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In atmosfera de entuziastă angajare revoluționară 

în care are loc dezbaterea însuflețitoarelor 

documente ale celui de-a! XlV-lea Congres, 

prilejuind elocvente expresii ale unității 
indestructibile a întregului popor în jurul partidului, 

al secretarului său general, ieri s-a încheiat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară di n municipiul Suceava

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, participanților la această 
mare adunare populară din Sucea
va, tuturor locuitorilor municipiu
lui și județului Suceava, în nume
le Comitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat și guver
nului, precum și al meu personal, 
un salut călduros, revoluționar, 
împreună cu cele mai bune urări 1 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ne aflăm în Suceava pentru o 
vizită de lucru. Am dorit să ne în- 
tîlnim cu oamenii muncii din in
dustrie, din agricultură, din cele
lalte sectoare de activitate, să dis
cutăm cum se realizează planul pe 
acest an, cum trebuie acționat pen
tru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor de dezvol
tare economico-socială care revin 
și sucevenilor în toate domeniile de 
activitate.

Trebuie să declar că avem im
presii bune. Am vizitat o mină, trei 
întreprinderi industriale — între 

care șl Fabrica de Rulmenți intrată 
de curînd în producție — și putem 
spune că, într-adevăr, finind sea
ma de rezultatele pe 8 luni, de 
realizarea planului pe acest an, 
chiar cu o mică depășire, oamenii 
muncii din Suceava au acționat, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, cu întreaga răspundere și 
își aduc o contribuție importantă 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre. (Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Avem, de asemenea, impresii 
bune și despre ceea ce am văzut în 
agricultură, despre recoltele mari 
și posibilitățile, existente în Sucea
va, de a se obține recolte și mai 
bune.

Pentru toate aceste realizări, 
adresez muncitorilor, cooperatori
lor, întregii țărănimi, intelectuali
lor, tuturor oamenilor muncii cele 
mai calde felicitări și urarea de 
noi și noi succese în toate dome
niile 1 (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. I", „Ceaușescu și po
porul !“)•

Avînd în vedere ploaia, voi fi 
foarte scurt. Dar aceasta nu mic
șorează cu nimic importanța pe 
care o acordăm industriei, agricul
turii, oamenilor muncii din Su
ceava, care au obținut realizări 
remarcabile. Județul Suceava, ca 
și alte județe din Moldova — ca în
treaga țară —, a realizat o dezvol
tare importantă, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului.

Iată de ce putem afirma cu în
dreptățită mîndrie că și în Su
ceava, ca, de altfel, în toată țara, 
se văd roadele politicii partidului 
nostru comunist, ale construcției 
socialiste, faptul că numai și nu
mai socialismul asigură dezvolta
rea economico-socială, ridicarea ni
velului de trai material și spiri
tual, creșterea puterii economice și 
întărirea independenței și suvera
nității României. (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).

în întreprinderile pe care le-am 
vizitat am constatat că sînt încă 
mari posibilități de creștere a pro

ducției. De altfel, trebuie să avem 
în vedere că în cincinalul următor 
Suceava trebuie să obțină o dez
voltare și mai puternică, să creas
că contribuția oamenilor muncii 
din acest județ la progresul gene
ral al patriei.

Cunoașteți obiectivele stabilite 
pentru cincinalul al 9-lea și pînă 
în anii 2000—2010, deoarece docu
mentele pentru Congresul al XIV- 
lea au fost publicate și sînt 
dezbătute în întregul partid, cu în
tregul popor. Va trebui să tragem 
toate concluziile pentru perfecțio
narea și modernizarea activității 
în toate domeniile, pentru ridica
rea calității și a nivelului tehnic 
al producției, pentru creșterea pro
ductivității muncii și a eficienței 
economice. Să facem astfel ca și 
produsele din Suceava să se poată 
compara și să fie competitive cu 
cele mal bune produse similare pe 
plan mondial, să se poată spune: 
„Iată ce pot să producă sucevenii, 
cei care, sute și sute de ani, și-au 
apărat independența și suveranita
tea, și acum, liberi, construiesc so- 

clalismul și acționează pentru co
munism !“ (Urale și aplauze puter
nice, îndelungate; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu reales la al 
XlV-lea Congres !“).

Aș dori ca, la această mare adu
nare populară, fiind a doua zi după 
deschiderea anului de învățămînt, 
să adresez tuturor .elevilor și ca
drelor didactice din Suceava feli
citări și urarea de a obține în acest 
nou an de învățămînt rezultate cît 
mai bune, de a-și ridica nivelul de 
pregătire, de a-și însuși cele mai 
noi cunoștințe în domeniul știin
ței, tehriicii, în domeniul cunoaș
terii generale, al dezvoltării socie
tății omenești.

Construind socialismul cu oame
nii și pentru oameni, cu poporul 
și pentru popor, trebuie să facem 
astfel încît să ne însușim tot ce 
este mai nou în știință și tehnică, 
în toate domeniile, să ne ridicăm 
continuu nivelul de pregătire pen
tru a fi buni constructori ai socia
lismului și comunismului. Să fa
cem totul ca poporul nostru să de
vină un popor cu o înaltă știință 

și cultură, un popor constructor al 
comunismului, care să-și asigure 
veșnic independența, bunăstarea ! 
(Urale șl aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu șl poporul!“).

înfăptuind obiectivele de dez
voltare a patriei noastre, ca 
și pînă acum, poporul nostru, 
România socialistă își vor aduce 
întreaga contribuție la realizarea 
unei politici noi, la înfăptuirea 
dezarmării și eliminarea armelor 
nucleare, la realizarea unei lumi 
fără arme și fără războaie, la so
luționarea problemelor grave eco
nomice, la lichidarea subdezvoltă
rii și instaurarea unor relații noi, 
de deplină egalitate intre toate sta
tele lumii, considerînd că aceasta 
răspunde necesităților de dezvolta
re ale patriei noastre, ale tuturor 
popoarelor lumii. (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

în încheiere aș dori, încă o dată, 
să urez tuturor oamenilor muncii 

din Suceava, din toate sectoarele 
de activitate, succese tot mai mari 
în înfăptuirea planului, pentru a 
veni la Congresul al XlV-lea cu 
rezultate cît mai bune și pentru a 
ocupa în marea întrecere socialistă 
între uzine și județe un loc cît mai 
bun și, dacă este posibil; primul 
loc. Eu aș saluta acest lucru și vă 
urez să lucrați în acest spirit ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vă doresc succese tot mal mari 
în întreaga activitate, multă sănă
tate și multă fericire ! (Aplauze și 
urale prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace !“. într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire și strînsă uni
tate, toți cei prezcnți la marea adu
nare populară aclamă îndelung, 
minute în șir, pentru Partidul Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a națiunii române —, 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

în întreprinderi sucevene, analiză 
cuprinzătoare a activității desfășurate, 
a programelor de dezvoltare viitoare

Vizita de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o efectuează în județul Su
ceava a continuat, sîmbâtă, în unități reprezentative ale 
industriei sucevene, prilejuind — și de această dată — 
o analiză cuprinzătoare a activității desfășurate, a re
zultatelor obținute și, îndeosebi, a măsurilor ce trebuie 
întreprinse pentru ridicarea întregii munci pe un plan 
calitativ superior, la nivelul cerințelor și exigențelor im
puse de dezvoltarea in ritm susținut a județului, în ac
tuala etapă și în perspectivă.

Prin Importanta problemelor 
examinate, a hotărîrilor stabilite, vi
zita se înscrie ca un eveniment de 
cea mai mare Însemnătate în viata 
locuitorilor acestui județ din nordul 
tării.

Trăind cu bucurie sl satisfacție 
acest moment ce va rămîne mereu 
viu in conștiința si sufletele lor. su
cevenii au lntîmpinat — si in 
această zi — pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu multă însu
flețire.

Pe arterele municipiului Suceava, 
Străveche și frumoasă așezare româ
nească, ce a cunoscut, asemenea tutu
ror localităților patriei, în pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al partidului, o impetuoasă dezvol
tare. de ordin economic, social-cultu
ral si edilitar, se aflau. în pofida 
unei ploi de toamnă, mii si mii de 

cetățeni ai orașului. Prin urale și 
ovații, prin Înscrisurile aflate pe mari 
eșarfe si pancarte, prin flori oferite 
cu dragoste, prin multe alte ma
nifestări emoționante, ei au exprimat, 
direct si cald, sentimentele de 
profundă stimă, prețuire si recu
noștință pe care locuitorii munici
piului si ai județului Suceava le 
poartă conducătorului iubit al parti
dului si statului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru tot ceea 
ce a făcut si face spre Înălțarea 
continuă a patriei. In glorie, demni
tate si măreție.

într-o deplină unitate de gtnd, 
simțire si voință. s-a scandat : 
..Ceausescu reales la al XlV-lea 
Congres !“. manifest!ndu-se ferma 
convingere că reînvestirea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, la marele 
forum al comuniștilor români, in su
prema funcție de conducere In 

partid va asigura realizarea cu
tezătoarelor planuri si programe de 
dezvoltare multilaterală a tării. îna
intarea neabătută a României spre 
orizonturile luminoase ale comunis
mului.

Atmosfera sărbătorească ce dom
nea în întregul oraș oferea o imagi
ne cu valoare de simbol, punînd 
pregnant în evidentă unitatea strîn
să a națiunii noastre în jurul parti
dului si al secretarului său general, 
unitate care constituie izvorul forței 
societății noastre socialiste si pe a 
cărei temelie trainică s-au clădit toa
te strălucitele înfăptuiri ale socialis
mului.

Sub semnul acestor vibrante gînduri 
si simțăminte, s-a desfășurat — în 
această zi — vizita de lucru în muni
cipiul Suceava.

La vizită au participat tovarășii 
Emil Bobu șl Silviu Curticeanu.

Primul obiectiv cuprins în progra
mul vizitei a fost ÎNTREPRINDE
REA DE RULMENJI, cea mal 
nouă ctitorie suceveană a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", înălțată pe plat
forma din vest a municipiului reșe
dință de județ. Profilată pentru 
producția de rulmenți radlali cu 
bile de dimensiuni mijlocii, intrată 
parțial in funcțiune la începutul a- 
cestui an, unitatea se află în plină 
activitate de producție curentă și de 
dezvoltare.

Tînărul colectiv al unității a fă
cut tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o primi
re entuziastă, cei veniți in intîm- 
pinare ovaționînd Îndelung pentru

(Continuare în pag. a III-a)
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI 
-moment important în întărirea și perfecționarea 

activității fiecărei organizații de partid
în conformitate cu H’otărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie 

a.c. - în pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului - au început 
să se desfășoare adunările de dări de seamă și alegeri din organizațiile 
de bază.

Trăsătura caracteristică, dominantă a adunărilor o constituie - așa 
cum se desprinde și din relatările de mai jos - caracterul de lucru al 
acestora, concretizat prin analiza profundă, exigentă, in spirit critic și 
autocritic, a muncii desfășurate de comuniști pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor adoptate de Congresul al Xlil-lea și Conferința Națională 
ale partidului, a împlinirilor și neîmplinirilor din perioada exa
minată, pentru stabilirea celor mai judicioase măsuri politico-organizato- 
rice menite să asigure promovarea unei calități noi, superioare în în
treaga activitate viitoare. Reperele de bază în analiza și fundamentarea 
măsurilor politico-organizatorice sînt definite de sarcinile și orientările cu
prinse în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului - mobilizator program de muncă pentru progresul 
multilateral al patriei.

în cadrul acestor adunări, comuniștii își exprimă, totodată, 
adeziunea fierbinte la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit, la înaltul forum al 
comuniștilor, in funcția supremă de secretar general al partidului. Ei dau 
glas mindriei patriotice față de istoricele realizări infăptuite in epoca ce 
poartă numele strălucitului ctitor al României socialiste, inaugurată o 
dată cu Congresul al IX-lea al partidului, epoca unor mărețe infăptuiri 
ce constituie o trainică temelie pentru viitorul luminos al patriei. Adeziu
nea lor unanimă comuniștii o exprimă prin hotăririle adoptate in acest 
sens de adunările de dări de seamă și alegeri, hotărîri care exprimă în
crederea și convingerea deplină a comuniștilor că alegerea celui mai iubit 
fiu al țării, al poporului in fruntea partidului constituie garanția și certi
tudinea realizării tuturor obiectivelor cutezătoare privind progresul multi
lateral al patriei, cuprinse în documentele programatice ale viitorului forum 
comunist, constituie garanția și certitudinea înaintării patriei noastre pe 
drumul luminos al înfăptuirii societății comuniste.

Calitatea, în multitudinea 
sensurilor ei

Calitatea a fost cuvîntul cel 
mai des folosit în cadrul adunări
lor generale centru dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de bază 
numărul 2 — secția turnătorie de 
otel și numărul 27 — secția a 3-a 
sape-foraj de la prestigioasa între
prindere Constructoare de Utilaj Pe
trolier .4 Mai" din Ploiești. Explica
ția pornește de la faptul că. deși uti
lajul petrolier fabricat aici, celelalte 
produse destinate programelor priori
tare ale economiei naționale, precum 
Si partenerilor externi se bucură de 
unanima recunoaștere a performan
telor atinse, pentru a consolida bine
meritatul prestigiu dobindit comu
niștii din cadrul celor două organiza
ții de bază au considerat că este ne
cesar să evalueze critic si autocritic 
rezultatele muncii lor, din perspecti
va necesității ridicării necontenite a 
parametrilor tehnico-functionali ai 
produselor. In mod firesc, probleme
le calității au fost amplu abordate 
în conținutul dărilor de seamă, 
aflîndu-se în centrul dezbateri
lor, întrucît, fără soluționarea a- 
cestora. nu pot fi îndeplinite în 
condiții corespunzătoare obiectivele 
viitoare. Participantii la dezbateri 
si-au exprimat deplinul acord cu 
orientările cuprinse in proiectul 
Programului-Directivă si în Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea. care 
subliniază că de înscrierea întregii 
activități sub semnul calității depin
de progresul multilateral al patriei 
noastre. Calitatea s-a folosit în
tr-o multitudine de sensuri, și aceas
ta din rațiunea că un produs final 
de calitate însumează o multitudine 
de factori, și ei de ordin calitativ. 
Pentru că la adevărate performanțe' 
nu se poate ajunge decît printr-o ca
litate a gindirii. a pregătirii profe
sionale. o calitate a răspunderii față 
de partea din avuția națională în
credințată colectivelor — trăsături 
definitorii ale spiritului revoluționar, 
comunist.

In dările de seamă au fost prezen
tate succint rezultatele obținute. 
Iată cîteva dintre ele : secția sape- 
foraj si-a onorat integral contractele 
la export pe 9 luni din acest an. iar 
secția turnătorie de oțel a realizat 
pină acum aproape întreaga produc
ție de otel a anului trecut. Mențio
năm aceste succese nu atit pentru 
valoarea lor în sine, ci pentru că 
ceea ce vor să realizeze în continua
re comuniștii de aici este necesar șl 
deci si posibil. Comunistul Ion Za- 
haria, din cadrul grupei tratamente 
termice a secției sape-foraj. referin- 
du-se la unele neimpliniri, relevate 
de altfel si în darea de seamă, a fă
cut o delimitare clară între factorii 
subiectivi si cei obiectivi care au ge
nerat minusurile din activitatea sec
torului. Pe bună dreptate, arăta el. 
„invocăm faptul că uneori apar dere
glări în aprovizionare, dar risipim 
încă foarte mult ; am întărit nume
ric grupa C.T.C., dar fără să crească 
In mod corespunzător și exigențele 
acesteia". Iar comunistul Constantin 
Vasiloiu. maistru pe linia mecanizată 
BC. sublinia că „procentul mare de 
rebuturi al unor formații nu se da
torează materiilor prime, cum au în
cercat unii să justifice, ci nerespectă- 
rii disciplinei tehnologice".

Acțiunea de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor de 
producție constituie principala latură 
a ridicării nivelului tehnic si calita
tiv al produselor, a creșterii produc
tivității muncii, a unei eficiențe eco
nomice sporite. Dacă în darea de 
seamă si în dezbaterile de la secția 
turnătorie de otel modernizarea si-a 
găsit o abordare critică si autocriti
că, ce ilustrează înțelegerea de către 
toți comuniștii a acestei stringente 
cerințe de mare actualitate. în 
schimb, la secția sape-foraj, atît în 
darea de seamă, cît si în interven
țiile participanților, cuvîntul moder
nizare n-a fost amintit nici măcar o 
dată. Omisiune regretabilă, cu atît 
mai mult cu cit secția se confruntă

Mijloacele specifice activității 
politice —mai intens folosite
...Tovarășa Balașa Maria, secre

tar al biroului organizației de bază, 
nu a folosit toate formele și mijloa
cele specifice muncii politice de partid 
pentru a îndruma și sprijini mai 

cu unele greutăți care puteau fi de
pășite dacă organizația de partid ar 
fi făcut apel. în mai mare măsură. 
Ia creativitatea tehnică a colectivu
lui secției. S-ar fi rezolvat astfel și 
problema transportului mecanizat al 
fălcilor de sapă, care se totvamină 
de trei ani.

