asemenea problemă vitală pentru unitatea noastră va determina, credem, un spirit critic și autocritic angajant, constructiv".Ilie Vraniță, secretarul biroului organizației de bază din sectorul construcții al IPHfiMET : „Aceeași metodologie în elaborarea dării de seamă pe care au înfățișat-o și colegii mei am aplicat-o și noi. Ne-am propus în plus să efectuăm un sondaj în rindul tuturdr comuniștilor cu următoarele întrebări : „Ce apreciați în mod deosebit în stilul de muncă al biroului organizației de bază ? Ce recomandări faceți pentru perfecționarea stilului de muncă al noului birou Am întreprins acest sondaj cu convingerea că el va asigura atît .promovarea
LA ÎNTREPRINDEREA //MECANICA" DIN ORAȘUL DR. PETRU GROZA

Capacitățile de producție
utilizate eficient

mă întrebați cum va arăta noastră la sfîrșitul cincinalului că aș fi mai in temă. Un vă pot spune cu certitudine :

întreprinderea „Mecanica" din Orașul Dr. Petru Groza. Discutăm cu inginerul Gheorghe Ciurțțjț, directorul acestei unități’ economice.— Mă întrebați cum arăta uzina la inceputul cincinalului?, Sincer, ■nu mai știu — afirmă interlocutorul. -Nu-mi mai amintesc exact nici cum arătau toate atelierele la inceputul anului, intr-atit de multe lucruri s-au schimbai de la o lună la alta. Dacă uzina poate lucru întreaga capacitate este acoperită cu contracte, avind chiar o „rezervă" de 20—30 la sută comenzi peste plan.Factor important in asigurarea premiselor necesare"' realizării integrale, la toate sortimentele, a producției fizice; creșterea indicilor de utilizare a capacităților din dotare este asigurată prin diverse măsuri specifice. Maistrul Iosif Tarasie, secretarul comitetului de partid, concretizează : „Am început prin a analiza, secție cu secție, loc de muncă cu loc concrete de în cele din tehnice de ocupăm. Prima oară atenția noastră locurile înguste, care stinjeneau munca pe fluxurile de producție. Apoi cele în care manopera era foarte ridicată ori consumurile materiale și energetice depășeau normele stabilite".în hala nr. 6 pentru utilaj complex, inginerul Nicolae Tarța ne înfățișează in detaliu reorganizarea fluxului de fabricație a motocarelor de 3,2 tone. S-a recurs, aflăm, la o specializare a atelierelor pe suban- samble. Maistrul Nicolae Onica evidențiază stăruința cu care corrtisia pentru creșterea productivității muncii și organizarea științifică' a producției, din cadrul consiliului oamenilor muncii, s-a implicat in întocmirea unor studii și analize pe baza cărora s-au stabilit măsuri de reorganizare a fluxului tehnologic. Efectul acestor acțiuni ? Productivitatea la fabricația motocarelor de 3.2 tone a sporit de peste cinci ori. Și nu este nicidecum un exemplu singular. In hala nr. 4. de pildă, la execuția cilindrilor hidraulici, perfecționarea organizării fluxurilor a condus la dublarea productivității muncii. în mod similar s-au pe- . trecut lucrurile la secția de trans- 

de muncă, condițiile fabricație, inventariind urmă toate problemele ’ care trebuia- să ne au intrat în

unui caracter democratic dezbaterilor. cit și- soluțiile concrete, eficiente pentru perfecționarea stilului de muncă. Un birou care își propune ca model de analiză propria activitate are autoritatea să ceară acest lucru și fiecărui comunist. Pregătim astfel adunarea incit ea să prilejuiască o examinare atentă, profundă a muncii și răspunderii fiecărui comunist față de îndeplinirea sarcinilor încredințate, față de afirmarea în practică a spiritului revoluționar".
O

Șl

JUDICIOASĂ ÎMBINARE
ÎNTRE PROBLEMELE 

CURENTE
CELE DE PERSPECTIVĂREDACȚIA : Aci s-au spus mul

te lucruri despre modul de elabo
rare a dării,,de seamă. Pe lingă
cele consemnate pină acum, au 
fost subliniate și alte cerințe, in 
legătură cu ancorarea temeinică a
conținutului dării de seamă in 
problematica majoră a colectivelor 
de muncă. Punctăm in continuare 
citeva asupra cărora s-a insistat : 
stabilirea in mod judicios a pro
blemelor prioritare; definirea clară 
a cauzelor neimplinirilor din stilul 
de muncă al biroului organizației 
de bază și pP colectivului de mun
că in care , 'își desfășoară acti
vitatea ; abordarea in mod dis
tinct a răspunderilor ce revin bi
rourilor 
cadrelor 
aceste 
participării la 
marea unui 
critic deschis, 
tiv ș.a.

Dar despre 
lui de hotărire, 

organizațiilor de bază șt 
de conducere față de 

neimpliniri ; stimularea 
dezbateri prin afir- 

spirit critic și auto- 
democratic, comba-

elaborarea proiectu- 
_______..._________ , care se constituie 
in programul de lucru al organi
zației de bază pe următorii 2 ani 
și jumătate, ce ne spuneți ?Răspunsurile date de Ecaterina Căpraru și Viorica Orneac, secretar al biroului organizației de bază din secția finisaj chimic textil de la Întreprinderea de Confecții și Tricotaje, au lăsat să se înțeleagă că elaborării proiectelor de hotărire nu i s-a acordat aceeași atenție precum dării de seamă. Rezumarea obiectivelor cuprinse in ele de cătrs cele două sectoare arată că in elaborarea lor s-a pus un accent prea mare pe probleme curente, de rutină, și au fost avute prea puțin în vedere cele de perspectivă.Intervenția tovarășului Constantin Gavrilă, secretar al comitetului de partid de Ia „Electrotehnica", merită să fie reținută și. pe cit posibil, examinată cu atenție : „E posibil ca vina să ne aparțină nouă, comitetului departid. în cadrul instruirilor pentru pregătirea adunărilor de dare de seamă și. alegeri, an) insistat i că proiectul de hotărire să fie cit, mai cuprinzător, să .dea răspuns și soluți 1 la problemele. cu ,care șe,.ggn-, tramă* organizatiili de Dartid. obiectivele de muncă. Ne propunem de aceea ca înaintea adunărilor de dare de seamă să revedem, încă o dată, proiectele de hotărire și să asigu-Fără a fi epuizat toate problemele legate de buna pregătire și desfășurare a adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri — ceea ce nici nu ne-am propus și nici nu era posibil — opiniile consemnate se constituie intr-o prefață a modului analitic, democratic in care se vor desfășura aceste importante foruri de lucru ale comuniștilor — angajate, cu înaltă răspundere, cum se vede. în vederea creșterii și valorificării experienței pozitive acumulate, a perfecționării întregii act'vități în spiritul mărețelor sarcini înscrise în documentele» programatice ale Congresului al XIV-lea. documente hotărîtoare pentru înaintarea patriei noastre spre viitorul de progres și multilaterală dezvoltare socialistă.

Constantin PRIESCU 
Gheorghe IONIȚA

a impulsionat și de proiectare. Lunar se în biroul executiv al de . conducere colectivă
Nu

portuare și elevatoare, la hala de utilaj de transportat la sol.. i —.Este 'fprpa intjȚ.țje toate de o schimbare de optică — este de părere inginerul Radu Aron. Gradul de utilizarea* ’capacităților îl analizăm acum săptămînal. Nu ne în- tilnim insă la aceste analize pentru a ne informa despre situații pe care le cunoașțe.m. și., din statisticile operative, ci ■ pentru a raporta cum ne-am organizat munca, cum conducem, de ce n-am reușit să ne îndeplinim o Sapcină sau alta. Și aceasta nu pentru a ne justifica, ci pentru a căuta toate soluțiile posibile prin care să depășim dificultățile. ’ ' 'Un ascmșneâ stil de muncă angajant, dinarhic activitatea analizează orgănului .___________ _activitatea cite unui atelier- de proiectare din 'cele 10 constituite pe grupe de produse și de tehnologii. La aceste analize ia parte întregul efectiv al atelierului, evaluîndu-se concret aportul fiecărui om, intimplător, acum, proiectarea lucrează cu avansul necesar față de producție, așa cum este și firesc. Și tot deloc întîtnplător, gradul de înnoire a producției a ajuns la 80 la sută, întreprinderea din orașul Dr. Petru Groza âsimilînd, intre altele, mașina de turnat și tasat betoane rutiere, reductoare armonice și cicloidale. instalații de forat găuri de mină FROM-2, cilindrii hidraulici, lă care Se adaugă realizarea prin efortul de concepție propriu a dispozitivului de limitare a consumului de energie electrică DAL-2.Ce înseamnă asemenea produse performante pentru economie ? Doar două argumente. Primul : prin montarea dispozitivului DAL-2 la circa 80 000 utilaje inventariate, cu o putere medie instalată de 15 kW pe utilaj, ar rezulta o economie de energie electrică de 360 000 MWh pe an, echivalentul a 540 000 tone cărbune. Al doilea : luind în calcul necesarul mediu anual de reductoare cicloidale, datorită randamentelor ridicate sl masei lor reduse — perfecționări aduse în ultimul timp — se pot economisi anual 49 500 MWh, precum și 150 tone cupru și 220 tone oțel aliat. Sînt argumente care atestă că aici competența și competitivitatea sînt cuvinte de ordine sau, mai exact spus, proble- 

răm, în conținutul lor, o mai bună împletire a problemelor curente cu cele de perspectivă. Vom avea in vedere ca acestea să vizeze modul în care organele și organizațiile de partid vor acționa pentru a asigura participarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea o- biectivelor fundamentale ce revin industriei electrotehnice — ca una din ramurile creatoare de progres tehnic — din proiectul Programului- Directivă și din Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului".fon Aldea, secretar al comitetului de partid din cadrul sectorului 6 : „Am stabilit ca la primele adunări de dare de seamă și alegeri să participe toți secretarii și membrii biroului comitetului de partid din cadrul sectorului. în chiar prima zi de desfășurare a primelor adunări vom avea un schimb de opinii despre conținutul materialelor și al dezbaterilor. Concluziile desprins 2 vor constitui punctul de plecare pentru mai buna pregătire a viitoarelor adunări. Cuvin tul de ordine în desfășurarea tuturor adunărilor îl reprezintă pentru noi, pentru toate comitetele de partid, calitatea. Ca premisă esențială a perfecționării activității viitoare. Ca suport trainic al înfăptuirii hotărîrilor ce vor Congresul alfi adoptate de XIV-lea".
BUNĂ - 
LA TIMP, 
OPERATIV

de în pe de

EXPERIENȚA 
CUNOSCUTĂ

GENERALIZATĂREDACȚIA : Adunările și con
ferințele de dare de seamă și ale
geri reprezintă un moment impor
tant pentru perfecționarea stilului 
de muncă al organelor și organi
zațiilor de partid. E firesc deci 
ca tot ce apare nou, ca experiență 
pozitivă, să fie operativ genera
lizat.Marin Iordan, / secretarul comitetului de partid de la IREMOAS: ■ „Am avut și avem permanent în vedere această cerință esențială, hotărîtoare pentru perfecționarea continuă — așa cum ne cer și documentele programatice ale Congresului al XIV-lea, pe care Ie dezbatem in adunări și conferințe — a activității organelor și organizațiilor d2 partid. în acest sens, comitetul de partid de la IREMOAS și-a propus ca la prima adunare de dare seamă și alegeri ce se va ține cadrul unității noastre să invite secretarii birourilor organizațiilor bază, membrii comitetului și cadrele de conducere din întreprindere. De ce ne-am propus acest lucru ? Pe de o parts, spre a oferi secretarilor, printr-o bună pregătire a respectivei adunări, posibilitatea de a cunoaște „pe viu" o experiență concretă, de a se raporta la ea. Pe de alta, de a acționa noi înșine, membrii comitetului, cadrele de conducere, pentru a pregăti cit mai bine viitoarele adunări. Ne-am propus, de ase.ms- ne,a, ca țoți țovapășii care conduc adunările de dare de seamă șl alegeri să informeze comuniștii cu experiențele cristalizate în cadrul acestora, să asigure promovarea lor in toate organizațiile de bază".