Imperativul perfecționării pregăti
rii profesionale a fost evocat în 
ambele adunări de multi vorbitori. 
Astfel. Aurel Bogățoiu. din cadrul 
organizației de bază numărul 2 — 
turnătoria de oțel, precizînd că „lu
crurilor trebuie să li se spună pe 
nume", sublinia că „nu s-au început 
cu seriozitate ciclurile de reciclare", 
cerînd- ca noul birou ales să acorde 
o atenție mai mare ridicării pregăti
rii profesionale. La rindul lui. strun
garul Gheorghe Alexandru, de la 
sape-foraj. arăta că „deși prezenta 
este bună la cursurile de perfecțio
nare. efectele lor nu totdeauna și nu 
la toți cursanții se regăsesc în cali
tatea muncii".

Se poate naște întrebarea : de ce în 
aceste sectoare cu tradiție îndelunga
tă se pune cu atîta tărie problema 
perfecționării profesionale. Răspunsul 
a reieșit atît din dările de seamă, cît 
și din intervențiile unor participanți. 
Dacă la turnătoria de oțel, spre 
exemplu. în 1982 media de vîrstă a 
personalului muncitor era de peste 
40 de ani, astăzi ea de-abia atinge 24 
de ani. Dar. dincolo de tinerețea co
lectivelor din aceste sectoare „cheie" 
ale întreprinderii, ceea ce trebuie 
subliniat este nivelul tehnic ridicat 
al dotă.rii celor două secții : mașini 
cu program, linii automate, care im
pun solide cunoștințe tehnice, maxi
mă disciplină. Mai mult, cele două 
secții se aseamănă îhtr-o bună mă
sură prin continuitatea impusă de 
procesele de producție. Aceasta în
seamnă — cum subliniau comuniștii 
Ion Beciu. de Ia sape-foraj. si Ma
nuela Dumitrescu, de la turnătoria de 
oțel — un înalt spirit de echipă 
între oamenii de pe fluxuri, o mai 
strinsă colaborare între compartimen
tele secțiilor. Toate aceste propu
neri. critici formulate si-au găsit 
reflectare în programul de măsuri în 
care au fost cuprinse prevederi și 
direcții de acțiune clare pentru a 
asigura — în domeniul si la locul 
lor de muncă — participarea comu
niștilor. â colectivelor din cele două 
secții la realizarea obiectivelor eco
nomice. a sarcinilor pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Cu toate acestea, unii dintre parti
cipantii Ia dezbateri au enuntat tele
grafic. constatativ existenta unor 
neajunsuri, fără să încerce să anali
zeze cauzele, fără să se considere 
implicați în soluționarea lor, ceea 
ce dovedește o insuficientă pregătire 
politică si lipsa de experiență a unor 
membri de partid tineri. Tocmai de 
aceea alți membri de partid, între 
care Ion Mardare. Steiian Marin, 
Cristian Gavrilescu si Gheorghe Mi- 
lotoi, au cerut ca noile birouri ale 
organizațiilor de bază din cele două 
secții să se preocupe mai mult de ri
dicarea spiritului combativ al tineri
lor comuniști, de participarea mai 
activă a lor la viata de organizație, 
de ridicarea responsabilității prin în
credințarea de sarcini concrete (des
pre a căror îndeplinire să raporteze 
periodic in adunările generale), să 
îndrume cu mai multă fermitate or
ganizațiile de tineret, cu alte cuvinte 
să perfecționeze stilul si metodele lor 
de muncă.

Aspectele esențiale abordate în 
cele două adunări generale atestă 
spiritul revoluționar al organizații
lor de bază respective, hotărirea co
muniștilor de a acționa la nivelul 
marilor exigente și obiective prefi
gurate în proiectul Programului-Di
rectivă și în Tezele pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii*

mult activitatea de producție, pentru 
a orienta astfel activitatea colectivă a 
biroului, incit să determine creșterea 
competentei și întărirea răspunderii 
tuturor comuniștilor, tuturor oameni

lor muncii. Nu a îndrumat și spriji
nit in suficientă măsură, nemijlocit 
activitatea sindicală, a organizației 
U.T.C. și a Organizației Democra
ției și Unității Socialiste...

...Tovarășa Cojocaru Jana. se
cretar adjunct cu probleme organiza
torice, nu a promovat permanent 
un stil de muncă dinamic, colectiv, 
nu a urmărit cu consecvență înde
plinirea hotărîrilor adoptate...

...Tovarășa Ciambur Mihaela, se
cretar adjunct cu probleme econo
mice. nu a reușit să imprime acti
vității profesionale un conținut de 
partid, nu a stimulat întotdeauna 
schimbul de idei, inițiativele valo
roase...

...Și așa mal departe, darea de sea
mă pe care o ascultam adresa fiecă
rui membru al biroului, pe lingă 
multe și cuvenite cuvinte de bună 
apreciere, și o seamă de critici — 
aspre, dar constructive. Pe moment, 
ne-am pus întrebarea dacă nu cum
va greșisem noi adunarea, nimerind 
la altă organizație, decît una frun
tașă pe întreprindere. Dar nu. nî 
s-a confirmat pe loc : participam la 
adunarea organizației de bază nr. 66 
din întreprinderea de Confecții și 
Tricotaje București, organizație de 
partid intr-adevăr fruntașă, cu un 
birou format din cadre competente, 
deosebit de active.

Asupra exigentei și spiritului 
pronunțat critic și autocritic în 
care se discutau problemele răs
punderii colective și individua
le. cu accent pe ceea ce nu 
s-a făcut bine și trebuie îmbunătățit, 
avea să ne aducă precizări, la sfîrșit, 
tovarășa Maria Bălașa, realeasă 
secretară a biroului organizației de 
bază : „Ce-i drept, rezultatele în în
deplinirea planului de producție sint 
bune in întreprindere, serviciul nos
tru de control tehnic al calită
ții manifestînd o exigentă sporită, 
impunînd respectarea disciplinei teh
nologice, ceea ce s-a reflectat în rea
lizarea indicilor de calitate — evident 
mai buni în 1987 față de 1986. în 1988 
față de 1987 și în primele opt luni din 
acest an față de perioada corespun
zătoare din 1988. Dar, nu o dată, se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat 
cu tărie că nu trebuie să ne rapor
tăm atît la perioade anterioare, fiind
că în mod firesc, dialectic trebuie să 
fini iii progres, ci Ia sarcinile de 
plan, la obiectivele de viitor. Of, 
privită prin această prismă, activita
tea organizației noastre de partid, la
borioasă și bine cotată în general, 
trebuie să fie mal intensă, mai efi
cientă. în spiritul autoexigenței co
muniste, care îndepărtează automul- 
țumirea și întărește răspunderea, ne 
dăm seama că fiecare dintre noi am 
fi putut munci mai gîndit, mal cu 
folos. îndeosebi apelînd la mijloacele 
specifice muncii de partid, mijloace 
politice de mobilizare și influențare, 
în toate domeniile".

Intr-adevăr, pornind (prin darea 
de seamă, prin fiecare participare la 
dezbateri, prin propuneri de comple
tare a programului ~de măsuri, de la

Comuniștii — în fruntea 
acțiunilor pentru producții 

agricole sporite
întreprinderea Agricolă de Stat 

Alexandria este una din marile uni
tăți de profil din județul Teleorman, 
cu o activitate complexă, desfășurată 
în mai multe ferme de producție. 
Pentru rezultatele obținute în ultimii 
ani, colectivul de aici a fost onorat 
cu înalte distincții, între care și 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare". In mod firesc, preocu
pările pentru creșterea continuă a 
producțiilor agricole s-au aflat în 
centrul dezbaterilor adunării de dare 
de seamă și alegeri. Vom preciza mai 
întîi că, după ce au avut loc adunări 
ale comuniștilor în cele patru orga
nizații de partid cu activitate în zone 
apropiate municipiului și subordo
nate vechiului comitet de partid din 
Întreprindere, în aceeași zi s-a des
fășurat adunarea de constituire a 
unei singure organizații de bază cu- 
prinzind mai multi comuniști, a unei 
organizații de partid puternice, po
trivit recentelor măsuri stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Așa cum s-a apreciat cu acest pri
lej, noua structură organizatorică 
permite sporirea forței și capacității 
organizației de partid de aici de a 
concepe și coordona munca politico- 
organizatorică intr-un tot unitar, 
pentru a canaliza cu mai multă fer
mitate energiile colectivului spre 
punerea în valoare a potențialului de 
muncă și creație al specialiștilor, me
canizatorilor și celorlalți lucrători în 
vederea obținerii unor rezultate cît 
mai bune, la nivelul exigențelor noii 
revoluții agrare. S-a evidențiat. în 
timpul dezbaterilor, că se creează 
astfel premise pentru o planificare 
mai riguroasă a activității de partid, 
folosirea judicioasă și eficientă a 
forțelor de care dispune organizația 
de bază, repartizarea corespunzătoare 
a sarcinilor încredințate comuniști
lor — ceea ce asigură onorarea lor 
la timp și în bune condiții.

Modul în care a fost abordată pro
blematica înscrisă pe ordinea de zi a 
adunării a pus in evidență rolul con
ducător dinamic al organizației de 
partid în viața acestei unități agri
cole. Atît darea de seamă, cît mai 
ales participantii Ia dezbateri, por
nind de la rezultatele bune obținute 
In sectoarele vegetal și de creștere 
a animalelor, au insistat mai mult pe 
neajunsuri, pe stabilirea acelor căi 
de acțiune capabile să conducă Ia 
îndeplinirea sarcinilor ce revin aces
tui puternic colectiv, la sporirea 
continuă a producțiilor. De pildă, 
evidențiindu-se experiența avansată 
a fermelor zootehnice Vitănești șl 
Alexandria, unde se realizează anual 
producții medii de lapte pe cap de 
vacă furajată între 5 000 și 5 500 li- 

cerințele proiectului Programului-Di
rectivă. de la Tezele pentru Congre
sul al XIV-lea al P.C.R., — dezbătute 
și aprobate cu maximă adeziune —, 
adunarea generală de dare de seamă 
și alegeri a decurs sub semnul auto
exigenței și al dorinței unanime de 
a întări activitatea de partid în ceea 
ce are ea specific pentru fiecare do
meniu. în consecință, s-au conturat și 
imperative imediate și de perspec
tivă, s-au stabilit și măsuri concrete.

Pentru sporirea contribuției comu
niștilor și a celorlalți oameni ai mun
cii la realizarea planului de produc
ție numai prin mărfuri de înaltă ca
litate, competitive pe piața internă 
și externă : să se continue cu neabă
tută regularitate metoda inițiată de 
organizația de partid de a dezbate 
săptămînal modul în care se implică 
biroul și membrii de partid în mobi
lizarea la muncă, în asigurarea unei 
discipline riguroase, în respectarea 
strictă a legislației calității, în pro
movarea unui riguros control pre
ventiv ; să se folosească în perma
nentă, cu tact și răbdare, nu metode 
administrative, ci munca de Ia om 
la om — ca metodă principală, spe
cifică activității politice de masă in 
sprijinul producției ; să se evite pe
rioadele (cam dese în trecut) cînd 
activitatea organizației de partid a 
fost ruptă de problemele producției.

Pentru întărirea activității organi
zatorice de partid : să se întărească 
principiul muncii colective, dar mai 
ales al răspunderii personale ; ana
lizele din adunările generale să nu 
mai abunde în cifre, să desprindă 
probleme, fenomene și cazuri con
crete pe care să le pună în dezbatere; 
biroul organizației de bază să nu se 
rezume la stringerea de date și sta
tistici, ci să ajute efectiv — din in
terior, nu din afară — activitatea 
comuniștilor, activitatea sindicală, a 
tineretului și a Organizației Demo
crației și Unității Socialiste.

Ne oprim aici, adăugind că aseme
nea necesități și asemenea măsuri au 
fost formulate, și însușite, și pentru 
munca de propagandă, și pentru acti
vitatea socială, specifică acestui co
lectiv format aproape numai din femei.

Desfășurîndu-se în acest mod. adu
narea de dare de seamă și alegeri din 
organizația de bază nr. 66 s-a putut 
constitui — așa cum era firesc și ne
cesar — într-vn moment important 
pentru viața si activitatea comuniști
lor. Prin analiza responsabilă și amă
nunțită a activității comuniștilor, a 
întregului colectiv, prin abordarea 
detaliată a problemelor specifice 
muncii politico-organizatorice de 
partid, adunarea a putut determina 
întărirea tot mai puternică a rolului 
conducător al organizației de partid, 
dezvoltarea răspunderii revoluționare 
a tuturor comuniștilor, dinamizarea 
întregii activități politico-educative. 
Ceea ce era nevoie, și este cu atît 
mai posibil de realizat, chiar într-o 
organizație cu activitate remarcabilă.

Gheorghe MITROI

tri. s-a . reliefat necesitatea generali
zării tehnologiilor și măsurilor care 
determină asemenea rezultate. în 
cuvîntul lor. comuniștii Gheorghe 
Nițu, Florian Tufan, Mihai Zarzără 
au pus accentul pe necesitatea im
plicării puternice a noului birou al 
organizației de partid în rezolvarea 
unor probleme care privesc în primul 
rind asigurarea furajelor, hrănirea 
rațională a animalelor, întărirea or
dinii și disciplinei, crearea unui 
climat de muncă intransigent față de 
lipsuri în toate fermele zootehnice 
din întreprindere.

O atitudine combativă față de nea
junsurile care se mai manifestă, față 
de producțiile slabe obținute de unele 
ferme vegetale au luat comuniștii 
Petrică Barbu, Gheorghe Negrilă, 
Floarea Vllea. „Este adevărat că 
uneori condițiile naturale nu au fost 
dintre cele mai favorabile — spunea 
inginerul Marian lagăr. Dar trebuie 
să recunoaștem că se mai întîlnesc 
abateri de la normele agrotehnice, se 
fac lucrări de calitate necorespunză
toare, există fenomene de risipă față 
de care in primul rind noi. comu
niștii, trebuie să dăm dovadă de ma
ximă intransigență. Volumul mare 
de muncă din această perioadă — 
cînd recoltăm porumbul, sfecla de 
zahăr și celelalte culturi de toamnă, 
cînd ne pregătim să însămînțăm 
peste 2 800 hectare cu cereale păioa- 
se — impune o largă mobilizare a 
forțelor, un stil de muncă dinamic 
al noului birou al organizației de 
bază, care să ducă Ia creșterea spir 
ritului de răspundere al tuturor co
muniștilor, al întregului colectiv în 
îndeplinirea sarcinilor încredințate". 
Asemenea intervenții clare, pline de 
învățăminte pentru activitatea vii
toare au avut și Gheorghe Anghel, 
Gheorghe Cojocaru. ca și alți vorbi
tori.

Este de remarcat și faptul că, 
într-o strinsă legătură cu abordarea 
ebneretă a sarcinilor curente și de 
perspectivă, pentru realizarea unor 
producții agricole cît mai mari, sta
bile și sigure, comuniștii s-au ocupat 
pe larg — făcînd propuneri pentru 
îmbunătățirea proiectului de hotări- 
re — de aspectele muncii organiza
torice și politico-educative, ale per
fecționării acestora, prin care să 
poată fi determinată creșterea capa
cității organizației de partid în mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii la 
îndeplinirea principalei lor îndato
riri : creșterea producțiilor agricole, 
unul dintre obiectivele esențiale cu
prinse în documentele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"

Noi profiluri arhitectonice in municipiul Tîrgu Jiu Foto : E. Dichiseanu

Răspundere și competență 
în sporirea eficienței acțiunii 
de modernizare a producției
Tezele și Programul-Directivă pen

tru Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român subliniază rolul • 
deosebit, hotărîtor pe care îl va avea 
în anii deceniului viitor înfăptuirea 
programelor de modernizare a pro
ducției în vederea asigurării dez
voltării intensive a economiei națio
nale, realizării unei noi calități a 
muncii în toate domeniile — ca 
cerință esențială pentru trecerea la 
cea de-a doua fază a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Este relevant faptul că, poate 
niciodată, in epoca dezvoltării in
dustriale a omenirii, nu s-a vor
bit atit de mult de modernizare ca - 
în ultimii 10—15 ani. Criza econo
mică mondială declanșată la începu
tul anilor ’70 a impus cu stringență 
modificarea structurilor de fabrica
ție, a nomenclatorului de producție, 
îmbunătățirea radicală a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, în
noirea tehnologiilor, recuperarea și 
reciclarea subproduselor de fabri
cație și a produselor finite uzate. 
Procesul de modernizare a urmat și 
continuă să aibă în vedere alinierea 
performantelor producției la nivelul 
atins. in acele țări ce și-au redus 
gradul de dependență față de con
junctura economică a pieței resurse
lor naturale deficitare și au reușit să 
producă în condiții de înaltă eficien
ță economică și de competitivitate.

Ar fi eronat să se creadă însă că 
doar stările de criză determină ac
celerarea procesului de modernizare : 
în orice abordare a acestei probleme 
trebuie avută, în primul rind, în ve
dere necesitatea obiectivă de adap
tare continuă a proceselor de fabri
cație la progresele științei și tehnicii, 
la cerințele in continuă schimbare 
ale economiilor naționale, ale pieței, 
ale beneficiarilor. In această lumină 
se cuvine înțeleasă, în toată com
plexitatea sa. declanșarea procesului 
de modernizare a economiei națio
nale, proces conceput și desfășurat 
sub înriurirea gindirii nova
toare, științifice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cit și desfășurarea 
în continuare, în cel de-al 9-lea 
cincinal — așa cum prevăd docu
mentele pentru cel de-al XIV-lea 
Congres^ al partidului — a acțiunii de 
modernizare a producției. încă la ju
mătatea deceniului trecut, secretarul 
general al partidului atrăgea atenția 
că „obiectivul fundamental al peri
oadei următoare va fi continuarea 
dezvoltării rapide și modernizării ba
zei tehnico-materiale a societății". 
Anii care au urmat au dat un relief 
tot mai pronunțat acestei acțiuni, 
desfășurată pe fundalul afirmării din 
ce în ce mai puternice a laturilor ca
litative ale producției, ale întregii 
activități economico-sociale, acțiune 
ce s-a cristalizat în cuprinsul unui 
vast program național prioritar de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. Se poate 
spune cu deplin temei că acțiunea 
de modernizare a producției prevă
zută pentru anii deceniului 1991—1995 
și mai departe pină la începutul mi
leniului trei se înscrie firesc într-o 
acțiune de largă continuitate, declan
șată în țara noastră cu peste două - 
decenii în urmă. Practic, premisele 
sale au fost puse încă de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, cînd 
s-a introdus un- spirit nou, științific 
în organizarea și conducerea econo
miei, în promovarea progresului teh
nic și tehnologic contemporan în 
toate domeniile activității economi- 
co-productive.

în etapa actuală. înfăptuirea pro
gramelor de organizare științifică și 
modernizare a producției reprezintă 
..cheia" dezvoltării viitoare a Româ
niei socialiste. Subliniind acest mare 
adevăr, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la Con
sfătuirea de lucru pe proble
me economice de la C.C. al 
P.C.R. desfășurată Ia începutul lu
nii martie a.c., arăta : „Nu există 
problemă mai importantă pentru eco
nomia românească in momentul 
de fată decît aceasta ! Si trebuie 
să ne concentrăm toată atenția și 
preocuparea pentru că aceasta rezol

vă și problemele de calitate, de nivel 
tehnic, de cheltuieli materiale șl 
consumuri energetice, de productivi
tate a muncii, deci ale progresului 
general in toate domeniile economiei 
noastre".

Anii care au trecut de la declanșa
rea acțiunii de1 modernizare au filtrat 
deja o seamă de elemente relevante 
ce permit formularea anumitor con
cluzii. Prima dintre ele are în ve
dere faptul că au fost supuse proce
sului de modernizare un mare număr 
de produse, procese tehnologice și 
activități. Ca principal avantaj al 
acestei acțiuni „globale" este recon
siderarea nivelului tehnic și calitativ 
al gradului de organizare a activită
ților din producție și inventarierea 
măsurilor susceptibile să asigure ri
dicarea performantelor fabricației la 
un nivel superior.

Practica unităților productive de a 
întocmi programe de modernizare 
„globale" a prezentat și unele dez
avantaje asupra cărora conducerea 
partidului a atras in mai mul
te rînduri atenția. S-a avut în 
vedere faptul că în programele de 
modernizare au fost cuprinse și mă
suri ce aveau caracterul doar al 
unor simple îmbunătățiri ale fa
bricației produselor. Desigur, este 
vorba de măsuri necesare, dar 
care aparțin activității de rutină 
a unităților productive, deci măsuri 
premergătoare procesului de moder
nizare, proces ce presupune o schim
bare radicală și nu doar o amelio
rare calitativă, tehnică sau de altă 
natură a produselor sau proceselor 
tehnologice. Numărul mare de mă
suri care aglomerează programele 
de modernizare imobilizează în mod 
evident energiile personalului de 
specialitate.

Obiectivul esențial pus de partid in 
fața oamenilor muncii, de a ridica 
România în rîndul țărilor cu nivel 
mediu de dezvoltare, și apoi al celor 
dezvoltate, impune ca elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a unor gru
pe de produse, tehnologii să se re
găsească în programele de activitate 
ale tuturor celor ce contribuie la mo
dernizarea producției — cercetători, 
cadre din domeniul ingineriei tehno
logice. din proiectare, ca și din în- 
vățămîntul de toate gradele. Include
rea tuturor produselor sub incidența 
activității de modernizare a estom
pat insă selectivitatea acelor pro
duse și grupe de produse ce se în
scriau pe coordonatele strategice ale 
ramurii sau economiei naționale, 
fără ca dezvoltarea acestora să se 
regăsească, prioritar, în programele 
proprii de activitate ale sectoarelor 
de cercetare-dezvoltare-invățămînt. 
Iată de ce socotim că unele elemen
te de ordin metodologic trebuie să 
fie încă precizate cu maximă exacti
tate, cum ar fi, bunăoară, noțiunea 
de fonduri financiare pentru moder
nizare și modalitățile de constituire 
a acestora, timp limită de recuperare 
a efortului, decalaj de nivel tehnic 
și calitativ dintre produsele și teh
nologiile ce se modernizează și cele 
reprezentative pe plan mondial, res
ponsabilitățile ierarhice — unitate 
productivă, centrală, minister — în 
asigurarea condițiilor materiale. Nu 
fără importanță este și problema a- 
sigurării băncilor de date, esențiale 
în aprecierea decalajelor de nivel 
tehnic și calitativ (posjtiv sau nega
tiv) intre produsele și tehnologiile 
românești și cele similare străine, 
astfel ca, pe baza acestor informații, 
să se poată concepe un program ri
guros de modernizare sau de men
ținere a performanțelor tehnice și 
economice ale produselor deja com
petitive.

în acest sens, creșterea efica
cității programelor de modernizare 
ar presupune comasarea tuturor mă
surilor cuprinse în programe dife
rite intr-un singur program, care ar 
putea fi defalcat în trei secțiuni :
• măsuri de ridicare a performan

telor procesului de fabricație, care 
urmează să fie urmărite la nivelul 
instalației sau atelierului;
• nfăsuri de perfecționare a pro

cesului de fabricație, stabilite și ur

mărite la nivelul secțiilor de produc
ție, care au în vedere, cu prioritate, 
adaptarea procesului de fabricație la 
nivelul tehnic și calitativ al tehnolo
giilor și produselor similare din țară 
socotit? etalon ;
• măsuri de modernizare a pro

duselor. grupelor de produse, a sub- 
ramurilor industriale și tehnologiilor, 
ce ar urma să fie întocmite și urmă
rite diferențiat: pentru tehnologie 
și produse, răspunzătoare să fie în
treprinderea industrială, pentru gru
pe de produse și subramuri indus
triale existente — centrala indus
trială de profil, iar pentru subramu- 
rile industriale noi — ministerul de 
resort.

O dată cu ridicarea performanțelor 
tehnico-economice ale produselor și 
tehnologiilor supuse modernizării la 
nivelul reprezentativ mondial, apre
ciem că trebuie să fie avute în ve
dere alte două mecanisme importan
te, și anume : menținerea perfor
manțelor produselor și tehnologiilor 
modernizate și elaborarea de pro
duse și tehnologii noi, originale. 
Evident, menținerea performanțelor 
și elaborarea de produse și tehnolo
gii noi sint acțiuni mult mai com
plexe decît cele de modernizare 
propriu-zise. Cerința exprimată de 
conducerea partidului și statului ca 
o parte din produsele aflate în 
nomenclatorul întreprinderilor In
dustriale să aibă performanțe 
tehnice șl economice care să 
depășească pe cele reprezentative pe 
plan mondial vizează tocmai elabo
rarea de produse și tehnologii noi.

Crearea de produse și tehnologii 
noi, originale, nu înseamnă însă nu
mai realizarea unui spor de compe- ’ 
titivitate, a unei eficiente mai ridi
cate sau asigurarea unui mijloc de 
difuzare a progresului tehnic în pro
pria economie națională, ci — și a- 
cesta este un lucru deosebit de im
portant — amplificarea activității e- 
conqmice pe seama valorificării in
formațiilor de proces. Este un fapt 
îndeobște știut că din procesul de 
fabricație. în afara produselor finite, 
rezultă și informații sub formă de 
brevete, licențe, know-how. asisten
tă tehnică, date pentru programe, 
precum și programe pentru condu
cere? proceselor prin calculator etc. 
în practica mondială sint cunoscute 
cazuri cînd întreprinderile moderne 
obțin pină la 30 la sută din valoarea 
producției industriale tocmai pe sea
ma comercializării informațiilor de 
proces.

Evident, o dată cu modernizarea 
tehnologiilor trebuie asigurate și 
condițiile prelucrării și valorificării 
informațiilor de proces, ceea ce pre
supune : prevederea în schema insta
lației a specialiștilor (de produs, de 
tehnologie, de întreținere etc.) ne
cesari prelucrării informațiilor ge
nerate de proces ; dotarea instalației 
cu echipament necesar înregistrării 
informațiilor rezultate din proces ; 
asigurarea rețelei de distribuire a 
informațiilor de proces pe piața ex
ternă ; prelucrarea informațiilor de > 
proces în scopul perfecționării con
tinue a proceselor tehnologice.

Modernizarea activității industria
le se înscrie drept o pîrghie esenția
lă în imprimarea unui caracter In
tensiv dezvoltării economice — ce
rință înscrisă limpede în documen
tele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului. Ridicarea României 
pe o nouă treaptă de dezvoltare im
pune alinierea performanțelor teh
nice și economice ale proceselor 
de producție și produselor la cele si
milare reprezentative pe plan mon
dial. Numai astfel se poate realiza 
încadrarea țării noastre în diviziunea 
internațională a muncii, desfacerea 
produselor și prestarea serviciilor de 
către întreprinderile românești în 
condiții de competitivitate tehnică șl 
înaltă eficientă economică. Acestui 
scop trebuie să îi răspundă exemplar 
măsurile de modernizare a activității 
productive în economia noastră so
cialistă.

Gheorqhe MANEA
Institutul de Economie Industrială
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNA CV TOVARASA ELENA CEAUSESCU IN JUDEȚUL SUCEAVA

Marea adunare populară din municipiul Suceava
După vizita în unități economice și agricole din Suceava 

și din alte localități ale județului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, sîmbătă, la marea adunare populară desfășurată 
în piața 23 August din centrul municipiului reședință de județ.

în ciuda unei ploi mărunte, erau 
prezenți peste 50 000 de locuitori ai 
orașului Suceava și din alte loca
lități ale județului. Participant!! la 
adunare au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, la sosire, o entuziastă 
primire. Minute în șir s-a scandat 
cu putere „Ceaușescu — P.C.R. l“, 
„Ceaușescu și poporul 1“, „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres !“.

Cu optimism și încredere in viito
rul luminos al patriei, toți cei pre- 
zenți au dat expresie voinței de ne
clintit a oamenilor muncii suceveni 
de a urma, în strînsă unitate cu în
tregul popor, eroicul nostru partid 
comunist, pe secretarul său general, 
in tot ceea ce face spre binele și 
propășirea scumpei noastre patrii.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Costică Stoica, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a spus :

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în această memorabilă zi. de lu
minoasă sărbătoare pentru toți cei 
ce muncesc și trăiesc în străvechea 
vatră de istorie și civilizație a Su
cevei. vă rog să-mi permiteți să vă 
exprim imensa bucurie de a vă avea 
din nou în mijlocul nostru pe dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele 
Erou al națiunii, eminent ginditor 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
făuritor al noului destin al țării.

Intilnire cu membrii biroului comitetului județean de partid
Tovarășul Nicolaa Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au intil- 
nit, simbâtă, cu membrii Biroului 
Comitetului Județean Suceava al 
P.C.R.

în cadrul ședinței a continuat ana
liza efectuată, timp de două zile, ut 
unități industriale și agricole, stabi- 
lindu-se, pe baza concluziilor des
prinse, căile și modalitățile concre
te de acțiune pentru ca județul Su
ceava să-și îndeplinească, în condi
ții cît mai bune, sarcinile ce îi revin 
din planurile și programele de dez
voltare economico-socială pe anul 
1989 și pe întregul cincinal.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, de către primul-secretar al 
comitetului județean de partid, cal
de mulțumiri pentru vizită, pentru 
ajutorul acordat și indicațiile date, 
pentru grija permanentă pe care o 
poartă înfloririi continue a județu
lui, a întregii țări, creșterii gradului 
de civilizație al națiunii noastre so
cialiste.

Primul-secretar și membri al bi
roului au relevat că locuitorii jude
țului Suceava, asemenea întregului 
popor, sînt hotăriți să întimpine 
Congresul al XIV-lea al partidului 
cu rezultate cît mai bune în toate 
domeniile, in realizarea planului pe 
acest an. S-a subliniat, totodată, că 
toți cei ce muncesc și trăiesc în 
orașele și satele județului își mani
festă, cu prilejul amplei dezbateri ce 
are loc în organizațiile de partid, în 
organismele democrației noastre 
muncitorești-revoluționare, ac ordul 
deplin față de documentele progra
matice pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, față de toate hotărîri- 
le Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. din Iunie 1989, care, prin 
obiectivele lor, deschid noi și lumi
noase perspective de dezvoltare a 
țării, înfăptuirii neabătute a Pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a patriei spre comu
nism.

personalitate de inalt prestigiu a lu
mii contemporane.

De la tribuna acestei insuflețitoare 
adunări populare ne face o deosebită 
cinste de a da glas omagiului res
pectuos și plin de admirație față de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, mulțumindu-vă din adîncul 
inimilor noastre pentru tot ceea ce. 
cu pilduitor eroism și înflăcărat pa
triotism, ați făcut și faceți pentru 
dezvoltarea liberă și independentă a 
României socialiste, pentru bunăsta
rea și fericirea poporului român.

Ne exprimăm, totodată, aleasa pre
țuire si respectul profund tată 
de dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului și statului, 
eminent om politic șl savant de 
înalt prestigiu, care aduceți o 
contribuție de mare importanță 
Ia elaborarea șl înfăptuirea stra
tegiei dezvoltării economico-socia- 
le a țării, la progresul necontenit, 
al științei, cercetării, învățămîntului 
și culturii, românești, factori funda
mentali al Împlinirii multilaterale a 
patriei socialiste.

Dînd glas adeziunii depline a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din județ la Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XIV-lea Congres în funcția 
supremă de secretar general al parti
dului, vorbitorul a arătat că, aseme
nea întregii țări, meleagurile suceve
ne au înregistrat in anii luminoși ai 
Epocii Nicolae Ceaușescu profunde 
transformări înnoitoare. Inregistrin- 
du-se în toate domeniile vieții so- 
cial-economice realizări remarcabile.

Rezultatele obținute pînă în pre-

După ce au înfățișat o serie de 
realizări obținute în industrie și a- 
griculturâ. în alte domenii, măsurile 
luate pentru buna organizare a mun
cii și desfășurarea producției, a 
muncii politico-educative, vorbitorii 
au subliniat; în mod critic și auto
critic. unele neajunsuri care au făcut 
ca planul să nu fie îndeplinit la toți 
indicatorii, relevind acțiunile între
prinse în vederea ridicării întregii 
activități la un nivel superior de ca
litate și eficiență. înfăptuirii, în bune 
condiții, a prevederilor de plan.

Luînd cuvîntul. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat rezul
tatele bune obținute In creșterea pro
ducției industriale. în dezvoltarea ge
nerală a județului Suceava. Cu toa
te acestea — a arătat secretarul 
general al partidului — producția in
dustrială realizată nu se situează la 
nivelul posibilităților existente, al 
puternicului potențial economic al 
județului. Pornind de la cerința dez
voltării in continuare a bazei tebni- 
co-materiale a județului, secretarul 
general al partidului a cerut să fie 
elaborat. în cel mai scurt timp, un 
program de măsuri prin înfăptuirea 
căruia să se asigure realizarea unei 
producții industriale de minimum 
50 000 lei pe locuitor. In acest fel, 
județul va ajunge. în 1990. la o pro
ducție industrială de 35 miliarde lei. 
în 1995. valoarea producției indus
triale pe locuitor trebuie să ajungă 
la 60 000 lei. producția industrială a 
județului urmind să se ridice la 
45—46 miliarde lei.