dede la

me de conștiință și conștiinciozitate pentru întregul colectiv.Din analize de felul celor menționate s-au desprins concluzii clare și in ce privește perfecționarea pregătirii profesionale. Bunăoară, faptul că aproape un sfert din utilajele produse de „Mecanica" Dr. Petru Groza sînt cu acționare hidraulică — construcție deosebit de pretențioasă din punct de vedere tehnic — impune exigente deosebite de concepție și execuție. In consecință, s-a impus antrenarea a 115 ingineri in cursuri de specializare, finalizate prin lucrări aplicative strict corelate cu obiectivele din programele modernizare.Cum s-a asigurat un indice utilizare a mașinilor de 89,5 sută, superior celui planificat ? Prin măsuri bine fundamentate, judicios orientate spre prioritățile modernizării. Exemplificînd, se impune menționată accelerarea introducerii in procesele de producție a unor tehnologii avansate, care asigură reducerea perioadei de execuție a diferitelor operații și, deopotrivă, a consumurilor materiale. Gheorghe Turle, inginerul-șef al întreprinderii, ne-a prezentat convingător avantajele prelucrării prin electroeroziu- ne, ale nitrurării ionice, ale alezării cilindrilor hidraulici pe mașini de găurit și alezat adine etc. O atenție deosebită se acordă asigurării unui grad ridicat de încărcare a mașini- lor-unelte cu comandă numerică, prin" execuția unor piese complexe. Eficiența ? Randamentele sînt de 4—5 ori mai mari decît la mașinile- unelte clasice. Nu în ultimul rind și-a spus cuvîntul aplicarea în bune condiții a sistemului de reparații preventive planificate.Eficienta măsurilor luate pentru utilizarea intensivă a capacităților o exprimă, desigur, rezultatele. Iar dacă menționăm că întreprinderea bihoreana și-a realizat planul la producția fizică la toate sortimentele, că și-a îndeplinit în avans, în condiții de eficiență sporită, planul pe 8 luni la producția-marfă și export, ca de altfel și la ceilalți indicatori de bază ai planului, avem dimensiunea hărniciei colectivului, a hotărîrii Iul de a onora exemplar angajamentele asumate în întimpi- narea marelui forum al comuniștilor români.
loan LAZ Acorespondentul „Scînteli*

In agricultură, amplă mobilizare de forte 
pentru urgentarea tuturor lucrărilor 
timiș = La însămînțări - pe un front larg 

și bine organizatîn unitățile agricole din județul Timiș a început însămințarea culturilor de toamnă. Mai exact, aceste lucrări se desfășoară cu intensitate în zona de deal a județului, zonă in care se află aproape 50 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu grîu și orz. „Timișul nu este numai un județ de șes, o bună parte din terenurile destinate culturilor de toamnă aflîndu-se în zona de deal — afirmă tovarășul Aurel Lăzureanu, secretar al comitetului județean de partid. Urmărind încadrarea însămînțărilor în limitele termenelor stabilite, ne preocupăm ca, în zona de deal, semănatul orzului și griului să înceapă mai devreme. Și aceasta, dintr-un motiv bine întemeiat. Practica a demonstrat că acolo unde perioadele optime de însămînțări au fost respectate, recoltele au fost superioare celor realizate pe terenurile unde lucrarea s-a efectuat mai tirziu. Por- nlndu-se tocmai de la necesitatea,, că în zona de deal semănatul trebuie să Înceapă mai devreme, la indicația comitetului județean de partid s-a organizat o întilnire la care au participat inginerii-șefi ai consiliilor agroindustriale, directorii stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și inginerii-șefi din unitățile agricole aflate in zona respectivă. Cu acel prilej s-a revăzut amplasarea culturilor. s-a analizat modul cum au fost asigurate semințele și cum au fost pregătite utilajele ce vor fi folosite. Din această săptămînă a început semănatul orzului in zona de deal a județului, iar în zona de șes va începe Ia sfîrșitul săptămînii. Vreau să menționez că ultimele ploi favorizează e- fectuarea unor lucrări de bună calitate la pregătirea terenului, iar faptul că se folosesc agregate complexe reduce numărul de treceri ale utilajelor agricole cu efecte pozitive asupra solului, economisindu-se, totodată, carburanții. Organizațiile de partid au
BACĂU: Legumele, mai repede la piață!Din grădinile de legume ale județului Bacău se string. în această perioadă, recolte mari de tomate, ardei. varză, morcovi, cartofi etc. Inginerul Silviu Strasser, directorul Trustului Județean al Horticulturii, ne spunea că există toate condițiile ca în acest an să se livreze la fondul de stat o cantitate de legume mai mare cu 10 000—15 000 tone de legume fată de cea realizată in anul trecut. Principala preocupare a legumicultorilor o constituie acum stringerea din cimp a întregii producții, si livrarea ei pe piețele orașelor, centrelor muncitorești din județ.în fermele legumicole de Ia Sa- răoani, Galbeni, Bijghir, Tamași, ca și în cele ce aparțin asociațiilor economice intercooperatiste specializate de la Sascut, Hemeius ți Ștefan cel Mare, mii de oameni, tineri si vîrstnici, adună de pe cîmp cantități însemnate de legume. La Biighir. bunăoară, cei aproape 200 de oameni au recoltat si exnediat în ultima săptămînă mai mult de 400 tone de tomate, ardei, fasole verde și gogo- sari. ..Avem o producție bună si nu vrem «ă pierdem nimic dip ea. ne spune ing. Silviu Bondor. șeful fermei. De aceea, am adus în ajutor oameni tocmai de la Plopana. Linova

mure?: Locul sfeclei de zahăr este 
.în fabrici, nu pe cîmp!tn județul Mureș, recoltarea sfeclei de zahăr se află in plină desfășurare. „Pentru ca această lucrare să fie corelată cu capacitățile de prelucrare si mijloacele de transport — ne preciza inginerul Teodor Ardeleanu, director adjunct al Direcției Agricole Județene — s-au întocmit grafice pe fiecare unitate în parte. Totodată, datorită ploilor din ultima perioadă, recoltatul se desfășoară aproape exclusiv manual, cooperatorii acționînd grupat pe sole și parcele bine verificate, de unde sfecla este adusă operativ cu atelajele in locuri accesibile, iar apoi este transportată in bazele de recepție sau direct la fabricile de zahăr. La sublinierea de mai sus să adăugăm și faptul că. in vederea economisirii carburanților și desfășurării ritmice a transportului, distanțele la care sfecla este dusă cu mijloacele, mecanice nu depășesc 30 de kilometri de la locul recoltării".Cum se respectă aceste măsuri ? Rezultatele de pină acum arată că, în pofida condițiilor de lucru mai puțin prielnice, pină în seara zilei de 13 septembrie, sfecla de zahăr a fost recoltată de pe 1951 hectare, adică de pe 17 la sută din suprafața cultivată. Că in multe unități măsurile luate sint și respectate o demonstrează. în primul rind. Cooperativa Agricolă de Producție Iernut, unde, deși această plantă tehnică a ocupat o suprafață de 330 hectare, recoltatul a fost încheiat, obținîn- du-se o producție medie de 90100 kg la hectar. Aici, ca de altfel și in Cooperativa Agricolă Zau de Cîmpie — care a încheiat, de asemenea, recoltatul —, prin judicioasa organizare a muncii în cîmp ți participarea 

fost îndrumate să asigure creșterea răspunderii mecanizatorilor pentru calitatea lucrărilor efectuate, astfel incit, punînd în valoare condițiile favorabile de lucru, să asigurăm obținerea de recolte bogate în anul viitor".Am început investigația noastră privind desfășurarea însămînțărilor la întreprinderea Agricolă de Stat Recaș, situată, tocmai în punctul de unde începe zona deluroasă a județului Timiș. Se muncea intens in toate fermele întreprinderii. Refe- rindu-se la însămînțări, inginerul Petre Călescu, directorul tehnic al unității, ne spune că este pe terminate însămințarea plantelor furajere pe cele 385 hectare prevăzute în plan. De asemenea, a început semănatul orzului. în acest scop, întreaga suprafață de 450 hectare, destinată acestei culturi, a fost fertilizată și arată din timp, astfel incit sămînța poate fi pusă intr-un sol așezat și odihnit. Continuă pregătirile în vederea însă- mînțării griului pe cele 500 hectare, care urmează după leguminoase, plante furajere, sfeclă ' de zahăr șl porumb. „întreprinderea noastră dispune de utilajele necesare pentru a încheia însămințarea culturilor de toamnă in limita termenelor stabilite — afirma directorul tehnic al întreprinderii. Grăbind semănatul, respectăm cu strictețe normele tehnice prevăzute în tehnologii, pentru a obține recolte și mai mari decît în acest an, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului nostru". Aici, mecanizatorii lucrau intens la pregătirea terenului și semănat Dar și ceilalți lucrător! ai întreprinderii erau la datorie : începuse culesul strugurilor, continua strîngerea șl depozitarea furajelor. Cit privește sfecla de zahăr, recolta de pe jumătate din suprafață a și fost livrată fabricii de zahăr, graficele zilnice fiind depăși
si din alte localități mal îndepărtata, le-am creat condiții de muncă si viață, iar ei recoltează din zori și pină seara tirziu".De notat că atît la Biighir. cit sl in fermele de la Tamasi si Fărăoani întreaga producție ce se recoltează ziua este transportată pină seara la întreprinderea de Legume si Fructe Bacău si la magazinele din piețele orașelor Comănesti. Moinesti, Tîrgu Ocna si municipiul Gheorghe Gheor- ghiu-Dei. Pentru valorificarea superioară a produselor. în multe ferme specializate s-a trecut la semiindus- triațizgrpa legumelor. La Bijghiț si ferma nr. 1 Nicolae Bălcescu, bunăoară. au fost amenajare instalații speciale pentru semiindustrializa- rea gogosarilor timpurii si a ardeilor. Zilnic se realizează cite 10 000—15 000 de borcane cu goposari si ardei în oțet, care sînt valorificate pe piață. Peste tot in aceste unităti munca este organizată in două schimburi, cu o productivitate ridicată.în grădini se recoltează ultimele cantități de varză de vară, vinete, fasole păstăi, se adună semințele de ceapă, morcovi, mărar, se selectează si se condiționează arpagicul etc. O recoltă se adună, alta se pregătește. La ferma nr. 3 din Galbeni, a Aso