Aceasta presupune — a arătat 
secretarul general al partidului — o 
cît mai bună utilizare a capacităților 
existente și a celor ce urmează să 
fie dezvoltate. inclusiv extinderea 
industriei mici. îmbunătățirea activi
tății în toate domeniile. Este necesar 
să fie luate neîntîrziat măsuri pen
tru a asigura funcționarea la para
metrii prevăzuți a tuturor întreprin
derilor. pentru ca anul viitor să. nu 
mai existe nici o unitate care să lu
creze sub capacitatea proiectată. Am
plasarea unităților productive propu
se să intre in funcțiune în următorii 
ani trebuie să se facă în mod judi- 

zent ne permit, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, să vă asi
gurăm cu toată răspunderea că în 
cinstea Congresului al XIV-lea vom 
îndeplini integral planul la producția- 
marfă industrială pe 1989 și pe 4 ani 
din actualul cincinal, ceea ce va per
mite realizarea unei producții supli
mentare de bunuri materiale în va
loare de peste 2,2 miliarde lei.

în agricultură, producțiile din acest 
en la culturile cerealiere au fost cele 
mai mari obținute vreodată pe me
leagurile sucevene. Recolte mult mal 
bogate ca în anii precedent! vom 
realiza la cartofi, sfeclă de zahăr și 
porumb. Acționăm permanent pen
tru întărirea și dezvoltarea proprie
tății de stat și cooperatiste — temelia 
trainică a ridicării satului românesc 
la o nouă civilizație.

în lumina prețioaselor Indicații șl 
mobilizatoarelor îndemnuri pe care 
ni le-ați dat pe tot parcursul vizitei 
de lucru In unitățile economice și 
din agricultură, ce vor constitui pen
tru noi un insuflețitor program de 
muncă, ne angajăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, să ne In
tensificăm eforturile pentru întă
rirea spiritului revoluționar, de ordi-. 
ne și disciplină la fiecare loc de 
muncă, pentru ca principiile auto- 
conducerii și autogestiunii, ale de
mocrației socialiste să-și găsească 
materializarea în obținerea unor re
zultate cît mai bune în producție.

Dînd glas gîndurilor de profundă 
mîndrie și recunoștință ale tuturor 
oamenilor muncii din județul Su
ceava, vă rugăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, să primiți 
mulțumirile fierbinți ale sucevenilor 
pentru noua vizită de lucru pe care 
ați efectuat-o pe aceste meleaguri.

Intîmpinat cu multă căldură 
șl însuflețire, a luat cuvîntul, 
in cadrul adunării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
nerai al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România. Ur-

cios. astfel incit să fie asigurată dez
voltarea armonioasă, echilibrată a 
localităților județului.

în ceea ce privește agricultura, s-a 
apreciat că Suceava dispune de po
sibilități mari de creștere în conti
nuare a producțiilor de porumb, car
tofi. floarea-soarelui, fructe. Totoda
tă. s-a cerut să se acorde o atenție 
deosebită dezvoltării sectorului zoo
tehnic în unitățile de stat și coope
ratiste, in așa fel incit, la nivelul ju
dețului, acesta să dețină o pondere 
de peste 70 la sută din efectivele de 
animale. în mod corespunzător, tre
buie să se dezvolte industria alimen
tară în județ, care să asigure valori
ficarea tuturor produselor animalie
re șl o bună aprovizionare a popu
lației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la modul cum se Înfăptuiesc 
programele de dezvoltare și moderni
zare a localităților județului. In acest 
cadru, a fost subliniată necesitatea 
respectării cu strictețe a prevederi
lor legii privind suprafețele con- 
struibile și delimitarea perimetrelor 
orașelor și comunelor. Comunele cele 
mai dezvoltate, a arătat secretarul 
general al partidului, trebuie să de
vină puternice centre agroindustria
le, care să dispună de toate dotă
rile necesare pentru a asigura locui
torilor condiții bune de muncă și de 
viață, de tnvățămînt, de asistență 
sanitară, pentru desfășurarea unei 
bogate activități culturale. S-a sta
bilit ca într-un termen cit mai scurt 
să fie analizat cu toată răspunderea 
modul cum se respectă și se Înfăp
tuiesc planurile de organizare, dez
voltare și modernizare a fiecărei lo
calități urbane și rurale și să fie 
întocmite programe pentru asigura
rea îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a tuturor reglementărilor șl 
prevederilor legii, a planurilor și 
măsurilor aprobate.

O atenție deosebită trebuie acor
dată înfăptuirii măsurilor de asigu
rare a autonomiei energetice a loca
lităților, avîndu-se în vedere posi
bilitățile de care dispune județul. 
S-a cerut ca, prin construirea de 
microhidrocentrale șl prin folosirea 

mărită cu viu interes șl deplină a- 
probare, cuvîntarea a fost subliniată, 
In repetate rinduri, cu puternice 
aplauze și urale de cel prezenți.

Mîndri de tot ce s-a Înfăptuit în 
orașul Suceava, In toate localitățile 
județului, de minunatele perspective 
strălucit prefigurate în proiectul 
Programului-Directivă și Tezele Con
gresului al XIV-lea, participanții la 
adunare au reafirmat deplina 
adeziune față de propunerea de 
realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la marele forum 
al comuniștilor români, în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului.

Minute In șir, zecile de mii de 
participanți au aclamat cu tnflăcă- 
rare pentru gloriosul nostru partid 
comunist și încercatul său conducă
tor, pentru harnicul și talentatul po
por român, pentru patria noastră 
socialistă, liberă, demnă șl înflori
toare.

Prin întreaga ei desfășurare, ma
rea adunare populară ce a încunu
nat vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în. județul 
Suceava, se înscrie ca un eveniment 
de cea mai mare însemnătate în via
ta tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc în această zonă a țării, care, 
puternic însuflețiți de îndemnurile 
și orientările secretarului general al 
partidului, au ținut să reafirme, in 
aceste momente deosebite, hotărirea 
lor fermă de a face totul pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin, pentru a întîmpina Con
gresul al XIV-lea al P.C.R. cu noi 
și mari succese in dezvoltarea ju
dețului, pentru creșterea contribuției 
lor la edificarea socialistă a patriei.

biogazuluî, să se asigure aprovizio
narea energetică din resurse locale 
a tuturor comunelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că realizarea importantelor 
sarcini ce revin județului Suceava 
impune intensificarea muncii orga
nizatorice, politico-ideologice și cul
tural-educative, perfecționarea stilu
lui și metodelor de lucru ale comi
tetului județean, ale biroului său, 
ale organelor și organizațiilor de 
partid, astfel încît să fie cuprinse 
cît mai bine toate domeniile, să fie 
soluționate operativ problemele care 
se ivesc, acestea să-și îndeplinească 
exemplar rolul pe care 11 au in con
ducerea întregii activități economi- 
co-sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că puternica 
organizație județeană de partid, în
tregul activ de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii vor acționa pen
tru întărirea ordinii și disciplinei, a 
răspunderii și a spiritului revoluțio
nar, in vederea lichidării stărilor de 
lucruri negative și îmbunătățirii ac
tivității în toate domeniile, obține
rii unor rezultate cît mai bune și 
realizării Integrale a planului pe 
acest an pînă la Congresul al XIV- 
lea al partidului.

In numele organizației județene de 
fiartid, primul-secretar al comitetu- 
ui județean a mulțumit tovarășului 

Nicolae Ceaușescu pentru orientările 
și indicațiile primite, pentru această 
vizită ce se dovedește a fi un pre
țios ajutor in perspectiva dezvol
tării multilaterale a ludețului, in 
viața locuitorilor săi. Indicațiile pri
mite vor constitui un program prio
ritar pentru toate organizațiile de 
partid, care, îndeplinindu-și cu răs
pundere rolul conducător, vor acțio
na cu energie și elan revoluționar 
pentru transpunerea in viață a aces
tor indicații, a tuturor sarcinilor ce 
le revin pentru mobilizarea oameni
lor muncii la înfăptuirea prevede
rilor planului de stat, a luminoaselor 
obiective cuprinse în Programul 
partidului, în documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.

în întreprinderi sucevene, analiză 
cuprinzătoare a activității desfășurate, 
a programelor de dezvoltare viitoare
(Urmare din pag. I)
partid și secretarul său general, pen
tru patria noastră socialistă.

O formație alcătuită din membri al 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat ono
rul.

Grupuri de pionieri, șoimi a! pa
triei și tineri au oferit buchete de 
flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate de către ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Eugeniu 
Rădulescu, și directorul întreprinde
rii, Aurel Chifan, rezultatele obținu
te în prima capacitate de producție 
aflată în funcțiune, stadiul lucrări
lor la celelalte obiective din compo
nenta ei. care se află în faze de mon
taj, urmînd ca pînă la siirșitul anu
lui să fie date și acestea în func
țiune, precum și modul cum se în
făptuiește sarcina de răspundere În
credințată sucevenilor de a contri
bui la realizarea de utilaje la nivelul 
tehnicii mondiale pentru fabricarea 
rulmenților. Utilajele complexe, de 
înaltă tehnicitate, din dotarea între
prinderii sînt proiectate și executa
te în țară, majoritatea constituind 
premiere naționale în acest do
meniu.

Gradul de mecanizare șl automa
tizare ridicat a impus pregătirea co
respunzătoare a muncitorilor și teh
nicienilor, în imensa lor majoritate 
tineri din județ, pregătiți în școli 
profesionale și întreprinderi de pro
fil din țară.

Examinînd desfășurarea procesului 
de producție, secretarul general al 
partidului a atras atenția că supra
fețele din halele de producție puse 
în funcțiune pînă acum nu sînt sufi
cient valorificate și a cerut condu
cerii unității, centralei industriale și 
ministerului de resort să ia măsuri 
în direcția utilizării raționale a a- 
cestora, măririi numărului de ma
șini, astfel încit uzina să ajungă la 
potențialul productiv corespunzător 
Investiției.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu ti
neri muncitori din unitate, intere- 
sindu-se de modul în care iși îndepli
nesc sarcinile de producție, de con
dițiile lor de muncă și viață.

La plecare, adresindu-se colectivu
lui întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a felicitat pen
tru activitatea desfășurată in aceas
tă unitate nouă, modernă, pentru 
primele rezultate bune obținute în 
producție, apreciind, totodată, că 
întreprinderea, prin dotările de mare 
tehnicitate de care dispune, prin 
utilizarea rațională a spațiilor con
struite are posibilitatea să realizeze 
anual 50—60 milioane de rul
menți. tn acest sens, secretarul ge
neral al partidului a cerut oameni
lor muncii de aici să acționeze in 
continuare pentru punerea In func
țiune cit mai grabnică a noilor ca
pacități de producție, le-a urat 
succese tn activitatea lor, astfel in
cit întreprinderea să se situeze prin
tre cele mai bune din țară, multă 
sănătate și fericire.

Îndemnul secretarului general al 
partidului a găsit an larg aoou in 
rîndul constructorilor de rulmenți, 
al întregului colectiv, care s-a an
gajat să facă totul pentru înfăptui
rea in cele mai bune condiții a sar
cinilor ce ii revin.

Oamenii muncii de la COMBI
NATUL DE FIBRE, CELULO
ZA Șl HÎRTIE au intîmpinat cu 
deosebită bucurie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, cărora le-au exprimat 
cele mai calde sentimente de stimă 
și prețuire.

Antrenat într-un proces profund 
și cuprinzător de dezvoltare și mo
dernizare. combinatul sucevean și-a 
sporit in ultimul deceniu producția 

de două ori șl jumătate, a dobtndit 
succese în ceea ce privește crește
rea, diversificarea și îmbunătățirea 
calitativă a producției, devenind în 
prezent una din unitățile reprezen
tative din acest sector.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu factorii de răspundere, 
cu specialiștii și oamenii muncii de 
aici s-a axat pe problemele cele mai 
importante legate de realizarea sar
cinilor de plan, tja utilizarea in
tensivă a capacităților existente. 
Îierfecționarea mal rapidă a tehno- 
ogiilor de fabricație, de valorifica
rea superioară a masei lemnoase și 
a celorlalte materii prima utilizata 
în procesul de producție.

înfățișînd cele mal Importante 
realizări ale colectivului, directorul 
combinatului, Nicolae Turtureanu, 
a subliniat că orientările și indica
țiile secretarului general al partidu
lui, sarcinile trasate Întreprinderilor 
din sectorul celuloză, și hîrtie s-au 
materializat in cuprinzătoare pro
grame de activitate vizind dezvol
tarea producției în spațiile existen
te, asimilarea de produse noi, cu 
caracteristici superioare, sporirea 
eficienței economice.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost 
prezentată gama largă de sortimen
te ce se execută în prezent, eviden- 
țiindu-se ponderea din an in an mai 
mare a celor de calitate superioară 
și cu valoare ridicată. O dovadă 
grăitoare în acest sens o constituie 
creșterile semnificative înregistrate, 
atît pe plan cantitativ, cît și calita
tiv, in domeniul fabricării celofibrei 
tip bumbac și firelor celulozice tip 
mătase, în executarea unor noi pro
duse din hîrtie tehnică. S-a subli
niat că aceste rezultate au avut ca 
urmare o creștere a solicitărilor din 
partea partenerilor de peste hotare, 
ceea ce a făcut ca in numai trei ani 
valoarea exporturilor combinatului 
să se mărească de peste două ori.

Atrăgînd atenția asupra importan
tei pe care o are pentru economia 
națională folosirea judicioasă, cu 
maximă eficiență a resurselor de 
materii prime de orice fel, secre
tarul general al partidului a cerut 
să se acționeze pentru identificarea 
și aplicarea unor tehnologii moder
ne, care să asigure dublarea pro
ducției de celuloză din aceeași can
titate de lemn introdusă în procesul 
de fabricație.

Pe parcursul vizitării unor sec
toare productive, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentate flu
xurile tehnologice, măsurile adoptate 
In vederea sporirii gradului de au
tomatizare a operațiilor, creșterii 
productivității muncii.

In cursul vizitei au fost examina
te, de asemenea, o serie de aspecte 
legate de reducerea consumurilor de 
materii prime și energie, Îmbunătă
țirea randamentului mașinilor șl 
utilajelor, «vldențiindu-se valoarea 
economică ridicată a unor orocedee 
de recuperare a căldurii la unele 
faze sie procesului de fabricare a 
celulozei, de mărire a gradului de 
folosire a deșeurilor lemnoase ca 
materii prime.

Despărțindu-se de oamenii muncii 
de aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat întregului colectiv calde 
felicitări pentru realizările de pînă 
acum, împreună cu urarea de a ob
ține rezultate și mai bune, de a ac
ționa pentru dublarea producției de 
celuloză și ridicarea nivelului tehnic- 
calitativ al producției, sporindu-și 
astfel contribuția la dezvoltarea ne
contenită a patriei.

Prin puternice aplauze și ovații, 
muncitorii și specialiștii combinatu
lui sucevean și-au exprimat hotărirea 
de a înfăptui Întocmai sarcinile tra
sate de conducătorul partidului și 
statului, de a Întîmpina marele fo

rum al comuniștilor români cu noi șl 
tot mai importante succese.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
In continuare, ÎNTREPRINDE
REA DE MAȘINI-UNELTE 
DIN SUCEAVA.

Și această unitate a cunoscut o 
dezvoltare continuă, ocupînd un loc 
distinct în cadrul întreprinderilor de 
profil din țară. Prin construirea de 
noi capacități, Întreprinderea dis
pune, in prezent, de importante fon
duri fixe, de o modernă dotare teh- 
nico-materială.

In timpul analizei, la care au parti
cipat ministrul industriei electroteh
nice. Nicolae Vaidescu. alte cadre 
de conducere, muncitori și specialiști, 
au fost examinate modul cum se ac
ționează pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, pentru continua înnoire 
și diversificare a producției, precum 
și măsurile ce se impun a fi luate 
pentru ridicarea întregii activități la 
cote superioare de calitate și efici
ență.

A fost subliniat faptul că, In spi
ritul indicațiilor primite cu prilejul 
precedentei vizite, întreprinderea 
produce mașini-unelte mici șl mij
locii. precum și mașini-unelte grele. 
In prezent, aici se realizează o parte 
însemnată din necesarul economiei 
naționale de aparate de măsură si 
control neelectrice. Directorul între
prinderii, Iacob Costache, a informat 
despre stadiul Îndeplinirii principa
lilor Indicatori de plan în perioada 
care a trecut din acest an. S-a sub
liniat că o atenție de prim ordin este 
acordată producției destinate expor
tului, realizările de pînă acum cre- 
fnd condiții ca, pînă la Congresul al 
XIV-lea, acest indicator să fie Înde
plinit pe întregul an.

în același timp, au fost prezentate 
rezultatele înregistrate de construc
torii de mașini suceveni prin apli
carea măsurilor înscrise în progra
mul privind organizarea muncii și 
perfecționarea proceselor de fabrica
ție, care s-au soldat cu obținerea 
unor importante sporuri la producția 
industrială și productivitatea mun
cii. cu apreciabile reduceri ale chel
tuielilor materiale și de producție.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca, pe spațiile existente, să se 
asigure o importantă creștere a pro
ducției și, în special, a celei desti
nate exportului.

Pretutindeni, pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Înconjurat cu multă căldură de mun
citorii și specialiștii întreprinderii, 
care i-au mulțumit pentru vizită, 
pentru sprijinul acordat în vederea 
dezvoltării și modernizării uzinei In 
care muncesc.

La încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a adresat calde 
felicitări constructorilor de mașini- 
unelte din Suceava pentru rezulta
tele înregistrate și urarea de a ob
ține nod succese. îndemnul de a ac
ționa. tn continuare, pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor și a eficientei economice, 
sporindu-și astfel contribuția la dez
voltarea generală a tării.

Constructorii de mașini-unelte din 
Suceava au exprimat, prin însufle
țite aplauze urale si aclamații, 
hotărirea lor fermă de a face totul 
pentru transpunerea în viață a in
dicațiilor primite, pentru îndepli
nirea integrală, pînă la Congresul 
al XIV-lea ai partidului, a sarcinilor 
ce le revin pe anul 1989.

După vizita in întreprinderi de 
pe această platformă industrială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat spre piața centrală a orașu
lui Suceava, unde a avut loc marea 
adunare populară.
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în această perioadă si în lunile următoare, un număr tot mai mare 
de noi capacități de producție sint planificate să fie puse in funcțiune. 
Ca atare, beneficiind și de timpul încă favorabil, se impune ca pe toate 
șantierele de investiții să se accelereze ritmul de lucru, astfel incit noile 
obiective să poată fi racordate cit mai operativ la circuitul productiv. De 
altfel, așa cum s-a cerut și la recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. munca pe șantierele de investiții, precum și livră
rile de utilaje trebuie astfel organizate și coordonate incit să se asigure 
finalizarea la termenele stabilite și chiar în avans a lucrărilor de con
strucții și montaj. Practic, la fel ca și în unitățile industriale, este necesar 
ca și in acest domeniu, pe fiecare șantier să se stabilească programe de 
lucru cu sarcini precise pe fiecare formație de constructori și montori, 
a căror înfăptuire să fie urmărită zilnic, riguros.

în sondajul de azi ne vom referi concret la acțiunile întreprinse pen
tru urgentarea punerii in funcțiune a unor noi capacități de producție la 
Întreprinderile de rulmenți din Ploiești și Alexandria.

PRIMELE PROBE CON
FIRMĂ CALITATEA LUCRĂ
RILOR EXECUTATE. La In- 
treprinderea de Rulmenți Grei 
Ploiești se află in stadiu final de 
execuție o importantă capacitate 
ce urmează să asigure într-o mare 
măsură necesarul de semifabricate 
pentru producția de rulmenți a uni
tății. Secția forjă — obiectivul de 
investiție asupra căruia ne vom în
drepta atenția — a intrat parțial în 
producție încă din luna ianuarie a 
acestui an. pînă acum realizindu-se 
aici mai mult de 15 000 bucăți inele 
de rulmenți. Atenția constructorului, 
montorului. furnizorilor de utilaje și 
a beneficiarului se îndreaptă acum 
spre atingerea pînă la mijlocul lunii 
noiembrie a parametrilor proiectați 
Ia toate utilajele din dotare. Cum se 
acționează pentru îndeplinirea aces
tui obiectiv ?

De la bun început trebuie precizat 
că lucrările de construcție sint ter
minate în proporție de 90 la sută, 
Antrepriza de Construcții Industriale 
și Montaj Prahova acționînd in pre
zent pentru definitivarea căilor fe
rate uzinale, executarea unor lucrări 
de închidere și izolații, pentru care 
are în șantier întreaga forță de mun
că. precum și toate mașinile și uti
lajele necesare. Importante forțe au 
fost concentrate la finalizarea mon
tajului și a probelor la presa de 
2 000 tene-forță. unde echipa condusă 
de Radu Georgescu lucra la racordu
rile instalației electrice și de auto
matizare ale pupitrului de comandă, 
precum și la cdntrala hidro-pneuma- 
tică aferentă presei. ..Sîntem ferm 
hotărîți. ne spunea șeful de echipă 
Radu Georgescu, ca pînă la Con
gresul al XIV-lea al partidului să se 
ooată lucra la întreaga capacitate cu 
acest utilaj de mare importantă în 
ansamblul investiției. Ne-au sosit de 
la Baia Mare dispozitivele de meca
nizare. așa îneît putem mări ritmul 
de lucru, devansind cu 20 de zile 
termenele stabilite initial".

Lucrările sint avansate șl Ia cup
toarele verticale de tratament ter
mic. unde sint finalizate toate cele 8 
cuptoare, iar comisia de omologare 
execută testele finale. Se apreciază 
că pînă la sfîrșitul lunii septembrie 
ele vor -ajunge să lucreze la parame
trii prevăzuți. Inginerul Mihai Bu- 
deleanu ne spunea că aceste cuptoa
re sint unele dintre cele mai moder
ne utilaje de acest fel realizate pînă 
în prezent în țară, la întreprinderea 
..Independența" Sibiu. Avînd în ve
dere rezultatele probelor de pînă a- 
cum. se poate afirma că acestea vor 
funcționa la inalți parametri de ca
litate Si eficiență. Astfel, cu cele 8 
cuptoare de încălzire a semifabrica
telor s-au șl executat pînă acum 
peste 15 000 Inele. Celelalte patru 
cuptoare se găsesc practic in stadiul 
final de montaj. Si acest exemplu 
nu este singular. La laminorul de 
inele cu diametre cuprinse între 800 
și 2 000 milimetri s-a finalizat mon
tajul și s-au executat primele pro

Strîngerea grabnică și fără pierderi a întregii producții
și pregătirea recoltei viitoare - sarcini urgente în agricultură!
giurgiu, Fruntașii demonstrează: culesul 

porumbului poate fi intensificat
Unitățile agricole de stat și coope

ratiste din județul Giurgiu au de 
recoltat in această toamnă porumbul 
de pe o suprafață de 45 394 hectare. 
Pentru finalizarea acestei importan
te lucrări la termenul stabilit și fără 
pierderi, comandamentul județean 
pentru agricultură, organele agricole 
și consiliile populare au luat măsuri 
hotărite în ce privește mobilizarea 
unor puternice forțe mecanice și 
umane, care acționează zi-lumină la 
recoltat, transportat, depozitat și eli
berarea terenului. De altfel, pină la 
14 sentembrie. porumbul a fost recol
tat de pe 41 la sută din suprafața 
cultivată, în special pe terenurile 
unde urmează a fi însămînțate cul
turile de toamnă, pentru a se des
chide front larg de lucru tractoare
lor ța pregătirea terenului.

Urmărim cum se desfășoară acti
vitatea la Cooperativa Agricolă Bra
niștea, unde din cele 300 hectare 
cultivate cu porumb au fost recoltate 
pînă în prezent 140 hectare. Pe cîmp 
se află peste 300 de cooperatori care 
recoltează manual, transportul po
rumbului efectuindu-se în exclusivi
tate cu cele 125 de atelaje. Tovarășul 
Iile Anculescu, președintele unității, 
precizează : „întrucit avem o su
prafață relativ mică cu porumb, îl 
recoltăm manual si folosim atelajele 
nronrii pentru transport. în felul 
acesta facem și importante economii 
de combustibil, iar mijloacele de 
transport auto duc sfecla de zahăr 
direct la fabrică. Concomitent cu 
recoltarea, se execută și eliberarea 
terenului, cocenii fiind transportați 
direct în baza furajeră".

Și la Cooperativa Agricolă Remuș 
s-a recoltat porumbul de pe 180 de 
hectare din cele 404 hectare cultiva
te, lucrarea efectuindu-se atît me-

sălaj, Prioritate
Importante forțe mecanice și ma

nuale sînt concentrate, în aceste zile 
bune de lucru, la strîngerea recoltei, 
arat și pregătirea terenului pentru în- 
sămînțări in unitățile agricole socia
liste din județul Sălaj. Ilustrative 
pentru această apreciere de ansamblu 
sint și instantaneele surprinse într-un 
raid efectuat in Consiliul Agroindus
trial Crasna.

„Potrivit măsurilor stabilite de co
mandamentul agricol județean, celor 

be. iar acum urmează ca în cel 
mai scurt timp instalația să pri
mească avizul definitiv de lucru.

Se poate spune deci că există pre
mise favorabile pentru ca toate uti
lajele din dotare să lucreze la para
metrii proiectați înainte de sfirșitul 
lunii noiembrie. De altfel, cadrele 
de conducere ale întreprinderii de 
Rulmenți Grei Ploiești și reprezen
tanții furnizorilor de echipamente 
s-au declarat, fără excepție, mulțu
miți de ritmul de montaj și calita
tea probelor executate, de prompti
tudinea în livrarea ultimelor compo
nente. Totuși, după cum ne-a preci
zat inginerul Gheorghe Ionescu, șe
ful compartimentului de investiții, 
este necesar ca și in continuare în
treprinderea Mecanică de Utilaj Me
talurgic Baia Mare, întreprinderea 
„Independența" Sibiu, precum și în
treprinderea de Utilaj Chimic și For
jă Rimnicu Vîlcea să livreze ritmic, 
la termenele stabilite, utilajele de 
mecanizare a liniei de ciocane pen
tru forjare si laminare a inelelor cu 
diametrul de 600 mm. cuptoarele 
pentru tratament termic secundar și 
rezervorul tampon de aer de 50 mc. 
în felul acesta va fi pe deplin posi
bil ca. pînă la marele forum al co
muniștilor români, constructorii de 
rulmenți grei din Ploiești să poată 
raporta atingerea parametrilor pro
iectați la noua și moderna capacitate 
de producție. (Ioan Marinescu, co
respondentul „Scînteii").

FURNIZORII DE UTILAJE 
AU ÎNCĂ DATORII NEONO- 
RAȚg La întreprinderea de Rul
menți din Alexandria se află în fază 
de finalizare programul privind dez
voltarea și modernizarea unității, prin 
care se asigură, practic, dublarea ca
pacității productive inițiale. Este 
vorba de punerea in funcțiune a u- 
nor mașini și utilaje care vor com
pleta capacitatea totală planificată;

Este necesar să precizăm că pe 
parcursul derulării investiției s-au 
înregistrat serioase restanțe ce au 
dus la reprogramarea termenelor 
stabilite. Important este totuși fap
tul că. prin mai buna colaborare a 
factorilor implicați in realizarea lu
crărilor. prin eforturile furnizorilor 
de utilaje,, care au asimgaț. in fa
bricație. în premieră, mașini-uhelte 
complexe, multe obstacole au fost 
depășite.

— Se poate aprecia, ne spune Ingl- 
nerul-șef cu probleme de investiți! 
al Întreprinderii, Marcel Lăzărescu, 
că în prezent, datorită analizelor 
exigente din comandament organi
zate periodic, se realizează o strînsă 
conlucrare între diferiți! executanți 
ai obiectivelor prevăzute. Urmărin- 
du-șl.cu atenție realizarea sarcinilor 
proprii, fiecare este în același timp 
preocupat de a crea fronturi cores
punzătoare de lucru pentru ceilalți. 
Orientare susținută de un amplu 
program de măsuri tehnice și orga
nizatorice adoptat de fiecare brigadă 
în parte. Centrul de greutate al mă

canic, cit și manual. Recolta este 
transportată operativ cu patru cu
pluri de remorci și 30 de atelaje. 
Inginerul-șef al cooperativei, Nistor 
Sirbu, ne spune : „Programul fiecă
rei zile de lucru începe din zori și 
nu se încheie decît o dată cu lăsarea 
serii, după ce întreaga producție a 
fost trimisă la baza de recepție".

Culesul porumbului se desfășoară 
intens și In cooperativele agricole 
Frățești și Oinacu din Consiliul 
Agroindustrial Frățești ; Bucșani, 
Uiești, Bulbucata șiiClejani, din 
Consiliul Agroindustrial Bucșani ; 
Bolintin Vale, Bolintin Deal și Găi- 
seni din Consiliul Agroindustrial 
Bolintin Vale. Pretutindeni, în uni
tățile menționate, mijloacele de 
transport sint dirijate în funcție de 
suprafețele ce se recoltează, de ur
gentele zilei. Practic, tot ce se adună 
într-o zi pînă seara se află pus la 
adăpost

Nu același lucru se poate spune 
despre unitățile cooperatiste Roata 
și Mîrșa, din Consiliul Agroindus
trial Roata ; Grădinari și Iepurești, 
din Consiliul Agroindustrial Mihăi- 
lești, unde recoltarea porumbului se 
desfășoară încă într-un ritm destul 
de lent Se impune, așadar, din 
partea forurilor de resort luarea 
unor măsuri operative pentru accele
rarea la maximum a ritmului recol
tării porumbului, transportării șl 
depozitării producției în toate uni
tățile în care se înregistrează ră- 
mîneri în urmă, astfel îneît, pină la 
20 septembrie, această importantă 
lucrare să se Încheie în întregul 
Județ

Ion GAGH1I
corespondentul „Scînteii*

recoltării cartofilor
elaborate pe plan local, activitatea a 
fost organizată în așa fel îneît forțele 
să fie concentrate la lucrările priori
tare — ne spune tovarășul loan 
Stevar, organizatorul de partid. A- 
cum, la ordinea zilei este strîngerea 
rapidă a recoltei, îndeosebi de car
tofi, cultură care, în unitățile agricole 
din consiliul nostru, ocupă o supra
față destul de mare, aproape 1000 
hectare. Strîngerea recoltei în timp 
scurt se impune și datorită faptului 

gurilor este axat pe folosirea într-o 
proporție cit mai ridicată a mijloa
celor mecanizate din dotare, întări
rea ordinii și disciplinei în muncă, 
stabilirea de sarcini și răspunderi 
precise pe oameni și echipe. La fie
care punct de lucru, formații alcă
tuite din muncitori și specialiști din 
întreprinderea noastră participă e- 
fectiv la montajul unor utilaje, la 
efectuarea racordurilor electrice și 
hidrotehnice, a probelor tehnologice, 
în felul acesta se asigură economii 
de multe milioane lei la execuția lu
crărilor și cunoașterea mașinilor și 
utilajelor de către oamenii care le 
vor exploata In procesul de pro
ducție.

La secția forjă, eforturile sînt în
dreptate spre punerea în funcțiune 
a liniei automate de forjat inele de 
rulmenți LAF 28—50. Am reținut de 
la interlocutorul nostru seriozitatea 
și răspunderea cu care furnizorul ge
neral — întreprinderea „1 Mai" Plo
iești — a acționat pentru realizarea 
într-un timp foarte scurt a presei 
automate de forjat, una din compo
nentele liniei tehnologice anjintite. 
O altă componentă a liniei tehnolo
gice este instalația de încălzire a ba
relor de oțel executată de întreprin
derea „Metalica" București. începe
rea efectivă a probelor este condi
ționată însă de efectuarea de către 
reDrezentanții acestei întreprinderi 
bucureștene a unor reglaje, de pu
nerea la punct a protecțiilor și sem
nalizărilor de la convertizorii și con
densatoarele de medie frecvență, o- 
perațiuni ce se cer a fi mult inten
sificate printr-o mai bună organiza
re a muncii, prin întărirea ordinii și 
disciplinei.

în aceeași secție — forjă — tre
buie urgentată punerea in funcțiune 
de către constructori a celei de-a 
doua instalații de sablare. După cum. 
o problemă de care depinde funcțio
narea la parametri a celor două in
stalații o constituie asigurarea unor 
piese de schimb corespunzătoare de 
către Combinatul de Utilaj Greu 
Cluj-Napoca, care le-a realizat. In
stalația care se află deja în exploa
tare înregistrează dese stagnări. De 
asemenea, la secția bile-role se cere 
grăbit montajul în vederea punerii 
în funcțiune a celor 5 mașini de spă
lat și conservat role conice cu ultra
sunete. furnViorul fiind întreprinde

Aspect de muncă la întreprinderea de Mașini-Unelte, Accesorii și Scule 
din Baia Mare

că toată această suprafață urmează 
să fie însămînțată cu grîu sau orz. Ca 
atare, am hotărit ca. în cîteva zile, să 
strîngem recolta si. pe măsură ce se 
eliberează terenul, acesta să fie pre
gătit pentru semănat. Concomitent, 
parte din forte sint mobilizate la cu
lesul porumbului, acțiune începută pe 
solele în care știuleții au ajuns Ia 
maturitate, sole controlate riguros din 
timp".