la lucru a circa 650 de cooperatori și navetiști, toate lucrările (inclusiv transportul) s-au derulat in flux continuu, așa cum, de fapt, se desfășoară, în aceste zile, in numeroase alte unități mari cultivatoare, cum sînt cooperativele agricole din Șăulia, Cristești-Mureșeni ș.a. Bunăoară, la Șăulia — unde in acest an se estimează realizarea unei producții-record de sfeclă de zahăr, deși recoltatul s-a desfășurat, pină Ia data menționată, pe numai 30 hectare din cele 165 hectare cultivate, la baza de recepție din localitate au fost transportate peste 1 000 tone sfeclă de zahăr. Explicația este una singură : „La transport — ne spune Alexandru Bărbat, inginerul-șef al cooperativei agricole — acționăm zilnic cu 50 de atelaje șl 10 autocamioane proprii, astfel incit tot ce recoltează cei 300 de cooperatori se transportă în aceeași zi la bazele de recepție".Acest mod de lucru, cit și preocuparea pentru ca mijloacele de transport să se înscrie in graficele stabilite au făcut ca, în general, prelucrarea sfeclei de zahăr să debuteze sub bune auspicii. De la inginerul Ion Armenean. director adjunct al Fabricii de Zahăr din Luduș, aflăm, bunăoară, că această u- nitate avea in stoc, la data de 12 septembrie, 3 525 tone sfeclă de zahăr, alte 1 400 de tone aflîndu-se in bazele din. zona fabricii. Urmarea : incepind cu ziua de 13 septembrie, întreprinderea a atins și depășit capacitatea nominală, pre- lucrînd 2 760 tone, față de 2 600 tone capacitate în 24 de ore. Nu același lucru se poate spune însă deocamdată despre Fabrica de Zahăr din 

te. într-un cuvtnt, muncă Intensă pentru stringerea roadelor acestui an, pentru a pune temelii solide celei viitoare.Timpul fiind frumos, pregătirea terenului și semănatul culturilor de toamnă au fost intensificate și in alte unități agricole din zona de deal, ca de altfel in tot județul Timiș. Lâ Cooperativa Agricolă de Producție Belinț, de exemplu, terenurile arata sînt pregătite și nivelate prin discui- re, asigurîndu-se un bun pat germinativ pentru semințe. Se însămințea- ză de zor în consiliile agroindustriale Buziaș, Făget, Bethausen, Lugoj, Găvojdia, Sacoșu Turcesc, Mașloc și altele. Ceea ce • vrem să subliniem este necesitatea ca peste tot să fie respectate normele de calitate la pregătirea terenului. Specialiștii direcției agricole au constatat că, in unele locuri, brazdele nu sînt mărunțite imediat după arat. întrucît după ultimele ploi solul este umed, iar acum timpul sa menține frumos, există pericolul ca, în asemenea cazuri, brazdele să ea Întărească, fiind necesare lucrări suplimentare pentru mărunțirea lor. Trebuie acționat astfel incit să rezulte un bun pat germinativ cu un consum redus de carburanți. In al doilea rind, trebuie intensificat ritmul arăturilor, lucrare efectuată pe 59 la sută din suprafața prevăzută a se lnsămința In această toamnă.Se impune să fie strinsă cu prioritate recolta de pe terenurile destinate Însămînțărilor de toamnă. Există toate condițiile ca semănatul să se încadreze în termenele stabilite, să rezulte lucrări de bună calitate, așa cum au demonstrat de atîtea ori oamenii muncii din agricultura județului Timiș, lucrări care au făcut cu putință obținerea de recolte mari.
Ioan HERTEG 
Cezar IOANA corespondentul „Scînteli*

ciației Economice Intercooperatiste Răcăciuni, ca și la fermele din Prăjești și Ilemeiuși se execută arături, se fertilizează pămintul. se pregătește patul germinativ in vederea in- sămînțării culturilor da spanac și ceapă.Bine ar fi ca vrednicia fruntașilor să constituie Pildă de urmat pentru toți legumicultorii din județ. Pentru că mai sint ferme, in cadrul asociațiilor economice intercooperatiste He- meiusi. Sascut. Ștefan cel Mare. Traian. unde activitatea nu este suficient de bine organizată, iar producția de .legume, se irosește. La Ofbeni. de pildă, stringerea gogosarilor întîr- zie, iar la ferma nr. 7 Tamași producția de tomate si aruei nu este transportată toată în aceeași zi la ; Diată. în unele ferme recolta de legume nu este transportată in aceeași zi si pentru faptul că unitățile beneficiare nu asigură ambalaiele necesare. Sint aspecte care impun in- * terventia operativă a forurilor de resort. a consiliilor nopulare locale pentru grăbirea ritmului la recoltat, cit și pentru transportarea tuturor cantităților de legume de pe cimp.
Gheorghe BALTAcorespondentul „Scînteli*

Tirgu Mureș, unde prelucrarea sfeclei de zahăr a inceput simbătă, 9 septembrie. Cu toate acestea, aici, in zilele ce au urmat, s-a lucrat sub capacitatea de prelucrare de 3 000 tone în 24 de ore. Astfel, dacă in ziua de 9 septembrie au fost prelucrate 1 375 tone, iar in ziua următoare — 2 345 tone. în 11 septembrie cantitatea prelucrată a scăzut la 2 250 tone. Ceea ce reține insă e- tenția este faptul că în ziua de 13 septembrie fabrica din Tirgu Mureș nu avea ..în stoc" decit 200 tone sfeclă de zahăr, față de 6 000 tone, cit ar fi necesare pentru două zile de prelucrare, O întrebare : să nu fi existat sfeclă recoltată ? Nicidecum. De la inginerul Aurel Hădă- rean. șeful biroului agricol al întreprinderii, aflăm. bunăoară, că. la aceeași dată, numai în zona fabricii din Tîrgu Mureș se aflau recoltate ți depozitate in cimp 17 000 tone sfeclă de zahăr. Iar in baze — 3 842 tone. Această situație cu totul necorespunzătoare obligă la măsuri ferme pentru impulsionarea transportului sfeclei de zahăr, atit cu mijloacele proprii, cit șl cu cele ale stațiunilor de mecanizare, destinate in acest scop. Totodată. întrucit in zona fabricii există 25 baze de preluare pe linia ferată, transportul s-feclei de zahăr pe calea ferată trebuie soluționat. Că această lucrare este intîrziată. pe ansamblul județului. rezultă din faptul că. in seara zilei de 12 septembrie, cantitatea de sfeclă de zahăr depozitată în cimp însuma 58 000 tone.
Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scînteii*
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ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agriculturii raportează 
încheierea recoltării unor culturi

si obținerea de prnductii mari la hectar

Domnului JOSE AZCONA HOYO
Președintele Constituțional al Republicii HondurasTEGUCIGALPACu prilejul celei de-a 168-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Honduras, am plăcerea să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul hondurlan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cronica zilei

In telegrame adresate tovarâțului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare prevederilor planului. Comitetele județene Bihor și Caraș-Severin ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor la floarea-soarelui și obținerea unor producții medii de 5 520 și, respectiv, 5 370 kg la hectar; Comitetul Județean Vaslui al P.C.R. raportează terminarea recoltării cartofilor de toamnă și realizaiea unei recolte medii de 63 200 kg la hectar.Producția bună realizată la aceste culturi — se arată in telegrame - demonstrează marile posibilități ale agriculturii socialiste, justețea politicii agrare a partidului nostru. In anii construcției socialiste, cu deosebire in epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, la dispoziția agriculturii au fost puse importante fonduri materiale, care au permis necontenita dezvoltare și modernizare a mijloacelor de mecanizare,' amenajarea pentru irigații a unor întinse suprafețe de teren. De asemenea, agricultura a beneficiat, cu sprijinul cercetării științifice, de un mare număr de soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, de tehnologii și metode noi ae lucru de mare randament, care au asigurat creșterea de la un an la oltul a recoltelor.in această perioadă - se evidențiază in telegrame - oamenii muncii de la sate sînt preocupați de recoltarea tuturor suprafețelor ce vor fi semănate in această toamnă, precum și de efectuarea arăturilor. Se lucrează, de asemenea, la recoltarea legumelor, fructelor, cartofilor, sfeclei de zahăr, la stringerea și depozitarea furajelor, la executarea altor lucrări în cîmp și în zootehnie.In încheierea telegramelor se exprimă ferma hotărîre a lucrătorilor ogoarelor de a desfășura în cele mai bune condiții lucrările din campania agricolă de toamnă, asigurînd prin aceasta obținerea de producții mari la toate culturile, ceea ce va determina creșterea contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.
*

LA FLOAREA-SOARELUI
® Județul Bihor - 5 520 kg la hectar 
® Județul Caraș-Severin - 5 370 kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
® Județul Vaslui - 63 200 kg ia hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

LA FLOAREA^ 

SOARELUI

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ• întreprinderea Agricolă de Stat Liebling — 6 105 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Sinnicolau Mare — 5 910 kg la hectar
IN JUDEȚUL BOTOȘANI• Cooperativa Agricolă de Producție Curtești — 5 610 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN• Cooperativa Agricolă de Producție Răcășdia — 5 580 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Ciortea — 5 425 kg lahectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

IM JUDEȚUL VRANCEA• întreprinderea Agricolă de Stat Mărășești — 67 765 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Păunești — 65 426 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Panciu — 63 865 kg la hectar
Comitetele județene Bistrița-Năsăud și Prahova 

ale P.C.R. raportează asigurarea autonomiei 
energetice a unor comuneîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene de partid Bistrița-Năsăud și Prahova raportează că. acționind pentru valorificarea potențialului hidroenergetic și a surselor neconvenționale de energie, au reușit să asigure autonomia energetică a unor comune.Astfel, in telegrama Comitetului Județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. se arată că centralele hidroelectrice de mică putere puse in funcțiune pe teritoriul județului și racordate la sistemul energetic național asigură autonomia energetică a comunelor Budacu de Jos, Cetate, Coșbuc. Leșu și Zagra. iar din cei 6 629 MWh obținuți la nivel de județ rezultă un disponibil de 497 MWh ce poate fi folosit pentru încă o comună. în prezent, se subliniază in telegramă, in județ funcționează 22 instalații so

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI• întreprinderea Agricolă de Stat Mircea Vodă — 63 850 kg la hectar
IN JUDEȚUL ARGEȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Colibași — 63 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL COVASNA• Cooperativa Agricolă de Producție Mărtineni — 62 770 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Catalina — 62 580 kg la hectar
IN JUDEȚUL VILCEA• Cooperativa Agricolă de Producție Budești — 61600 kg la hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA• Cooperativa Agricolă de Producție Sintimbru — 61 500 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Brădești — 61200 kg la hectar
IN JUDEȚUL OLT• Cooperativa Agricolă de Producție Izbiceni — 61320 kg la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN• Cooperativa Agricolă de Producție Roșiori de Vede — 61 200 kg la hectar

lare. 6 de btogaz. 32 recuperatoare de energie și 9 microhidrocentrale, avind un aport energetic de 20 084 tone combustibil convențional pe an. De asemenea, se află in stadiu final de execuție microhidrocen- trala Budac 1 cu o putere instali- tă de 756 kW.Prin realizarea a cinci microhidrocentrale — se arată în telegrama Comitetului Județean Prahova al P.C.R. — a fost asigurată autonomia energetică a comunelor Talea, Valea Doftanei. Sotrile, Ber- tea și Teișani, iar energia termică necesară acestor comune independente din punct de vedere energetic se asigură in totalitate prin utilizarea biomasef. Pină in prezent, in județul Prahova au fost realizate 75 instalații solare de preparare a apei calde menajere, 4 instalații pentru folosirea energiei vintului la pomparea apei tn fermele zootehnice, 3 instalații de biogaz cu o capacitate totală de 750 tone combustibil convențional

LA SFECLA 
DE ZAHĂR

ÎN JUDEJUL ARAD• Cooperativa Agricolă de Producție Peregu Mare — 95 180 kg la hectar• întreprinderea Agricolă de Stat Nădlag — 92 340 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Sîrunartin — 88 000 kg lahectar
IN JUDEȚUL TIMIȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Cenei — 95 120 kg la heetar• Cooperativa Agricolă de Producție Ghecea — 94 310 kg la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA• Cooperativa Agricolă de Producție Costinețti — 87 500 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL GIURGIU• Cooperativa Agricolă de Producție Greaca — 85 100 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL OLT• Cooperativa Agricolă de Producție Stocnești — 82 650 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Cilieni — 81 300 kg Ia hectar
ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI• Cooperativa Agricolă de Producție Dorohoi — 82 165 kg Ia hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Bucecea — 81 200 kg la hectar

LA SOIA
ÎN JUDEȚUL GIURGIU• Cooperativa Agricolă de Producție Gogoșari — 5 340 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Joița — 5 270 kg la hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Putineiu — 5 210 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ• Cooperativa Agricolă de Producție Izvoru — 5 230 kg Ia hectar• Cooperativa Agricolă de Producție Căldăraru — 5150 kg ia hectar
ÎN JUDEȚUL VILCEA• Cooperativa Agricolă de Producție Lădești — 5 150 kg la heetarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează terminarea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare prevederilor de plan.în continuarea telegramelor se arată că în această perioadă importante forțe sint concentrate la recoltarea culturilor de toamnă și la efectuarea arăturilor, la recoltarea legumelor și fructelor, la stringerea și depozitarea furajelor. Se lucrează, totodată, la recoltarea culturilor de sfeclă de zahăr și la transportarea producției, in conformitate cu graficele stabilite, la unitățile de industrializare, precum și la executarea altor lucrări agricole de sezon.în încheierea telegramelor, lu- . crătorii ogoarelor își exprimă angajamentul de a asigura producții bune la toate culturile, întîmpi- nînd astfel cu fapte de muncă exemplare marele eveniment din viața partidului și a țării — cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

pe an, precum și 19 instalații de biogaz în gospodării individuale.Telegramele exprimă hotărirea oamenilor muncii din aceste județe de a acționa in continuare pentru valorificarea superioară a resurselor naturale și neconvențio- nale, contribuind astfel la dezvoltarea bazei energetice a țării, la Înfăptuirea obiectivelor și angajamentelor asumate de a întîmpina marele forum al comuniștilor cu noi și importante realizări.în telegrame se reafirmă adeziunea unanimă a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc in aceste județe față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie de a propune realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea. în funcția supremă de secretar general al partidului, văzînd în aceasta garanția sigură a dezvoltării multilaterale a patriei, a ridicării României pe noi culmi de progres și civilizație. (Agerpres)

începînd de joi se desfășoară In țara noastră „Zilele editurii din,Republica Democrată Germană". Consacrate marelui eveniment din viața țârii prietene — cea de-a 40-a aniversare a întemeierii R.D.G. —, manifestările vor prilejui cunoașterea — prin intermediul unor expoziții, concerte, recitaluri instrumentale, spectacole. gale cinematografice, dezbateri privind teatrul și muzica contemporană — ă unor aspecte definitorii ale culturii și artei din Republica Democrată Germană.Prezențele culturale reciproce realizate in cadrul „Zilelor culturii", subliniau în alocuțiunile rostite la festivitatea de deschidere ce a avut loc la sala Dalles din Capitală, Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Peter Lorf. adjunct al ministrului culturii al R.D.G., conducătorul delegației oaspete, au devenit tradiționale în relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre. în contextul sărbătoririi, în acest an, a evenimentelor de seamă care au deschis popoarelor noastre talea revoluției și construcției socialiste, „Zilele culturii" oferă un prilej de a evoca profundele transformări înnoitoare care au schimbat structural înfățișarea și destinele celor două țări. Organizate la puțin timp după ..Zilele? culturii românești în R.D.G.", actualele „Zile ale culturii" se constituie intr-un moment de referința în evoluția ascendentă a relațiilor culturale dintre cele două țări, puse sub semnul prieteniei, stimei1 șl prețuirii reciproce.în sălile Dalles au fost deschise două reprezentative expoziții: de pictură și grafică, aparțlnînd unei personalități a artelor plastice din R.D.G. — Rolf Handler, precum și de carte și discuri.La festivitatea de deschidere a „Zilelor culturii din R.D.G." au luat parte membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste,
EXPOZIȚIA DE CARTE

„Creativitate și valoare în învățămînlul 
superior bucureștean“Cu prilejul deschiderii noului an universitar, la Biblioteca Centrală Universitară din București s-a deschis expoziția de carte „Creativitate Si valoare în învățămîntul superior bUcureștean".Organizată în cadrul „Ateneelor cărții", expoziția reunește circa 600 de volume, cursuri și manuale universitare. tratate, lucrări de referință. dicționare. materiale auxiliare necesare procesului de învățămînt.La loc. central în expoziție se aflălu-r crările secretarului general al parti- ‘dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, din seria operelor complete, și cu- vintările din perioada 1938—1989, precum și volume ce cuprind lucrările congreselor partidului și conferințelor naționale.Un loc aparte îl ocupă lucrările fundamentale din domeniul chimiei, elaborate de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, publicate in țară in perioada 1938—1989.Sint expuse, de asemenea, lucrări

tv
In jurul orei 10,00 : Transmisiune 

directa din municipiul lași : Adu
narea populară prilejuită de des
chiderea anului de învățămînt 
1989—1990 și de vizita de lucru 
tn judelui Iași a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulațieApropiata deschidere a anului de învățămînt marchează intensificarea activităților de educație rutieră desfășurate în școli. Procesul de instruire a elevilor care a continuat în perioada vacanței de vară, mai ales in cadrul taberelor școlare, a cuprins interesante activități de cunoaștere și însușire a normelor rutiere de către copii, au fost vizionate filme de scurtmetraj pe teme de circulație, s-au organizat concursuri cu tematică rutieră, s-au efectuat instruiri ale patrulelor școlare, iar pe băncile multor copii se vor afla încă din prima zi de școală manuale de circulație. Este bine ca această activitate să fie intensificată in cadrul orelor de dirigenție, avindu-se în vedere prezența mai activă în circulație a copiilor în traficul rutier in drumul spre și dinspre școală, treeîndu-se, totodată, la reamenajarea mini- pareurilor-școală din incinta unităților de invățămint, ia reactualizarea colțului documentar al circulației in grădinițe și școli, la reorganizarea activității cercurilor tennico-apllca- tive cu profil rutier, cum sînt cele intitulate „Micii bicicliști". De un real ajutor sînt și acele exerciții teoretice și practice menite să trezească interesul micilor pietoni pentru cunoașterea și respectarea normelor
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 15 septembrie, ora 20—18 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va fl 
în general frumoasă și se va încălzi 
ușor, exceptind regiunile nordice și 
nord-estice, unde vă fi răcoroasă, În
deosebi noaptea și dimineața. Cerul va 
ii variabil, mat mult noros la Începutul 
intervalului în nord șl nord-est, unde, 