Un prim popas pe traseul nostru 
l-am făcut la Cooperativa Agricolă 
Crasna. Președintele unității, Ale
xandru Hegheduș, ne-a relatat că, 
din cele 160 hectare cultivate cu car
tofi, recolta a și fost strînsă de pe 
70 hectare. întrucît terenul este moale 
si nu permite folosirea mijloacelor 
mecanice, lucrarea se execută ma
nual.

La Horoatul Crasnel stăm de vorbă 
cu inginera Florica Chiș, prezentă 
In cîmp alături de sutele de coope
ratori la recoltarea cartofilor, care 
ne-a spus : „Pe terenurile umede 
lucrăm în exclusivitate manual, iar 
pe porțiunile zvîntate folosim mașina 
de recoltat. în condiții normale, în 
oel mult șase zile vom încheia recol

nou: Practici care determină intirzieri 
la recoltare

Pentru strîngerea Ia timp șî fără 
pierderi a sfeclei de zahăr de pe 
cele 14 200 hectare și obținerea unui 
randament de extracție cit mai ridi
cat. comandamentul județean, con
stituit special in acest scop, urmă
rește respectarea strictă a grafice
lor de recoltare. în funcție de capa
citatea de prelucrare a unităților de 
profil. Pină joi seara, pe an
samblul județului s-au recoltat 7 230 
hectare din suprafață. Mai multe 
unități cultivatoare din consiliile 
agroindustriale Melinești, Predești, 
Dăbuleni. Filiași. Catane. Amărăsti și 
Plopșor au încheiat această lucrare.

Am urmărit, de-a lungul unei zile, 
desfășurarea recoltării si prelu
crării sfeclei, mai ales modul 
în care se asigură continuita
tea fluxului de producție. „în
trucît în acest an am început 
cu o lună mai devreme pro
cesul de industrializare, am pregătit 
din timp atit Instalațiile de prelu
crare. cît si spatiile de preluare și 
depozitare, astfel îneît întreaga acti
vitate să se desfășoare fără întreru
pere — a tinut să precizeze tovară
șul Marin Rădulescu. directorul în
treprinderii de Industrializare a 
Sfeclei de Zahăr Podari. Pentru res

rea de Utilaje și Piese de Schimb 
din Suceava. La fel de important este 
ca cele două antreprize de construc
ții și de montaj instalații din cadrul 
Trustului de Construcții Industriale 
Pitești să-și intensifice eforturile 
pentru finalizarea lucrărilor la zidu
rile antifoc de la secțiile bile-role și 
strungărie-inele, ca și montarea po
dului rulant stivuitor și a rastelelor 
de la magazia de materii prime.

Nu-i mai puțin adevărat că exis
tă și în întreprindere o serie de pro
bleme de a căror rezolvare depinde 
atingerea parametrilor proiectați la 
capacități date jn funcțiune în peri
oada anterioară. La secția bile-role, 
presele de refulat role conice la rece, 
furnizor întreprinderea „Tractorul" 
Brașov, prezintă unele defecțiuni în 
exploatare, pentru remedierea căro
ra acționează atit oameni ai mun
cii din unitatea producătoare, cit șl 
de la beneficiar. în secția strungărie, 
muncitori și specialiști de la meca- 
no-energetic și din atelierele de 
proiectare sint preocupați de asigu
rarea condițiilor tehnologice și a 
S.D.V.-isticii necesare care să condu
că la atingerea parametrilor proiec
tați de către cele 20 de strunguri 
multiax montate recent aici.

Am mai reținut apelurile făcute 
de beneficiar către alți furnizori de 
utilaje, între care : întreprinderea 
Industrială de Tehnică Medicală 
București, pentru urgentarea livrării 
mașinilor care compun liniile tehno
logice semiautomate de montaj rul
menți cu diametrul 12—30 mm, și în
treprinderea de Contactoare Buzău, 
care s-a angajat să execute sistemele 
de mecanizare din secțiile de montaj 
6i rectificare. De asemenea, se solici
tă sprijin în vederea asigurării unor 
piese de schimb pentru mașini-unel- 
te (mașini de rectificat, generatoare 
de atmosferă etc.) aduse din import 
și puse in funcțiune pe parcursul 
derulării procesului de dezvoltare a 
Întreprinderii.

Sint aspecte care pun tn evidență 
necesitatea unor susținute eforturi 
comune, a implicării mai active, res
ponsabile a tuturor factorilor care 
colaborează pentru punerea în func
țiune în cel mai scurt timp a tutu
ror obiectivelor prevăzute și atin
gerea parametrilor proiectați Ia fie
care capacitate productivă. (Stan 
Stefan. corespondentul „Scînteii").

tarea cartofilor. Pe măsură ce tere
nul se eliberează, discurile sînt con
centrate la lucrările de pregătire, 
urmînd ca în cel mal scurt timp să 
începem însămînțarea griului".

La Cooperativa Agricolă Stîrciu, re
cunoscută de acum ca unitate frun
tașă în ce privește producția de car
tofi, activitatea de recoltare era in 
toi. Sute de oameni lucrau pe trei 
sole mari, sub directa coordonare și 
supraveghere a președintelui Iuliu 
Bălaiei-și a inginerei Amalia Todea. 
Totul decurgea normal, pînă la pu
nerea cartofilor în saci. De ce ? Pen
tru simplul motiv că nu erau destui 
saci. Și aceasta întrucît cei de Ia 
centrul județean de semințe (la Stîr
ciu produeîndu-se și cartofi de să- 
mîntă) nu erau în ritm cu activita
tea din cîmp. Președintele consiliului 
agroindustrial ne-a spus că în ziua 
următoare va interveni personal la 
centrul de semințe de legume Zalău. 
Ceea ce nu e rău, firește. Dar de ce 
tocmai cei interesați să preia cartofii 
trebuie să fie impulsionați ?

Eiiqen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii*

pectarea graficelor de recoltare sta
bilite. lucrători cu experiență din în
treprindere răspund direct de coope
rativele agricole ce au suprafețe mai 
mari cultivate cu sfeclă de zahăr.

Un prim aspect pe care îl consta
tăm ne teren este existenta unei 
bune corelări între capacitatea de 
transport asigurată zilnic și cantita
tea de sfeclă aflată în baze. Mai 
exact spus. în ziua documentării 
noastre întreprinderea de Trans
porturi Auto Dolj a pus la dispoziție 
o capacitate suficientă pentru asigu
rarea stocului necesar funcționării 
fabricii cel puțin două zile, asa cum 
este prevăzut. Numai că pe 13 sep
tembrie stocul existent în fabrică 
era doar exact cit se poate 
prelucra In 24 de ore. Nu e- 
xistă sfeclă în baze sau în uni
tățile producătoare ? Nicidecum. 
Bunăoară, în cele 6 baze de recepție 
se aflau la acea dată aproape 7 000 
tone sfeclă. Vinovată de această sta
re de lucruri se face conducerea fa
bricii din Podari, care, „de frică" să 
nu se deprecieze sfecla în curtea în
treprinderii, a luat măsura ca stocul 
din unitate să nu fie mai mare decît 
cantitatea ce se poate prelucra în 24 
de ore. Adevărul este că existenta

CARAȘ-SEVERIN :
Creația tehnică 

in sprijinul producției
Angajați cu toate forțele în 

efortul exemplar al întregului 
nostru popor pentru a întîmpina 
cu realizări deosebite cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, 
slderurgiștii din marile cetăți cu 
toc continuu ale Caras-Severi- 
nului cinstesc „Ziua metalurgis
tului" cu noi succese în produc
ție.

La loc de cinste tn bilanțul 
de remarcabile înfăptuiri ale 
siderurgiștilor din județul Ca- 
ras-Severin se situează cele 
peste 6 000 tone oțel obți
nute peste plan de la înce
putul anului și pînă în pre
zent de colectivul întreprinderii 
Otelul Roșu. Tot la această uni
tate, laminatorii au livrat su
plimentar 1 425 tone tablă groa
să. mijlocie si subțire, iar co
lectivul turnătoriei de oțel a 
executat peste prevederi 34 tone 
de piese. Din raportul muncito
resc al colectivului Combinatu
lui Siderurgic din Reșița este 
demnă de retinut preocuparea 
susținută pe tărîmul creației 
tehnico-știintiîice. De la începu
tul anului si pînă in prezent, 
aici au fost înregistrate 51 de 
inovații și 11 invenții, cu o efi
cientă economică în valoare de 
peste 30 milioane lei, și s-au 
aplicat circa 40 de tehnologii noi 
si modernizate. O realizare de 
excepție o reprezintă folosirea 
Ia oțelăria reșițeană a noului 
tip de lingotiere cu pereți echi
librați termic. Si Ia Otelul Roșu 
a fost pusă la punct o tehnolo
gie deosebit de eficientă, ce vi
zează fabricația benzilor din 
inox la cald, prin care se reduce 
importul la acest produs. (Ion 
D. Cucu).

VILCEA:
Sarcinile la export — 

onorate exemplar
Acționînd cu abnegație ți răs

pundere muncitorească, în spiri
tul indicațiilor și orientărilor se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivele de oameni ai muncii 
din șase întreprinderi ale jude
țului Vîlcea și-au onorat inte
gral, cu 20 de zile mai devreme, 
sarcinile de plan la .export pe 9 
luni din acest an. Potrivit anga- ' 
jamentelor asumate în intimpl- 
narea celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului, colectivele de * 
la întreprinderea de Echipament 
Hidraulic Rimnicu Vîlcea, în
treprinderea Forestieră de Ex
ploatare și Transport Vîlcea, 
Uniunea Județeană a Cooperati
velor Meșteșugărești ți din cele
lalte trei unități economice cara i 
au raportat îndeplinirea lai de- 
vans a planului la export vor I 
mai livra pînă la sfirșitul aces
tei luni, in avans față da preve
derile asumate in contractele 
încheiate cu parteneri de pesta 
hotare, produse în valoare de 
35,3 milioane lei.

în continuare, colectivele J 
acestor unități se preocupă de 
Înnoirea și modernizarea fabri
cației, de ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ și diversifi
carea produselor în vederea 
asigurării portofoliului de co
menzi și contracte pentru pro
ducția de export a anului viitor. 
(Ion Stanoiu), 

sfeclei în baze sau în grămezi mari 
la capătul tarlalelor creează in rîndul 
producătorilor unele rețineri la re
coltare. „Noi putem realiza graficul 
zilnic stabilit de 40 hectare, dar ieri 
am recoltat doar 16 hectare pentru 
că avem peste 1 330 tone de sfeclă 
depozitată în cîmp — ne spune Tu
dor Raicea. inginerul-șef al Consi
liului Agroindustrial Segarcea. înce- 
nind de astăzi avem suficiente mij
loace de transport, peste 700 tone ca
pacitate. dar am mai încetinit recol
tarea pînă terminăm de livrat ce am 
strins în ultimele zile". Totuși, la 
Cooperativa Agricolă Calopăr aproa
pe 500 cooperatori recoltau manual 
sfecla de zahăr, pe care o transpor
tau cu atelajele la capătul solelor. 
Nu departe de aici, la Cooperativa 
Agricolă Drănic. se recolta mecani
zat. Ne-a retinut atenția buna orga
nizare a muncii. Fată de 9 hectare 
prevăzute în grafic in ziua documen
tării noastre, s-au realizat 10 hectare, 
înaintea combinelor de recoltat ac
ționau mașinile pentru decoletat 
sfeclă, iar cooperatorii incărcau 
direct sfecla tn mijloacele de trans
port. Observăm că în urma combi
nelor au mai rămas, ici-colo. rădă
cini nerecoltate. „E vina mecanicilor 
de la secția de mecanizare, care nu 
au reglat bine mașina, dar coopera
torii din echipa mea recuperează to
tul, pentru ca este munca noastră și 
nu ne permitem să o risipim", ne 
spunea Vasile Ristea. șeful unei echi
pe de cooperatori. Bine și spornic se 
lucra și la cooperativele agricole din 
Cerăț, Valea Standului și Horezu- 
Poienari. în ziua respectivă s-au re
coltat 40 hectare, cît s-a prevăzut 
in grafice, si s-au transportat peste 
700 tone sfeclă de zahăr.

După ce dimineața am urmărit la 
fabrică fluxul de descărcare a sfeclei 
și ne-am convins că nici un mijloc 
de transport nu depășește 20—35 mi
nute de la intrarea în fabrică cu 
sfeclă și pînă la ieșirea camioanelor 
cu remorcile încărcate cu borhot, am 
revenit spre seară în același sebb si 
am constatat că timpul de staționare 
crescuse la circa 40—45 de minute. 
Cauza ? Deși fabrica dispune de o in
stalație hidraulică modernă, de un 
pod basculator si de două graifere 
rulante, majoritatea conducătorilor 
celor 58 mijloace de transport prefe
rau să descarce numai Ia instalația 
cu jet de apă, unde timpii de sta
ționare creșteau. Și aceasta nu numai 
fiindcă este mai comod pentru șoferi 
să folosească această instalație, ci și 
pentru faptul că, din cauza unor de
fecțiuni, unele autocamioane nici nu 
puteau bascula sfecla.

Nicolae BABA1AU
corespondentul „Scînteii*

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar genera! al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la adunarea festivă consacrată 
„Zilei metalurgistului"

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Reprezentanții oamenilor muncii din industria metalurgică, întruniți 

In adunarea festivă consacrată sărbătoririi „Zilei metalurgistului", died 
glas gindurilor tuturor celor care, in vetrele do foc nestins ale țării, făuresc 
metalul necesar înfăptuirii programului de dezvoltare economică a Româ
niei socialiste, vă adresează, din adincul inimii, cu nemărginită dragoste 
și neclintit atașament, omagiul lor fierbinte și profunda lor recunoștință 
pentru grija permanentă, pentru sprijinul și îndrumarea pe care dumnea
voastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, le acordați 
progresului și modernizării continue a industriei metalurgice românești, 
fericirii $1 bunăstării oamenilor care lucrează în această ramură impor
tantă a economiei naționale.

In acest moment sărbătoresc, in care metalurgiștii, asemenea tuturor 
oamenilor muncii, fae bilanțul istoricelor realizări din anii construcției 
socialiste, și îndeosebi din perioada luminoasei epoci revoluționare des
chise de istoricul Congres al IX-lea al partidului, dorim să ne exprimăm 
profunda gratitudine și prețuire față de rolul decisiv pe care ii aveți 
in elaborarea și înfăptuirea mărețelor obiective ale edificării societății 
socialiste pe pămintui României. In această perioadă, industria metalur
gică a cunoscut un progres fără precedent, in cadrul căruia, datorită 
orientărilor și sprijinului acordat permanent ramurii de către 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, baza materială a producției, tehnologiile de lucru și 
structura sortimentală au cunoscut profunde transformări. Ca urmare, in 
acest an va crește de peste 5 ori producția la cocs, fontă, oțel și lami
nate, față de realizările din anul 1965, în paralel cu reducerea continuă 
a consumului de materii prime, materiale, combustibil, energie, precum 
șî Cu sporirea calitativă a producției.

« > Folosim acest prilej pentru a exprima adeziunea noastră unanimă 
Ia Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ro- 

; mân din iunie a.c. privind realegerea in funcția supremă de secretar 
< general al partidului a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și ilustru revoluționar, strălucit 
ginditor și personalitate proeminentă a lumii contemporane, omul care 
Întruchipați cele mai înalte virtuți ale poporului român, idealurile sale 
de dreptate, libertate și independență națională.

In același timp, dăm expresie sentimentelor noastre de profundă 
stimă, prețuire și adîncă recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu. 
militant de seamă al partidului, savant de largă recunoaștere internațio
nală, pentru contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului, la înflorirea multilaterală a științei, invățămintului. artei 
Si culturii, pentru sprijinul deosebit de prețios acordat modernizării con
tinue a industriei metalurgice.

Puternic Însuflețiți de tezele și orientările, profund științifice, cu
prinse in monumentala dumneavoastră operă, in documentele Plenarei 
din iunie a Comitetului Central al partidului, in proiectul Programului- 
Directivă și in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, 
vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru a îndeplini exemplar, cu responsabilitate comu
nistă, sarcinile de mare răspundere ce revin metalurgiei românești, in 
plin proces de perfecționare a organizării și de dezvoltare intensivă a 
producției.