Ministerului Afacerilor Externe, ai uniunilor de creație, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezențl, delegația culturală din R.D.G., Herbert Plaschke, ambasadorul R.D. Germane la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră.La Ateneul Român. Orchestra de cameră a Filarmonicii din Halle a susținut un prim concert, iar la cinematograful „Studio" din Capitală a început „Retrospectiva filmului din R.D. Germană".
★Cu prilejul Împlinirii a 41 de ani de la crearea Republicii Populare Democrate Coreene, la Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea a fost deschisă joi o expoziție fotodocumentară. Organizată sub egida Consiliului Culturii si Educației Socialiste și Asociației de Prietenie Româno-Coreene. expoziția oferă o imagine cuprinzătoare a succeselor obținute de poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în opera de edificare a socialismului. de consolidare a cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității naționale.La deschidere au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai I.R.R.C.S., oameni de cultură.Au ' participat Mun Biong Rok. ambasadorul R.P.D. COreene la București. șefi de misiuni diplomatice acreditați In tara noastră.
★Sub egida Uniunii Artiștilor Plastici. la Sala Dalles din Capitală a fost vernisată, joi după-amiază. o expoziție consacrată pictorului Brăduț Covaliu. Sint prezentate lucrări de pictură si grafică — peisaje, portrete. naturi statice, compoziții — reprezentative pentru creația din ultimii ani a artistului. (Agerpres)

ale cadrelor didactice și studenților, susținute la sesiuni științifice studențești. exemplare ale presei studențești reprezentative, precum și valoroase lucrări bibliografice elaborate de bibliotecile de învățămînt superior din Centrul Universitar București.Sînt prezente cu lucrări toate cele 11 institute de invățămint superior din București; reprezentând învăță- mintul universitar, politico-ideologic, tehnic și de construcții, economic, medical, agronomic, de arhitectură și artă, din domeniul sportului.întreaga expoziție reflectă înaltul nivel al științei și culturii românești, nune in evidentă noile cuceriri ale cunoașterii umane în general, pornind de la concepția științifică despre lume si viață — materialismul dialectic și istoric — și constituie, totodată. un veritabil instrument de băgă pentru invățămintul superior românesc. (Agerpres)
România, Împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu

19.00 Telejurnal
20,00 învățămînt — cercetare — produc

ție • Un an de învățămînt sub 
semnul marilor Împliniri ale patriei

20.20 A munci, a Învăța, a cerceta. Spec
tacol Uterar-muzlcal-coregrafic

21,00 România în lume. Documentar
21.20 în dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român

21,40 Telejurnal

rutiere, pentru o comportare prudentă pe stradă, menită să-i protejeze de pericolul accidentelor. Părinții sînt chemați să sprijine mai îndeaproape aceste activități și,, totodată, să îndrume pașii spre școală ai copiilor care pășesc pentru întiia oară pragul unităților de invăță- mînt. Totodată, părinții pot să le arate acestora drumul cel mai sigur, cu cele mai puține traversări și tentații spre joacă, pentru a-i feri de pericolul accidentelor. Este de preferat ca deplasările copiilor să se efectueze în grup, însoțiți de o persoană adultă sau de copiii din clasele mai. mari, care să-i supravegheze și să-i protejeze in timpul traversărilor.La rindul lor, automobiliști! sînt datori ca in apropierea unităților de invățămint sau ori de cite ori observă copii deplasîndu-se in vecinătatea arterelor rutiere sau intențio- nînd să traverseze, să reducă substanțial viteza și să fie pregătiți să oprească in orice moment in deplină siguranță. Protejarea copiilor de pericolul accidentelor trebuie să constituie atit pentru automobiliști, cit și pentru părinți șl educatori o problemă prioritară, contribuind astfel la formarea unor deprinderi corecte in circulație încă de la cea mai fragedă vîrstă.
pe alocuri, va ploua slab. în rest, ploile 
vor fl izolate. Vlnt slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, in general, între 7 șl 15 grade, 
iar cele maxime Intre 18 șl 26 de grade, 
mai ridicate pe alocuri in sud-vest și 
sud. Dimineața, pe alocuri, ceață. In 
București : Vremea va fl tn general 
frumoasă șl se va încălzi treptat. Cerul 
va fl variabil. Vint slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
Intre 10 $1 14 grade, iar cele maxime 
între 24 șl 20 de grade, mal ridicate tn 
ultima 21. Dimineața, ceață slabă.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NICARAGUA

Tovarășului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Președintele Republicii Nicaragua,

Coordonator al Comisiei Executive a Direcțiunii Naționale 
a Frontului Sandinist de Eliberare Națională MANAGUACea de-a 168-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Nicaragua îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele poporului, al Partidului Comunist Român șl al meu personal, cele mai calde felicitări, iar poporului ni- caraguan prieten urări de pace și progres.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie statornicite intre România și Nicaragua vor cunoaște o dezvoltare continuă, in folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul nlcaraguan sărbătorește la 15 septembrie împlinirea a 168 de ani de la proclamarea independenței naționale. Marcarea acestui moment de însemnătate istorică găsește poporul țării centroamericane angajat in procesul de reconstrucție, început în urmă cu zece ani, după victoria forțelor patriotice și progresiste, care a dus Ia lichidarea regimului dictatorial somozist.în perioada care a trecut de atunci, poporul nicaraguan. sub conducerea Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), a înfăptuit profunde transformări pe plan politic, economic și social, menite să deschidă țării o perspectivă socialistă, să ducă la progresul ei multilateral, la valorificarea res ir- selor naturale și umane in folosul propriei dezvoltări. în acest scip. guvernul sandinist a pus in aplicare importante măsuri, cum au fost naționalizarea principalelor sectoare ale industriei, băncilor, minelor. societăților de asigurare, comerțului exterior, realizarea reformei agrare și altele.Așa cum este știut, opera de reconstrucție națională se desfășoară în condiții dificile, poporul nicaraguan avind de făcut față imixtiunilor și presiunilor multiple. începînd cu blocada economică impusă de S.U.A. și cu acțiunile opoziției armate sprijinite din exterior. în fața acestor presiuni, poporul nicaraguan și-a apărat cu hotărîre cuceririle revoluționare, a depus și depune eforturi susținute pentru crearea condițiilor menite să asigure o atmosferă pașnică, propice progresului economico-social în întreaga zonă a Americii Centrale. Nicara
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCH COSTA RICA

Domnului OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica SAN JOSECu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica. am plăcerea să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite, dumneavoastră și poporului epstariean prieten, cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Costa Rica marchează Ia 15 septembrie împlinirea a 168 de ani de la proclamarea independenței țării, prin care s-a pus capăt îndelungatei dominații coloniale spaniole.Situată in America Centrală, Costa Rica (suprafața : 50 730 kmp; populația : circa 3 milioane locuitori, din care un sfert în capitala țării, San Jose) se distinge între țările latino-americane prin stabilitatea tradițională a democrației sale parlamentare, printr-un sistem dezvoltat de invățămint (are doar 2 la sută analfabeți) și o rețea diversificată de asistentă socială.Denumirea de Costa Rica (coasta bogată) dată acestui pămint de primii colonizatori spanioli este justificată : țara dispune de însemnate resurse naturale — pămint roditor și o gamă apreciabilă de zăcăminte minerale. Agricultura rămine insă ramura preponderentă a economiei și asigură cea mai mare parte a veniturilor în devize, gratie mai ales exporturilor de cafea și banane. Și în prezent are loc promovarea acestor culturi, accentul fiind pus pe sporirea randamentului. concomitent cu extinderea plantațiilor de trestie de zahăr și modernizarea fabricilor de prelucrare.în ultimă vreme, pe linia orientării vizind mai buna valorificare a resurselor naturale, autoritățile au stimulat dezvoltarea industrială. Drept urmare, a sporit atit numărul întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole, cit mai
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economice și sociale din această țară.

cinema
• Martori dispăruți : B U Z E Ș T I 
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Retrospectiva filmului din R.D. Ger
mană. „Astrid, dragostea mea" : 
STUDIO (59 33 15) — 10; 12; 15; 17; 1»
• Artista, dolarii și ardelenii : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Flori de gheață : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• O vară cu Mara : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria șl Mlrabela In Tranzistoria : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Extemporal la dirigenție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Secretul lui Nemesis : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Dragoste și datorie : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Norocoasa : DACIA (50 35 94) —- 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
• Nava lui Yang î DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; tl; 13; 15; 17; 19
• La trei pași de dragoste : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; Iț; 13; 15; 17; 19
• Sorgul roșu: COTROCENI (81 68 88)
— 13; 17; 19 

gua a fost prima din țările semnatare ale acordului de instaurare a păcii în regiune care a adoptat măsuri concrete în această direcție, inclusiv inițierea unui dialog cu forțele „contras" și încetarea focului, iar în prezent procedează la importante reforme politice pe linia democratizării interne, ca parte integrantă a acordurilor de pace în regiune.Poporul român urmărește cu simpatie și solidaritate eforturile poporului nicaraguan îndreptate spre făurirea unei vieți noi. libere și demne. în perioada care a trecut de la victoria revoluției populare, relațiile dintre popoarele și țările noastre au cunoscut o continuă afirmare pe multiple planuri. O importantă deosebită pentru dezvoltarea legăturilor româno-nicaraguane au avut întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Daniel Ortega. în cursul convorbirilor s-au conturat importante inteleaeri pe linia aprofundării raporturilor bilaterale. Țara noastră sprijină lupta dusă de poporul nicaraguan pentru asigurarea dreptului său legitim de a-si hotărî de sine stătător calea dezvoltării economico-sociale, fără nici un amestec din afară, eforturile pentru soluționarea pe cale politică a stărilor conflictuale din America Centrală. în conformitate cu interesele de pace si progres ale popoarelor respective.Dezvoltarea in continuare a raporturilor prietenești româno-n <a- raauane corespunde intereselor ambelor țări și popoare, contribuie la afirmarea cauzei păcii, independenței și colaborării in lume.

ales au fost înălțate o serie de o- biective siderurgice, energetice, chimice și ale industriei ușoare, în .pofida dificultăților economice pe care le cunoașfe țara, datorate în primul rind datoriei externe și condițiilor nefavorabile din comerțul internațional, orientarea spre investiții substanțiale în sectorul industriei se menține în linii mari aceeași.Pe pian extern. Costa Rica promovează o politică de colaborare și înțelegere internațională, avind un rol important în eforturile pentru soluționarea prin tratative a stărilor _ conflictuale din America Centrală și instaurarea păcii in regiune.Poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile poporului costarican îndreptate spre dezvoltarea multilaterală a țării. Stimulate de afinitățile de limbă și cultură, ca și de similitudinea unor preocupări în sfera dezvoltării interne, raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Costa Rica au cunoscut un curs ascendent. Un moment de cea mai mare importantă in evoluția relațiilor româno-costaricane l-a constituit vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu in Costa. Rica. Tratatul de prietenie și colaborare, celelalte acorduri și înțelegeri încheiate au creat un cadru fertil conlucrării economice, politice și culturale, in interesul ambelor țări și popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.
★Au .fost prezenți membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A luat parte Elizabeth Segura Hernandez. însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Costa Rica la București. (Agerpres)

• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 ; 
20.15
• Program pentru copil șl tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatru! Național (14 7171, Sala 
mare) : Cartea lui lovita. — 18 ; (sala 
Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Zilele cul
turii din Republica Democrată Ger
mană". Orchestra de cameră a Filar
monicii din Halle. Dirijor și solist la 
clavecin : Karl-Heinz Zettl — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su
zana — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Arta iubirii 
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Bună sea
ra, Boema ! — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) ii Șezătoare româ
nească — 18,30

k



mtilnirea adjuncților miniștrilor de externe ei statelor
participante la Tratatul de la Varșovia

consacratâ realizării înțelegerilor convenite la consfătuirea 
de la București a Comitetului Politic ConsultativMOSCOVA 14 (Agerpres). — LaMoscova a avut Ioc întîlnirea adjunctelor miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia consacrată realizării înțelegerilor convenite ia Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ din iulie a.c.Au fost abordate, de asemenea, aspecte legate de pregătirea viitoa-

înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării 
nucleare - problemă prioritară a omenirii 
Lucrările Conferinței internaționale de la Lome

LOME 14 (Agerpres). — Înfăptui
rea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, constituie pro
blema prioritară a omenirii, iar țări
le africane trebuie să-și asume un rol 
semnificativ in acest proces, au sub
liniat participanții la lucrările unei 
conferințe internaționale privind pa
cea și progresul in Africa, desfășu-

Pentru instaurarea unei pâci durabile 

in regiunea Asiei și PacificuluiPHENIAN 14 (Agerpres). — Prin manevrele militare de amploare, codificat numite „Pacex 89“. S.U.A. urmăresc să pună în aplicare strategia lor maritimă și să majoreze capacitatea de atac nuclear in regiunea Asiei și Pacificului — scrie, intr-un comentariu, ziarul „Nodon Sinmun". citat de A.C.T.C. Prin aceste manevre, afirmă ziarul. Statele Unite intenționează. între aitele. să grăbească formarea alianței militare triun-
Povara datoriilor externe agravează situația 

economică a țărilor în curs de dezvoltare Concluziile rapoartelor F.M.I., S.E.L.A. ți F.A.O.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare continuă să împiedice dezvoltarea economică stabilă a statelor debitoare, se arată în ra- jiortul anual al Fondului Monetar International, publicat înaintea sesiunii anuale a F.M.I. și Băncii Mondiale, ce va avea loc spre sfîrșitul acestei luni. în document se arată că în statele industrializate a crescut inflația. La nivel internațional, deși se constată o relativă creștere economică, există dificultăți pentru multe țări în curs de dezvoltare de a obține noi credite. Șomajul rămîne ridicat în țările dezvoltate, în special în Europa occidentală, se arată în raport.MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — Sistemul economic latino-american (S.E.L.A.) a dat publicității Ia Montevideo un raport în care se relevă că datorită creșterii continue a datoriei externe a țărilor de la sud de Rio Grande situația economică a acestora devine tot mai critică. în document se evidențiază că țările din America Latină și Caraibi au plătit în ultimii șapte ani circa 340 miliarde dolari în contul serviciului datoriei lor externe, și totuși în a-
„Continentul albastru" în capcana înarmărilor nucleare

In ședința de la începutul acestei luni a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au fost adoptate, așa cum s-a anunțat, propunerile privind participarea țării noastre la cea de-a treia conferința de examinaie a modului de îndeplinire a Tratatului referitor la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere in masă pe fundul mărilor și oceanelor, programată a se desfășura la Geneva între 18 și 29 septembrie. In spiritul poziției consecvente a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, potrivit căreia apărarea păcii, trecerea la măsuri hotărite și imediate de dezarmare, în primul rînd nucleară, constituie problema

/ _________fundamentală a zilelor noastre, poziție puternic reafirmată în Tezele pentru viitorul Congres al partidului, s-a dat mandat delegației române să acționeze pentru adoptarea, în cadrul conferinței, a unor documente care să deschidă perspective pentru realizarea de măsuri concrete privind oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, eliminarea cu desăvîrșire și interzicerea armelor de distrugere în masă, nucleare, chimice și de altă natură, în toate mediile.Sînt cerințe stringente, a căror necesitate este pusă în lumină de evoluțiile primejdioase în direcția militarizării continue a mărilor și oceanelor.
Oamenii de știință sint unanimi in a recunoaște că primele forme de viață pe planeta noastră au luat naștere in apele mărilor și oceanelor. în prezent, viața nu ar fi de conceput, fără existența imensului ocean mondial, care ocupă peste 70 la sută din suprafața globului. Pe lingă rolul esențial pe care-1 joacă in perpetuarea ciclului natural, mările și oceanele cuprind in adîncul lor resurse practic inepuizabile de hrană, bogății minerale — în special sub forma nodulilor polimetalici — în cantități incomensurabile, ele au oferit și oferă posibilități nelimitate de comunicare ieftină, de schimburi economice și de altă natură, de cunoaștere și apropiere intre țări și popoare. Și totuși, acest spațiu, prin definiție al cooperării, s-a transformat, din păcate, nu o dată, de-a lungul vremurilor, in teren de confruntare între diferite puteri, care rivalizau in a-și impune supremația pe nesfirșitele sale întinderi („cine 

stăpînește marea — stăpînește 
lumea"), a slujit expedițiilor coloniale de tristă amintire, continuate apoi cu „diplomația canonierelor", cu invaziile și debarcările militare, cu acțiunile demonstrative de forță si intimidare, care astăzi se manifestă cu mai multă virulență decît oricînd, așa cum atestă evoluțiile internaționale cele mai recente. îndeosebi, reprezintă motive de serioasă preocupare tendințele de militarizare tot mai intensă a „continentului albastru", concretizate prin lansările tot mai frecvente de ra

rei ședințe a Comitetului miniștrilor afacerilor externe, de la Varșovia.Adjunctii miniștrilor afacerilor externe au fost primiți de Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.Din partea țării noastre la întîl- nire a participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.

rată la Lome. In luările de cuvint 
a fost evidențiată ideea că pacea este' 
esențială pentru progresul economic 
și social al popoarelor africane, rele- 
vîndu-se necesitatea reducerii cheltu
ielilor militare și alocarea resurselor 
financiare devenite astfel disponibile 
in scopul dezvoltării.

ghiulare. implicind. ne lingă ele. Japonia și Coreea de Sud. sistemul agresiv militar pe care S.U.A. urmăresc să-l creeze în regiune fiind îndreptat împotriva R.P.D. Coreene. Cotidianul din Phenian subliniază că. pentru instaurarea unei păci durabile în regiune. Peninsula Coreea trebuie să fie transformată într-o zonă pașnică, liberă de arme nucleare. iar Pacificul intr-un ocean al păcii.

ceeași perioadă datoria lor externă a sporit cu 83 la sută, âjungind in prezent la 443 miliarde dolari.- Urmările directe ale - acestei situații sînt, printre altele, reducerea continuă a venitului național și sporirea'șomajului.ROMA 14 (Agerpres). — Un raport al. Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), dat publicității la Roma, relevă că marile instituții financiare internaționale sînt vinovate de multe din dificultățile ce confruntă țările din lumea a treia, „Adaptarea structurală" a economiilor acestor țări, pusă de instituțiile menționate drept condiție pentru acordarea creditelor, a constrins guvernele țărilor în curs de dezvoltare să-și exploateze resursele naturale dincolo de limitele normale — se arată în raport. Raportul citează, totodată, cazul Braziliei, care și-a creat un organism pentru protejarea mediului înconjurător, dar a trebuit să reducă considerabil bugetul acestuia în condițiile în care trebuie să plătească anual 14 miliarde de dolari dobinzi la credite. I 

chete. efectuarea de experiențe cu noi tipuri de arme, desfășurarea de manevre militare de anvergură ș.a. — toate aceste acțiuni Iezind nemijlocit securitatea și independența țărilor limitrofe, periclitînd cauza generală a păcii.Dar realitatea cea mal îngrijorătoare o constituie angrenarea cres- cindă, în proporții fără precedent, mai ales în ultimii ani, a mărilor și oceanelor — sau a acvatoriului, cum *sună denumirea de specialitate — in cursa înarmărilor nucleare. Este adevărat, încă în 1971, deci cu 18 ani în urmă, a fost încheiat Tratatul cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor. precum și in subsolul acestora, măsură, neindoios, pozitivă, constructivă. Pe de altă parte insă, aceste prevederi nu sa aplică și spațiului acvatic propriu-zis, ceea ce diminuează mult din imDOrtanța tratatului (de altfel, amplasarea unor asemenea arme pe fundul oceanelor este doar o ipoteză de lucru, o posibilitate care ține, deocamdată, mai mult de domehiul literaturii de anticipație, avînd în vedere dificultățile tehnice deosebite pe care le implică o asemenea operație). Or, între timp s-a înregistrat o neîntreruptă proliferare cantitativă și mai ales calitativă a vaselor de război, ca și a armamentului și muniției de care acestea dispun. Mai mult ca oricind, oceanul planetar este străbătut, fără răgaz, de giganții navali, cum sint su-

AMERICA CENTRALA

Reuniune regională 
pentru reconciliere 

și înțelegereSAN JOSE 14 (Agerpres). — Prima reuniune regională a comisiilor naționale de reconciliere din țările cen- tro-americane — organisme create pentru a sprijini îndeplinirea acordurilor de pace „Esquipolas II" — va avea loc în Costa Rica, în perioada 18—21 septembrie — informează agenția T.P.S. Obiectivul întilnirii este analizarea acțiunilor comune menite să faciliteze și să accelereze realizarea obiectivelor acestor comisii. De asemenea, se Urmărește sensibilizarea opiniei publice regionale și internaționale în legătură cu eforturile de negociere în favoarea instaurării păcii în America Centrală.
O nouă întîlnire a șefilor 
de state africane pentru 
reglementarea situației 

din AngolaLUANDA .14.. (Agerpres). — Agenția angoleză de informații relatează că a treia. înțîlnire a șefilor de state africane consacrată reglementării pe. cale pașnică a situației din Angola va avea loc la 18 septembrie. în capitala zaireză, Kinshasa. Conducerea R.P. Angola declară că va face tot ce depinde de ea pentru instaurarea păcii în țară prin mijloace politice — relevă ANGOP. Ea cere, de asemenea. S.U.A. și R.S.A. să respecte cu scrupulozitate suveranitatea și integritatea teritorială a Angolei — arată comunicatul ANGOP. preluat de a- genția T.A.S.S.
Apărarea mediului 

înconjurător — pe agenda 
unor reuniuni 
internaționaleNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).— La sediul Națiunilor Unite din New York a început o reuniune a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale din peste 40 de țări, avînd ca temă „Mediul înconjurător și dezvoltarea. Avem un singur Pă- mint".în mesajul adresat participanților, secretarul general al O.N.U.. Javiei Perez de Cuellar, a arătat că ocrotirea mediului a devenit în ultima perioadă o problemă politică de o deosebită acuitate, care va figura la loc de seamă pe agenda viitoarei sesiuni a Adunării Generale. Este necesar— a sous Cuellar — ca toate țările lumii să participe la definirea și a- plicarea în practică a unui program concret de măsuri menit să ducă la protejarea sistemului ecologic planetar și folosirea rațională a resurselor Terrei.TOKIO 14 (Agerpres). — O conferință internațională pe probleme ecologice globale, organizată în Japonia de guvernul țării-gazdă și de Programul O.N.U. pentru mediul înconjurător, s-a încheiat prin adoptarea unei declarații în care se a- trage atenția asupra implicațiilor creșterii temperaturii pe întreg globul. Participanții au cerut, îndeosebi, țărilor bogate să consume mai puțin petrol și alte resurse naturale pentru a contribui astfel la diminuarea ritmului de încălzire a climatului global.CARACAS 14 •* (Agerpres). — în capitala Venezuelei se vor desfășura lucrările primului Congres internațional al energiei și mediului înconjurător, la care și-au anunțat participarea experți din America Latină și invitați din alte regiuni ale lumii — transmite agenția vene- zueleană de presă Venpres. Congresul este programat pentru perioada 22—26 octombrie.

percuirasatfile de zeci și zeci de mii de tone ori portavioanele echivalind cu un aerodrom militar ultramodern, „nuclee" în jurul cărora gravitează bastimente de diferite alte tipuri, alcătuind împreună flote cu capacități devastatoare, în timp ce în adincuri se strecoară silențios și amenințător submarine ultramoderne — o bună parte din toate aceste mijloace plutitoare de război fiind dotate cu tehnică de luptă nucleară.Un studiu întocmit anul trecut de organizația ecologică „Greenpeace", în colaborare cu un for obștesc american, „Institutul de cercetări 
politice", de la Washington, asupra nuclearizării vertiginoase a flotelor maritime militare dezvăluia că arsenalul forțelor navale ale celor cinei puteri nucleare recunoscute ale lumii cuprinde circa 16 000 focoase nucleare, ceea ce reprezintă cam o treime din totalul stocurilor nucleare existente pe glob I Pe lingă aceasta, numărul reactoarelor nucleare folosite ca mijloc de rropulsie a navelor de suprafață ori submarinelor depășește 540, ceea ce înseamnă două treimi din parcul mondial de reactoare. Focoasele nucleare sînt montate pe o panoplie din cele mai variate de mijloace de luptă, de la rachetele strategice și rachetele de croazieră, pînă la torpile autoghi- date, dispozitivele nucleare puțind fi folosite și sub formă de încărcături care explodează în profunzime. Se poate ușor închipui ce uriașă forță de distrugere reprezintă tot acest potențial, „războiul Malvine-

r s a. : Ample demonstrații 
împotriva politicii de apartheidPRETORIA 14 (Agerpres). — Peste 100 000 de sud-africani au participat, la Capetown, la un marș de protest împotriva reprimării de către politia regimului rasist minoritar de la Pretoria a mișcării an- tiapartheid.„Alegerile" parlamentare de la 6 septembrie din R.S.A. au fost precedate, așa după cum s-a mai a- nunțat, de ample manifestații, demonstrații și mitinguri de protest împotriva legislației rasiale în baza căreia populația majoritară africană a fost lipsită de dreptul de a lua parte Ia scrutinul electoral. împotriva participanților, poliția a făcut uz de bastoane, bice, gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc, cîini dresați, provocind moartea a zeci de persoane si rănirea altor cîtorva sute.Liderii mișcării antiapartheid au denunțat folosirea forței împotriva demonstrațiilor pașnice ale populației sud-africane și au cerut con

In R.S.A., în ciuda opoziție^ poliției, au loc numeroase demonstrații de protest împotriva politicii de apartheid
Acțiunile teroriste nu pot împiedica 

accesul Namibiei la independență 
Profundă indignare fată de asasfnarea Iui Anton Lubowski, 

membru al conducerii S.W.A.P.O.WINDHOEK 14 (Agerpres). — Acțiunile sîngeroase și iresponsabile ale unui grup restrins de elemente teroriste nu pot împiedica înaintarea pe calea pașnică a poporului nami- bian spre independență, se arată în declarația lui Martti Ahtisaari, reprezentant special al secretarului general al O.N.U. pentru Namibia în legătură cu asasinarea lui Anton Lubowski, membru al conducerii Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — într-un comunicat difuzat la Addis Abeba, Organizația Unității Africane (O.U.A.) își manifestă indignarea profundă față de asasinarea lui Anton Lubowski, membru al conduce
După aproape trei decenii de exil, 

președintele S.W.fl.P.0. s-a reîntors la WindhoekWINDHOEK 14 (Agerpres). — După aproape treizeci de ani de exil. Sam Nujoma. președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). s-a reîntors Ia Windhoek. Mii de partizani ai S.W.A.P.O., 

lor" — în cursul căruia au fost folosite, desigur, numai rachete și torpile clasice — oferind o foarte palidă imagine a ceea ce ar constitui „nuclearizarea" operațiilor navale.Fără îndoială, din' toate sistemele nucleare de luptă existente la ora actuală cel mai înspăimîntător îl reprezintă submarinele cu rachete strategice Ia bord. Potrivit cunoscutului Institut de cercetări în domeniul păcii de la Stockholm (SIPRI), din cele 16 000 focoase nucleare aflate la dispoziția forțelor maritime nu mai puțin de 9 500 sînt destinate submarinelor strategice. Propulsat cu ajutorul energiei nucleare, un astfel de submarin, care în stare de imersiune este nu numai invizibil, ci și „inauzibil" (datorită unei pelicule absorbante a ultrasunetelor) față de mijloacele de detectare subacvatice (instalațiile sonar), este prevăzut cu pînă la 20 sau chiar mai multe rachete cu o rază de acțiune de 10—12 mii km, fiecare' puțind transporta 10—12 focoase nucleare dirijate independent și cu o precizie stupefiantă spre tot atîtea ținte separate. Prin puterea de foc pe care o reprezintă, un singur submarin strategic întrece cu mult totalul explozibilului folosit în cursul celei de-a doua conflagrații mondiale !Submarinele strategice formează, de altfel, o componentă de bază a doctrinei „descurajării nucleare", cu toate imensele primejdii pe care aceasta le implică. O variantă navală a acestei discreditate doctrine o constituie, cum se arată in ultimul raport al „Comisiei Palme", așa- numita „strategie maritimă", promovată de cercurile militare americane și potrivit căreia forțele navale trebuie de acum înainte orientate nu spre acțiuni defensive (cum recomandă teoriile clasice), ci în scopuri pur ofensive, împotriva unor obiective terestre. Este, desigur, inutil a sublinia marile riscuri destabilizatoare pe care le implică o asemenea strategie.Serioase riscuri introduce și un alt element, anume ponderea crescîndă pe care o dobîndesc rachetele de croazieră in dotarea forțelor navale ale marilor puteri. Se știe că aceste 

damnarea celor ce se fac vinovați de aceste masacre.Guvernul de la Pretoria — relatează agenția T.A.S.S. —, sub presiunea opiniei publice interne și externe, a hotărit crearea unei comisii pentru anchetarea actelor represive ale poliției Împotriva partigipan- ților la manifestațiile desfășurate în R.S.A. la 6 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare.Potrivit agențiilor de presă, participanții la marșul de la Capetown purtau pancarte pe care era scris : „De Klerk, oprește uciderea oamenilor noștri !“ ; „Eliberați-1 pe Nelson Mandela !“ ; „înainte — spre un guvern al poporului !“. Cei peste 100 000 de participant! la marș s-au îndreptat spre primăria orașului Capetown, unde a avut loc un mare miting. în cuvintările rostite, vorbitor ji au cerut încetarea represiunilor. ridicarea stării de urgentă și eliminarea politicii de apartheid.

rii Organizației Poporului dih Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), apreciind că de aceasta se fac vinoyate autoritățile rasiste sud-africane. O.U.A. cheamă, totodată. Națiunile Unite să-și intensifice eforturile pentru a evita repetarea unor astfel de acte de natură să creeze obstacole în calea accesului Namibiei la independență.WINDHOEK 14 (Agerpres). — Gruparea teroristă de extremă dreaptă „Lupii albi" și-a asumat responsabilitatea pentru asasinarea lui Anton Lubowski, membru al conducerii Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), informează agenția A.D.N.
purtînd steagul organizației, l-au în- tîmpinat la sosirea pe aeroport. Liderul S.W.A.P.O. va participa la alegerile generale care se vor desfășura în noiembrie în Namibia.

rachete, amplasate la sol, sînt în curs de eliminare, ca urmare a acordului sovieto-american din 1987. Or, in cadrul proiectelor de „compensare" avute in vedere de N.A.T.O., un rol important este acordat transferării acestor rachete de pe uscat pe mare, in ultimul timp semnalin- du-se prezența, în măsură crescîndă, a unor submarine cu asemenea rachete Ia bord de-a lungul coastelor Europei, ceea ce, împreună cu proiectele de „modernizare" a rachetelor. cu rază scurtă de acțiune cu baza terestră, echivalează cu o încercare de eludare a prevederilor amintitului acord. În plus, Se creează o forță nucleară suplimentară care întrece cu mult pe cea distrusă potrivit acordului din 1987.Dar chiar dacă nu sînt folosite, armele nucleare de la bordul navelor de suprafață sau submarinelor ori 'a avioanelor din dotarea forțelor maritime reprezintă un serios pericol, așa cum demonstrează marele număr de accidente în care au fost implicate asemenea nave ori avioane. A stîrnit vilvă dezvăluirea, cu 24 de ani întîrziere, a prăbușirii în apele Pacificului. în apropierea insulei Okinawa, a unui avion american (cu baza pe un portavion) care transporta o bombă cij hidrogen, tot așa după cum, la vremea respectivă, provocase o profundă emoție „scăparea" a două bombe cu hidrogen în largul coastelor Spaniei. Se cunosc, de asemenea, cazurile unor submarine cu propulsie nucleară și arme nucleare la bord care s-au scufundat din diverse motive. Potrivit raportului „Neptun III", întocmit de organizația „Greenpeace", amintită mai sus, din cele maî bine de 1 200 accidente serioase în care au fost implicate de la sfîrșitul ultimului război nave militare, 200, adică a șasea parte, se referă la nave de tip nuclear, inclusiv cinci submarine. La ora actuală, pe fundul, în teorie „denuclearizat", al mărilor se află nu mai puțin de 50 de focoase atomice, care nu au fost dezamorsate și nouă reactoare (instalații energetice nucleare). Circa 30 la sută din totalul acestor accidente s-au petrecut în rada unor porturi, ceea ce ridică serioase sem-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune a Comitetului Executiv al O.E.P. • încheierea lu
crărilor sesiunii Consiliului Ligii Arabe pentru găsirea unei soluții 
în criza libaneză • in favoarea convocării unei conferințe inter