★ *
Sîmbătă, la Centrul de creație și 

cultură al sindicatelor din zona in
dustrială Buzău-sud a avut loc, în 
organizarea consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de Sîr- 
mă și Produse din Sîrmă, o adunare 
festivă prilejuită de sărbătorirea 
„Zilei metalurgistului".

La adunare au participat membri 
ai conducerii Ministerului Industriei 
Metalurgice și reprezentanți ai cen
tralei și unităților de profil din țară, 
activiști de partid și de stat, nu
meroși oameni ai muncii.

Despre semnificația evenimentului 
*U yorbit Marin Enache, ministrul 
industriei metalurgice, Nicolae Spî- 
hu, secretar al Comitetului Județean

Astăzi Întregul popor sărbătorește 
„Ziua metalurgistului", cinstind 
munca harnică și pricepută a fău
ritorilor metalului românesc. In anii 
construcției socialiste, dar cu deo
sebire în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
industria metalurgică — sector de 
bază al economiei — s-a dezvoltat 
continuu. Potrivit sarcinilor și o- 
rientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vechilor vetre 
siderurgice — Reșița, Hunedoara, 
Călan. Oțelul Roșu, Cîmpia Turzii, 
care au fost puternic dezvoltate si 
radical modernizate, li s-au adău
gat platforme noi — Galați, Tîrgo- 
viște, Călărași, Zalău, Focșani, Be- 
clean ș. a. Se poate afirma acum, cu 
deplin temei, că viața avea să con
firme intru totul justețea politicii 
partidului de dezvoltare prioritară 
a acestei ramuri, produsele sale 
regăsindu-se în toate ctitoriile a- 
cestor ani, în înfățișarea de azi a 
economiei naționale, cît și, într-o 
pondere importantă, direct sau in
direct incorporate în mașini și uti
laje de mare performanță, în ex
portul țării.

An de an producția acestei ra
muri a crescut nu numai canti
tativ, ci și din punct de vedere ca
litativ, al performantelor tehnice, 
fructificînd experiența, priceperea 
profesională și spiritul creator al 
harnicilor metalurgiști. Stau mărtu
rie oțelurile aliate și înalt aliate de 
mărci superioare, produsele de pre
lucrare metalurgică avansată — la
minate, țevi, table pentru ramuri 
de vîrf, cum sînt industria energe
tică și energetica nucleară, electro
nică și electrotehnică, aviație șl 
mecanică fină.

în lumina sarcinilor subliniate de 
secretarul general al partidului, a 
documentelor pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului. în continua
re metalurgiștiîor țării le revin 
importante îndatoriri, în sensul

BACĂU : Produse peste prevederi
Hotărîți să intimpine cel de-al 

XIV-lea Congres al partidului cu 
rezultate deosebite in producție, 
colectivele de muncă din industria 
județului Bacău înscriu zilnic pe 
graficul întrecerii noi și semnifica
tive fapte de muncă. Astfel, prin 
organizarea mai bună a producției 
și a muncii, promovarea unor teh
nologii moderne de lucru, traduce
rea în viață a măsurilor înscrise în 
programele de modernizare, oame
nii muncii de La întreprinderea Mi
nieră Comănești. Combinatul Petro
chimic Borzești, întreprinderea de 
Postav Buhuși, Întreprinderea Me
canică și întreprinderea Forestieră 
de Exploatare și Transport Bacău 
obțin însemnate sporuri la produc
ția fizică, în special la cea desti

HARGHITA : Rezultate ale modernizării fabricației
Gîndită ca acțiune prin a cărei 

realizare să se asigure creșterea 
productivității muncii, îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de plan și 
in primul rînd a producției fizice, 
organizarea și modernizarea pro
ceselor de producție nu a întlr- 
ziat să-și arate roadele și 
la întreprinderea Minieră Bălan. 
Astfel, în perioada ce a trecut de 
la începutul anului, productivita
tea muncii s-a îndeplinit în pro
porție de 101,6 la sută, productia- 
marfă în proporția de 103,6 la 
sută, obținîndu-se importante spo
ruri la producția fizică, respectiv 
27 000 tone minereu extras și pre
lucrat peste plan. Președintele 
consiliului oamenilor muncii, to
varășul Vasile Nădejde, ne face 
cunoscute citeva dintre măsurile 
stabilite și aplicate :

— Prin introducerea la abatajul 

Buzău al P.C.R., Eugen Sandu, di
rect arul întreprinderii de Sîrmă și 
Produse din Sîrmă, Leonid Cazacu. 
fost director al unității. Vorbitorii 
au subliniat importanța deosebită a 
metalurgiei în ansamblul economiei 
naționale, dezvoltarea ei in anii so
cialismului, cu deosebire în perioada 
parcursă de la Congresul al IX-lea 
al partidului, succesele obținute 
în anii glorioși al „Stocii 
Nicolae Ceaușescu".

Intr-o atmosferă însuflețitoare, de 
puternică angajare muncitorească, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

perfecționării activității, al spo
ririi eficienței și competitivității 
producției. Astfel, in proiectul Pro- 
gramului-Directivă al viitorului 
forum al comuniștilor români se 
psevede realizarea in 1993 a unei 
producții de oțel de 20—21 milioane 
tone, în condițiile creșterii ponderii 
oțelului elaborat in convertizoare și 
cuptoare electrice, asigurindu-se 
valorificarea mai largă a fierului 
vechi, reducerea consumurilor de 
cocs, de alți combustibili și de e- 
nergie. Un accent deosebit se va 
pune pe sporirea coeficientului de 
scoatere în producția de semifa
bricate pentru reiaminare și de 
laminate finite, prin extinderea 
turnării continue și altor tehnolo
gii moderne. Se va îmbunătăți în 
continuare structura metalurgiei 
românești, creșteri însemnate ur
mînd să se realizeze la oțelurile de 
calitate și produsele de prelucrare 
avansată.

Numitorul comun al tuturor aces
tor orientări ii reprezintă acțiunea 
de modernizare, desfășurată șl 
în prezent cu toată forța și în In
dustria metalurgică. In această pe
rioadă, cuvîntul de ordine, deviza 
de muncă și onoare pentru meta
lurgiști, este intensificarea efortu
rilor pentru realizarea producției 
fizice — de cocs, fontă, oțel și pro
duse de prelucrare metalurgică — 
prin valorificarea gospodărească a 
resurselor de minereuri, cărbune și 
fier vechi, astfel îneît să se asi
gure satisfacerea în condiții cores
punzătoare a cerințelor de metal 
ale economiei, inclusiv tn ceea ce 
privește obligațiile la export.

Felicitindu-i pe metalurgiști cu 
prilejul zilei lor, întregul popor le 
urează noi succese în activitatea e- 
conomică, în efortul lor de a se 
prezenta la apropiatul forum al co
muniștilor români cu un buchet de 
realizări de prestigiu, pe măsura 
competenței și hărniciei lor.

nată exportului. Ca urmare, de la 
începutul anului au fost livrate su
plimentar economiei naționale mai 
mult de 3 600 tone cărbune brun, 
125 000 MWh energie electrică, 12,5 
milioane metri cubi gaze asociate, 
8 000 metri cubi cherestea de. fag 
și rășinoase, 4 500 tone clor lichid, 
produse ale industriei electrotehni
ce in valoare de 11 milioane lei, 
mobilier din lemn în valoare de 37 
milioane lei, 54 000 metri pătrați 
țesături tip lină, confecții textile 
în valoare de 34 milioane lei și alte 
produse de mare importanță. De 
subliniat că întregul spor de pro
ducție obținut a fost realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii. (Gheorghe Baltă).

complex de la mina Fagu Cetății a 
celei de-a doua mașini de încărcat 
frontal de mare capacitate și a 
unei instalații de perforat, s-a a- 
juns la extragerea a 13 000 tone 
minereu pe lună. In atelierul 
mecanic s-a trecut la debitarea 
electrohidraullcă a unor profile 
grele, asigurindu-se reducerea 
consumului unor materiale și a 
cheltuielilor de producție. Am in
trodus controlul operativ al cali
tății pe fluxul de preparare, s-a 
îmbunătățit sistemul de urmărire 
pe calculator a realizării produc
ției pe locuri de muncă, sectoare 
și întreprindere. Angajamentul 
nostru este de a furniza econo
miei naționale cantități mereu 
sporite de minereuri, de a ne în
deplini planul anual pînă la Con
gresul al XIV-lea al partidului. 
(Nicolae Șandru).
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Domnului CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa cele mai sincere felicitări.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite, totodată, urările mele de 
multă sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru 
poporul israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului AUGUSTO PINOCHET UGARTE
General-căpitan, 

Președintele Republicii Chile

Sărbătorirea celei de-a 179-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Chile îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român 
și al meu personal, călduroase felicitări pentru poporul chilian prieten, îm
preună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI^ NICOLAE CEAUȘESCU 

Oamenii muncii din agricultură 
raportează încheierea recoltării 

unor culturi și obținerea de producții 
mari la hectar

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, Comitetul Județean Satu Mare al P.C.R. raportează în
cheierea recoltării florii-soarelui de pe întreaga suprafață de 3 705 hec
tare, obținind o producție medie de 5 510 kg la hectar.

în prezent - se spune în telegramă - toți lucrătorii ogoarelor, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează cu hotărîre 
pentru strîngerea roadelor toamnei, culturi la care se estimează producții 
superioare celor planificate, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. De 
asemenea, se acționează pentru finalizarea arăturilor la termenele sta
bilite, astfel incit însămînțările cerealelor păioase să fie încheiate la timp.

Ne folosim și de acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru a ne manifesta totala noastră adeziune la po
litica internă și externă a partidului și statului nostru, angajindu-ne solemn 
să nu precupețim nici un efort în vederea realizării integrale a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru a da viață obiectivelor noii revoluții agrare, pentru apărarea și 
consolidarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, cu convin
gerea fermă că în acest fel ne vom spori neîncetat contribuția la buna 
aprovizionare cu produse agroalimentare a populației și creșterea necon
tenită a nivelului de trai al oamenilor muncii, la dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a patriei.

Colective de oameni ai muncii 
din economie raportează 

obținerea unor succese de seamă 
in îndeplinirea și depășirea planului

Puternic mobilizați de îndemnu
rile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a realiza în 
mod exemplar sarcinile de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
oamenii muncii din industrie ob
țin importante succese în întîm- 
pinarea celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului.

Astfel, in telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul 
Județean Bihor al P.C.R. raportea
ză îndeplinirea, la data de 16 sep
tembrie, a sarcinilor planificate la 
producția-marfă pe 3 ani și 9 luni, 
ceea ce creează posibilitatea reali
zării, pină .la sfirșitul acestei luni, 
a unei producții suplimentare de 
peste 1,7 miliarde lei, concretizată 
în livrarea peste prevederi a unor 
însemnate cantități de lignit, ener
gie electrică pe bază de cărbune, 
alumină, mobilier din lemn, utilaj 
tehnologic, confecții textile, alte 
produse. De asemenea, au fost 
realizate prevederile la investiții, 
la construcții-montaj, construcția 
de locuințe, precum și sarcinile la 
export.

Sîntem hotărîți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se spune in telegramă — ca in 
perioada următoare să acționăm cu 
răspundere comunistă sporită pen

' Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit dumneavoastră și poporului român, în numele poporului 
cpbanez și al familiilor îndurerate, sentimentele noastre de recunoștință 
pentru mesajul de solidaritate adresat cu ocazia accidentului aerian care 
a avut loc în țara noastră.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survoiînd teritoriul României, doresc să vă adresez salutările noastre 
țordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
prosperitate continuă pentru poporul român.

BIRENDRA
> Regele Nepalului

CU PRILEJUL DESCHIDERII 
NOULUI AN DE ÎNVĂJĂMÎNT

TIRGU MUREȘ: „Medalie 
de aur" pentru o mașină 

textilă românească
Una din cele mai recente realizări 

tehnice ale specialiștilor întreprin
derii „Metalotehnica" din Tirgu 
Mureș șl ai filialei locale a Cen
trului de Cercetări Științifice. Ingi
nerie Tehnologică, Mașini și Utilaje 
pentru Industria Ușoară este mași
na de tricotat circular băști cu mo
dele jacard. Denumit „BM-2", noul 
utilaj — o variantă perfecționată a 
mașinii „BM-1“, cu Selectare meca
nică a desenelor — realizează ope
rația de selectare și programare a 
desenelor și a culorilor de tricotat 
cu ajutorul unui echipament cu co
mandă electronică, situind acest 
utilai în rîndul celor mai perfec
ționate mașini de acest tip reali
zate ce olan mondial. Ca dovadă, 
la ediția din acest an a Tîrgului 
International de la Leipzig, mașinii 
realizate de constructorii tîrgumu- 
reseni i-a fost decernată ..Medalia 
de aur", afirmlnd, încă o dată, in
teligența tehnică românească. 
(Gheorghe Giurgiu).

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
în cea de-a treia duminică a a- 

cestej luni, mai precis în ziua de 
17 septembrie, este programată să 
aibă Ioc O NOUA TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES, 
cu mari avantaje pentru partici- 
panții consecvenți acestui sistem 
de joc. între altele, se remarcă va
rietatea de cîștiguri, din rîndul că

tru realizarea sarcinilor ce ne re
vin în acest an și pe întregul cinci
nal, cinstind cu noi și importante 
succese cel de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

In telegrama Comitetului Jude
țean Covasna al P.C.R. se rapor
tează îndeplinirea planului la pro- 
ducția-marfă pe 3 ani și 9 luni din 
actualul cincinal. In perioada care 
a mai rămas pînă la sfirșitul aces
tui interval de timp, industria ju
dețului va livra suplimentar eco
nomici naționale 642 000 tone lig
nit de bună calitate, confecții tex
tile în valoare de 90 milioane lei, 
importante cantități de alte pro
duse. a căror valoare se ridică la 
peste o jumătate miliard lei.

Animați de cele mai călduroase 
sentimente de dragoste și recunoș
tință ce vi le purtăm, asemenea în
tregului popor, pentru neobosita 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară, de un pilduitor patriotism, 
consacrată binelui și fericirii. na
țiunii noastre socialiste — șe arată 
în telegramă —. ne angajăni să ac
ționăm în continuare, cu toată ener
gia și dăruirea, pentru a întimpina 
cu rezultate cit mai bune mărețul 
forum al comuniștilor români, spre 
a ne spori contribuția la progresul 
multilateral al scumpei noas
tre patrii, ’ Republica Socialistă 
România.

GALAȚI: Galeria de artă 
plastică „Arcade"

La Galați a fost inaugurată Ga
leria „Arcade", amenajată prin 
grija Comitetului județean de cul
tură și educație socialistă, a filialei 
locale a Uniunii Artiștilor Plas
tici și Muzeului de Artă Contem
porană Românească, intr-un spațiu 
nou. Cea dintîl expoziție găzduită 
de Galeria „Arcade" se intitulează 
„Atelierul artistului contemporan" 
și cuprinde lucrări de desen și 
sculptură aparținînd artiștilor plas
tici gălățeni. Creațiile expuse atrag 
atenția vizitatorului prin tematica 
abordată, inspirată din realitatea 
vieții oamenilor muncii de la Du
năre, prin modalitățile originale 
folosite. împreună cu ampla expo
ziție a Muzeului de Artă Contem
porană Românească din Galați, 
noua galerie contribuie la educa
rea estetică a locuitorilor, la pune
rea în valoare a preocupărilor pe 
linia creației plastice. (Dan Piăeșu).

rora nu lipsesc autoturismele „Da
cia 1 300“ și excursiile peste hota
re. Se extrag 42 de numere, in 
cadrul a 6 extrageri „independen
te", a cite 8 și, respectiv, 6 nume
re. De menționat că participarea 
cu 25 lei varianta permite ■ accesul 
la toata extragerile și, implicit, la 
toate cele 13 categorii de cîștiguri.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, i-au fost adresate 
telegrame de către colectivele de ca
dre didactice, elevi și studenți din în
treaga țară, cursanți ai școlilor in- 
terjudețene de partid, ai instituțiilor 
militare de invățămînt. cu prilejul 
deschiderii noului an de invățămînt 
1989—1990.

Telegramele exprimă, In mod una
nim. sentimentele de dragoste și re
cunoștință fierbinte pe care toți slu
jitorii școlii, părinții, elevii 
și studenții le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat revo
luționar și ilustru patriot, ce își de
dică întreaga viată și activitate ope
rei de dezvoltare multilaterală a pa
triei. promovării cu consecvență a 
idealurilor de pace și înțelegere în
tre popoare. Este relevată cu preg
nanță contribuția decisivă a secreta
rului general al partidului la proce
sul de modernizare a învățămintului 
românesc, de așezare a Iții pe baze 
noi, revoluționare, pentru dezvolta
rea școlii în strînsă legătură cu viața, 
producția și cercetarea științifică, cu 
practica social-productivă, în consens 
cu noile cerințe calitative ale dezvol
tării economico-sociale a tării.