naționale asupra Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U.TUNIS 14 (Agerpres). — La Tunis a avut loc o reuniune a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, desfășurată sub conducerea președintelui său-, Yasser Arafat. Au fost discutate ultimele inițiative in direcția soluționării problemei palestiniene în contextul unei reglementări a conflictului din Orientul Mijlociu.TUNIS 14 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat lucrările sesiunii Consiliului Ligii Arabe, desfășura tela nivelul miniștrilor afacerilor externe. După trei zile de dezbateri, participanții au reafirmat. în rezoluțiile a- doptate, sprijinul față de eforturile Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru găsirea unei soluții în criza libaneză. Pe de altă parte, sînt condamnate practicile represive israelie- ne în teritoriile ocupate și este exprimată hotărîrea de a continua toate formele de sprijinire a revoltei populației palestiniene din Cisiordania și Gaza.RIAD 14 (Agerpres). — La Jeddah au fost reluate, joi, .lucrările reuniunii miniștrilor de externe din țările membre ale Comitetului tripartit pentru Liban al Ligii Arabe, din care fac parte Arabia Saudită, Maroc și Algeria. Discuțiile sînt consacrate reluării acțiunilor în direcția sprijinirii eforturilor de soluționare a crizei libaneze, informează agenția MENA.SANAA 14 (Agerpres). — într-o declarație făcută la încheierea vizitei întreprinse în R.A. Yemen, vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khad- dam, a spus că țara sa va ajuta Comitetul tripartit a.l Ligii Arabe în eforturile consacrate soluționării crizei libaneze, în conformitate cu rezoluțiile adoptate de reuniunea arabă la nivel înalt de la Casablanca — relevă agențiile Q.N.A. și China Nouă. Potrivit vicepreședintelui sirian, Comitetul tripartit reprezintă o formulă
Cooperarea țărilor andine pentru combaterea 

traficului de droguriLIMA 14 (Agerpres). — Miniștrii agriculturii din cele cinci țări andine — Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela —, reuniți la Lima, au abordat diverse aspecte privind intensificarea cooperării regionale in lupta pentru combaterea traficului de droguri, subliniind, totodată, necesitatea înlocuirii culturilor de , coca prin alte culturi necesare procesului de dezvoltare economică. Pe de altă parte, în cadrul documentului final ei au precizat că problema traficului de droguri este de natură social-economică, afectînd atît țările producătoare, cît și pe cele „consu
Avion al O.N.U. avariat 

in urma unui atac 
al opoziției asupra 

capitalei AfganistanuluiNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).— Un avion al Misiunii de bune oficii a O.N.U. în Afganistan și Pakistan a fost lovit și avariat în urma unui atac cu rachete lansat de forțe ale opoziției intransigente afgane asupra aeroportului din Kabul. După cum a anunțat un purtător de cuvint al Națiunilor Unite, persoanele aflate la bordul aparatului, care tocmai aterizase, nu au avut de suferit. Potrivit purtătorului de cuvint, secretarul general al O.N.U. a spus că acest incident ilustrează necesitatea reglementării cit mai urgente, pe căi politice, a problemei privind Afganistanul.
ne de întrebare asupra riscurilor pe care le comportă intrarea în porturile civile a unor nave cu arme nucleare ,1a bord.Pe bună dreptate, devin tot mai frecvente și capătă proporții tot mai mari demonstrațiile de protest față de prezența unor asemenea nave in diferite mări și porturi ale lumii, 'ca și cererile de a se pune capăt acțiunilor de militarizare a mărilor și oceanelor. Cit de eficace pot fi asemenea demonstrații o dovedește gestul curajos al unor participanți la mișcarea ecologică, care, reușind să pătrundă cu ajutorul unor mici ambarcațiuni într-o zonă din Atlantic, unde urma să aibă loc lansarea unei rachete „Trident 2“ — considerată arma navală cea mai devastatoare creată vreodată — au determinat, pur și simplu, amînarea testului respectiv.

„Lumea trebuie să-și dea seama 
că fără un ocean sănătos nu poate 
exista o planetă sănătoasă", se arăta, nu de mult, într-un apel al unor prestigioși savanți oceanografi. Intr-un moment cînd componenta navală a cursei înarmărilor nucleare dobîndește’ o importanță tot mai mare, este de așteptat ca apropiata reuniune consacrată examinării modului de aplicare a tratatului cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor să dezbată, în spirit de responsabilitate, și să adopte măsuri concrete care să deschidă calea opririi cursei înarmărilor, in primul rînd nucleare, în mediul marin, prohibirii transportului ori tranzitului de arme nucleare in apele internaționale, reducerii treptate a acestor arme pînă la completa lor eliminare, retragerii navelor militare din zonele de tensiune ori conflict armat, încetarea demonstrațiilor de forță în apropierea apelor teritoriale ale altor state, creării de zone maritime denuclearizate ș.a. — măsuri de natură să redea liniștea „continentului albastru".Parte integrantă a eliberării planetei de spectrul distrugerii, demilitarizarea și mai ales denucleariza- rea mărilor și oceanelor lumii vor face ca acestea să-și, recapete menirea lor firească, aceea de a sluji ca punți de legătură intre popoare, pentru dezvoltarea tot mai largă a schimburilor internaționale. în folosul și spre binele întregii umanități.

Romulus CĂPLESCU 

acceptabilă în vederea, soluționării problemei libaneze și pentru desfășurarea unui dialog între toate părțile libaneze.DOHA 14 (Agerpres). — Egiptul se pronunță pentru solutionarea crizei libaneze numai prin mijloace pașnice și sprijină eforturile Comitetului tripartit pentru Liban al Ligii Arabe. într-o declarație făcută cotidianului „Al Shark", care apare la Doha (capitala Qatarului), vice- premierul și ministrul egiptean de externe. Esmat Abdel Meguid. a reafirmat importanța rezolvării pașnice a conflictului din Orientul Mijlociu, arătînd că țara sa acționează in această direcție.TUNIS 14 (Agerpres). — Președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, l-a primit, la Tunis, pe Esmat Abdel Meguid, vicepremier și ministru de externe al Egiptului, care a participat la lucrările reuniunii Consiliului Ligii Arabe. întrevederea a fost axată pe rezultatele întilnirii la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Belgrad — mai ales în ceea ce privește Orientul Mijlociu, problema palestiniană și viitorul mișcării de nealiniere. Au mai fost discutate eforturile orientate spre impulsionarea procesului de pace în regiune.DUBLIN 14 (Agerpres). — în capitala Republicii Irlanda s-au încheiat lucrările unei reuniuni a parlamentarilor din 24 țări vest-euro- pene si arabe. Participanții au cerut convocarea cît mai grabnică a unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U. în comunicatul final s-a subliniat că problema Orientului Mijlociu se va putea soluționa numai în condițiile asigurării drepturilor poporului palestinian. S-a cerut Israelului să pună capăt măsurilor brutale împotriva populației palestiniene din teritoriile ocupate.

matoare", iar simpla eliminare a culturilor de coca în America Latină nu constituie o soluție.CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — în cadrul operațiunilor antidrog, autoritățile judiciare mexicane au confiscat de la începutul anului peste 21 tone de cocaină — informează agenția Efe. citind surse ale Procuraturii generale din Mexic. De asemenea, agenții federali au depistat, în același interval. 4 794 de arme diverse, 54 de avioane, cinci ambarcațiuni și 2 386 vehicule aparținînd traficanților.
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TRANSMIT:| POZIȚIE. Președintele Republi- | I cii Nicaragua, Daniel Ortega, a reafirmat că nu va permite Con- . greșului S.U.A. să trimită misiuni de observatori la campania electo- 1■ rală pentru alegerile de anul viitor decit în condițiile în care Ad- I
Iministrația americană va redrienta I fondurile de sprijinire a grupării „contras". Aceste fonduri — a i
[precizat Ortega — trebuie acordate j Comisiei internaționale de verificare și urmărire, care acționează sub auspiciile O.N.U. și O.S.A. I
I pentru încheierea procesului de I demobilizare a forțelor „contras", în conformitate cu acordurile de I
Ipace semnate de președinții celor | cinci state centro-americane.ÎNȚELEGERE. în baza înțele- I I gerii intervenite intre guvernele 1 R. S. Cehoslovace și R.P.S. Albania, reprezentanțele diplomatice ale I
I celor două țări vor fi ridicate de | la rang de însărcinați cu afaceri a.i. la nivel de ambasadori. iPRODUCȚIA MONDIALĂ DE PETROL, exceptînd țările socia- I liste, s-a ridicat in august la circa I52,7 milioane barili/zi, cu 8,5 mili1 • oane barili mai mult decît în iulie— potrivit unui raport publicat de I | Agenția Internațională pentru E- I I nergie, cu sediul la Paris.I MANEVRELE MILITARE DE TOAMNĂ ALE N.A.T.O.. la care• iau parte unități armate din Belgia. Marea Britanie. Danemarca, II Olanda. R.F.G.. precum si forțe | I militare americane staționate inEuropa, au început în R.F.G. La . I aceste manevre, care se vor des- Ifășura Pe teritoriile landurilor Sa- xonia Inferioară și Renănia de Nord-Westfalia. iau parte peste I
1 39 000 militari, dotați cu tehnică de | luptă modernă.| DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ. I J Arheologii italieni au descoperit în * apele golfului Baratti. la o adinci-
Ime de 18 metri, nu departe de Li- I vorno. o navă romană datînd din | secolul al II-lea î.e.n. Nava transporta mirodenii care — afirmă spe- ■ i cialiștii — păstrează încă parfumul | | lor specific. întrucît produsele se 1 aflau în vase speciale din metal și.. lemn.I UN STUDIU ÎNTREPRINS DE BĂNCILE CENTRALE ALE ■I PRINCIPALELOR ȚĂRI OCCI-I DENTALE arată că din punctul de 1 vedere al volumului cotidian deI tranzacții, bursa monetară din I Londra cămine in continuare cea 11 mai mare din țările occidentale, fiind urmată de New York și To- II kio. Potrivit studiului, bursa din j I Londra avea în aprilie a.c. un volum zilnic de tranzacții de 187 mi- .I liarde dolari.ACCIDENT MINIER. Ca urmare. a unei explozii de gaze intr-o mină I I din statul Kentucky (S.U.A.), zece | mineri si-au pierdut viata, iar alti
Itrei au fost răniți, informează ■ agenția A.D.N. Potrivit informa- I fiilor furnizate de autorități. în 1 I această mină au mai avut loc explozii soldate cu victime in anii I 1986 si 1988. Accidentul este consi- I derat cel mai grav din minele ame-l ricane în ultimii cinci ani. ■
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