însuflețiți de cele mai alese senti
mente de stimă și înaltă prețuire, 
semnatarii telegramelor își exprimă, 
asemenea Întregii națiuni, adeziunea 
deplină la Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea, in funcția supremă de se
cretar general al partidului, garanția 
sigură a înfăptuirii mobilizatoarelor 
prevederi din Programul partidului, 
din documentele ce vor fi adoptate 
la marele forum ăl comuniștilor, a- 
flate acum în dezbaterea întregului 
partid și popor.

în telegrame se aduce un cald oma
giu tovarășei academician doctor in
giner țllena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă recunoaș
tere internațională, președintele Con
siliului Național al Științei și învă- 
țămîntului, pentru remarcabila con
tribuție adusă la elaborarea și în
făptuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, la progresul științei și culturii 
românești. Ia îndrumarea și condu
cerea învățămintului. la afirmarea 
plenară a personalității umane.

Punînd în evidență dezvoltarea fără 
precedent a învățămintului românesc 
în ultimii 24 de ani, ca rod al gindi- 
rii clarvăzătoare, profund novatoare 
și științifice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. telegramele dau o 
Înaltă apreciere Ideilor de inestima
bilă valoare teoretică și practică cu

Cronica zilei
în zilele de 11—18 septembrie a.c., 

o delegație de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de tovarășul Ponomariov 
A. F.. membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regional 
Belgorod al P.C.U.S., a efectuat, la 
invitația C.C. al P.C.R.. o vizită pen
tru schimb de experiență în tara 
noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., comitetele 
județene Timiș si Constanta ale 
P.C.R.. au vizitat unități agricole de 
stat si cooperatiste, institute de cer
cetare. precum si obiective social- 
culturale din municipiul București și 
județele Timiș si Constanta.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.U.S. a fost primită de 
tovarășul Vasile Bărbulescu. secretar 
al C.C. al P.C.R. La convorbirea care 
a avut loc cu acest prilej, desfășura
tă într-o atmosferă caldă, priete
nească. a fost de fată E. M. Tia- 
jelnikov. ambasadorul U.R.S.S. Ia 
București.

♦
Cu prilejul Împlinirii a 41 de ani 

de Ia proclamarea Republicii Popu
lare Democrate Coreene, in comuna 
Făcăeni. județul Ialomița, a avut loc 
simbătă o adunare festivă.

=ea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL, Azi în etapa a IV-a a 

diviziei A : la București, Dinamo — 
Petrolul și Sportul studențesc — 
Victoria, tar la Pitești, F.C. Argeș — 
Steaua. în celelalte meciuri : Uni
versitatea Craiova — F.C.M. Brașov, 
F.C. Farul — F.C. Inter, Flacăra — 
Corvinul, Universitatea Cluj-Napoea 
— Politehnica Timișoara. F.C. Olt — 
Jiul și F.C. Bihor — S.C. Bacău. în 
seria a Il-a. la București, Rapid — 
IM AS A Sf. Gheorghe.

Prin decizia F.R.F., șase partide 
din etapa a V-a (din 24 septembrie) 
au fost devansate ca dată de desfă
șurare. astfel : miercuri, 20 septem
brie, vor avea loc meciurile Univer
sitatea Craiova — Farul. F.C.M. Bra
șov — Sportul studențesc, Steaua — 
Inter. Politehnica Timișoara — Di
namo. Jiul — Flacăra : joi. 21 sep
tembrie. se va juca partida Victoria — 
F.C. Bihor.

TENIS DE MASA. în Concursul 
internațional de tenis de masă de la 
Sofia, echipa feminină a României a 
întrecut cu 3—2 formația U-R.S.S. și 
cu 3—1 pe cea a Danemarcei. La 
masculin, selecționata României a 
dispus cu 3—2 de reprezentativa 
Bulgariei.

TENIS. în proba de dublu din ca
drul Turneului internațional de tenis 
de la Katowice, perechea Răzvan Itu, 
Adrian Marcu (România) a întrecut 
cu 6—4, 6—2 cuplul olandez Richard 

prinse în cuvîntarea rostită de secre
tarul general al partidului la deschi
derea noului an școlar și universitar, 
ele constituind un inepuizabil izvor 
de inspirație și, în același timp, o 
călăuză sigură pentru toți cei ce-și 
desfășoară activitatea în domeniul în- 
vățămîntului. astfel încit aceștia să-și 
aducă o tot mai mare contribuție la 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin In cadrul amplului proces 
instructiv-educativ de ridicare con
tinuă a nivelului de pregătire al tine
rei generații, raportată direct la ma
rile cerințe ale prezentului și viito
rului.

Dind glas recunoștinței pentru mi
nunatele condiții de învățătură, mun
că și viață asigurate de partid, de 
statul nostru socialist, ceea ce a per
mis ca în actualul an să se treacă la 
generalizarea învățămintului liceal 
de 12 ani, în telegrame se afirmă ho- 
tărîrea tinerei generații din patria 
noastră de a învăța și munci cu pa
siune și dăruire, de a-și însuși tot ce 
e mai nou în știința și tehnica mon
dială. mai valoros în cunoașterea u- 
mană. îmbinînd strîns pregătirea 
fundamentală cu practica în produc
ție Si cercetarea științifică, astfel in
cit la absolvire să se integreze activ 
în viața economico-socială a patriei, 
devenind acei specialiști și oameni 
competenți de oare depinde mersul 
neabătut înainte al societății noastre 
pe drumul socialismului șl comunis
mului.

Și cu acest prilej s-a dat glas ade
ziunii unanime a tuturor slujitorilor 
școlii românești, a elevilor și studen
ților. Ia politica internă și externă a 
partidului, al cărei făurar neobosit și 
promotor revoluționar este secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. erou intre eroii 
neamului, a cărui activitate neobo
sită, plină de patos revoluționar, a 
întărit necontenit prestigiul Româ
niei în lume.

în încheierea telegramelor se re
afirmă angajamentul solemn al ca
drelor didactice, al elevilor si' studen
ților de a îndeplini neabătut politica 
partidului și statului nostru în dome
niul învățămintului, orientările și in
dicațiile secretarului general al par
tidului, de o deosebită însemnătate 
teoretică și practică, privind crește
rea rolului școlii în pregătirea profe- 
sional-științifică și educarea comu
nistă, militant-revoluționară și pa
triotică a tinerei generații, de a ac
ționa cu întreaga lor capacitate pen
tru traducerea în viață a mărețelor 
obiective cuprinse în proiectul Pro- 
gramului-Directivă și Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte de civilizație si progres.

Au luat parte reprezentant! ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
țărani cooperatori, mecanizatori, ca
dre didactice, elevi.

Au fost prezent! membri ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

în cadrul adunării au luat cuvîntul 
președintele Cooperativei Agricole de 
Producție ..Prietenia româno-coreea- 
nă“, Rada Stănescu, și Mun Biong 
Rok. ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București. Vorbitorii au subliniat 
semnificația evenimentului aniversat, 
succesele obținute de poporul co
reean in construcția socialismului. 
Au fost, de asemenea, evidențiate 
bunele relații de prietenie statorni
cite între România si R.P.D. Coreea
nă. intre partidele si popoarele celor 
două țări, importanța deosebită a 
convorbirilor și înțelegerilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Kim 
Ir Sen pentru sporirea si diversifi
carea în continuare a raporturilor 
bilaterale. In folosul reciproc, al 
cauzei socialismului si păcii în lume.

Formații laureate ale Festivalului 
national ..Cîntarea României" au pre
zentat un reușit program artistic,

(Agerpres)

Kreitk, Farman Wiber. într-o altă 
partidă, sovieticii Vladimir Gabri- 
cidze și David Kacearov au dispus 
cu 6—2, 7—6 de perechea Capelloni 
(Italia), Vanță (România).

HANDBAL. în cadrul Campiona
tului mondial de handbal pentru ju
niori, ce se desfășoară In diferite 
orașe din Spania, reprezentativa 
U.R.S.S. a Întrecut cu scorul de 
27—20 (11—8) formația Austriei. Alte 
rezultate : Islanda — R.F. Germania 
15—14 (8—7) ; Iugoslavia — Algeria 
29—20 (18—9).

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic Vals — 18 ; (sala Ate
lier) : Idolul și ton Anapoda — 10 ; 
Intre patru ochi — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cosette 
— 11 ; Lacul lebedelor — 18
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Universul 
artei vocale”. Adriana Mesteș — so
prană, Steluța Diamant-Dumea — 
plan (Schubert, Mendelssohn Bar- 
tholdy, Schumann. Debussy, Ravel, 
Enescu) — 13
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa

[lO ANI DEJA STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATIC^

DINTRE ROMÂNIA Ș[ BULGARIA

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Stimate tovarășe Jivkov,
Cu prilejul împlinirii a 110 ani de la stabilirea rela

țiilor diplomatice între România și Bulgaria — moment 
cu profunde semnificații in istoria legăturilor dintre cele 
două țări și popoare, căruia îi dăm o înaltă apreciere — 
vă adresez dumneavoastră și poporului bulgar prieten un 
cald salut și cele mai bune urări.

Intre poporul român și poporul bulgar există din cele 
mai vechi timpuri raporturi prietenești, bazate pe respect 
și prețuire reciprocă, pe solidaritate și întrajutorare. 
Istoria popoarelor noastre este bogată în fapte mărețe, de 
luptă comună împotriva dominației și asupririi străine, 
pentru libertate și independență, pentru apărarea ființei 
naționale.

în anii construcției socialiste, raporturile tradiționale 
româno-bulgare au cunoscut un curs mereu ascendent, 
s-au îmbogățit și amplificat continuu, spre binele celor 
două țări și popoare vecine, care colaborează și coope
rează activ pentru înaintarea lor neabătută pe calea pro
gresului social și bunăstării.

Exprim. convingerea că, acțtontnd în spiritul convor
birilor și înțelegerilor Ia care am ajuns împreună, legă
turile multilaterale dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, prin eforturi comune, vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, în interesul cauzei socialismului, al păcii și 
colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

Vă doresc, stimate tovarășe Jivkov, dumneavoastră și 
poporului prieten bulgar, noi succese în opera de edi
ficare a societății socialiste, în ridicarea țării pe trepte 
tot mai înalte de progres și prosperitate, j

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți felicitările mele cele mal cordiale cu 

prilejui celei de-a 110-a aniversări a stabilirii relațiilor 
diplomatice între cele două țări ale noastre.
. Din cronica istoriei noastre moderne, noi ne amintim 
cu recunoștință de ajutorul reciproc dintre bulgari și ro
mâni, manifestat atît de puternic în timpul memorabilu- - 
lui război ruso-turc de eliberare din anii 1877—1873. 
România a fost una dintre primele țări europene care a 
sprijinit eforturile de independență ale tînărulul nostru 
stat renăscut și a stabilit relații diplomatice cu Bulga
ria. De 11 decenii Bulgaria și România întrețin legături 
reciproce ca state suverane și egale în drepturi.

Instaurarea puterii populare în Bulgaria șl România a 
marcat începutul unor relații de tip nou între cele două 
țări și popoare.

Relațiile de bună vecinătate dintre Bulgaria si Româ
nia contribuie la întărirea încrederii și înțelegerii în Bal
cani, la transformarea acestei regiuni într-o zonă liberă 
de arme nucleare și chimice, la consolidarea securității 
și colaborării în Europa și în lume.

Sint convins că legăturile și conlucrarea rodnică bul- 
garo-română vor cunoaște o dezvoltare ascendentă și In 
viitor, pe baza acordurilor bilaterale, în spiritul noii gîn- 
diri politice, spre binele popoarelor bulgar și român, al 
cauzei păcii și socialismului.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

TELEGRAME
Cu ocazia împlinirii a 110 ani de la 

stabilirea relațiilor diplomatice dintre 
România si Bulgaria. între ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, loan Totu, și

Sub semnul unor bogate tradiții 
de prietenie și colaborare

Se împlinesc, în aceste zile, 110 
ani de Ia stabilirea relațiilor la ni
vel diplomatic între România și Bul
garia, eveniment politic de deose
bită însemnătate în istoria raportu
rilor tradiționale de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și po
poare vecine.

în contextul evoluției generale a 
situației politice din Balcani, mar
cate de dezagregarea Imperiului 
Otoman ca urmare a intensificării 
luptei pentru libertate a popoarelor 
subjugate, stabilirea relațiilor diplo
matice dintre țările noastre venea 
să consacre marea victorie obținută 
în războiul de independență din 
1877—1878, cînd armata română, ală
turi de armata rusă și voluntarii 
bulgari, prin glorioasele sale fapte 
de arme, a adus o contribuție Im
portantă Ia eliberarea ponorului bul
gar de sub asuprirea străină. Așa 
cum se știe, în urma acestei victorii, 
Bulgaria, devenind principat auto
nom, și-a intensificat lupta pentru 
deplina independență de stat. Toc
mai în sprijinul acestei legitime 
aspirații, în semn de prietenie față 
de Bulgaria, România a numit re
prezentanți diplomatici șl consulari 
la Sofia șl Rusciuk, primind la 
București un reprezentant diplomatic 
bulgar, ceea ce a consolidat poziția 
politică a țării vecine. Primind scri
sorile de acreditare ale reprezentan
tului diplomatic român, conducătorul 
de atunci al statului bulgar spunea : 
„Bulgaria nu va uita niciodată că, 
in momente grele, fiii ei au găsit In 
România ospitalitatea cea mai fră
țească șl că eforturile poporului bul
gar pentru libertate și progres au fost 
totdeauna privite cu o nobilă simpa
tie de către români* * (...), după cum 
nu va uita brava armată română 
„care a făcut atitea sacrificii pentru 
cauza sfintă a libertății Bulgariei*.

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 17 septembrie, ora 20 — 20 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
predominant frumoasă. Iar cerul va
riabil. Izolat, mai sint posibile ploi 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 6 și 16 grade, ușor mal 
coborlte tn depresiunile intramontane 
la Începutul intervalului. Iar tempera
turile maxime, in creștere treptată, se 
vor încadra intre 18 și 28 de grade. Pe 
alocuri, dimineața se va semnala ceață.

• Extemporal la dlrtgențte : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13, 15; 17,13; 19,36
• Secretul lui Nemesis : COSMOS 
(27 54 95) — fi-, 11: 13; 15: 17; 19
• Dragoste si datorie : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Norocoasa : DACIA (50 35 94» — 9; 
11: 13: îs; 17: 19
• Gară pentru dot : UNION (13 49 04)
— 9: 12; 15: 18
• Nava lui Yang : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15; 17; 19. VOLGA (79 71 26)
— 9;. 11; 13: 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
e La trei pași de dragoste : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11 : 13: 15; 17; 19
• Sorgul roșu: COTROCENI (81 68 88)
— 15: 17: 19
• Program pentru copil și tineret t 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

între poporul român și poporul 
bulgar s-au statornicit din cele mai 
vechi timpuri raporturi prietenești, 
bazate pe respect șl prețuire re
ciprocă, pe solidaritate șl întrajuto
rare. Istoria popoarelor noastre este 
bogată în fapte mărețe de luptă co
mună împotriva dominației și asu
pririi străine, pentru libertate și in
dependență, pentru apărarea ființei 
naționale. Este bine cunoscut că 
timp de decenii, șl .îndeosebi după 
făurirea statului român modem, nu
meroși patrioți bulgari au găsit adă
post și sprijin pe teritoriul țării 
noastre. Aici ei au putut crea orga
nizații revoluționare, au putut des
fășura o vastă activitate politică, în 
vederea renașterii naționale bulgare, 
în peste 40 de tipografii aflate pe 
teritoriul românesc s-au tipărit cărți 
și broșuri, precum și 56 de ziare șl 
reviste bulgare. Pe pămîntul Româ
niei și-au scris majoritatea operelor

11,50 Lumea copiilor • Telefllmoteca de 
ghiozdan. „Ursulețul Pânda”, pro
ducție a Studiourilor de filme pen
tru copil din R.P. Chineză. Pre
mieră TV. Episodul 3

12,25 Sub tricolor. Ia datoria t
12,40 Viata satului
13.00 Telex
13,05 Album duminical

ganini (deschiderea stagiunii) — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 10,30 : Astă-seară stau 
acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Noap
te bună, mamă ! — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magberu) : Necazurile unul Îndrăgos
tit — 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 11 ; Ar 
fi fost o mare iubire — 18.30
• Teatrul satfric-muzical „C. Tănase” 
(15 56 78, grădina Boema) : Bună sea
ra, Boema i — 19 ; (la Teatrul de vară 
Herlstrău) : Formația „Vouă” — 18
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77. sala 
Victoria) : șoricelul și păpușa — il ; 
(la Teatru! de păpuși Herăstrău) : 
Vasilacbe șt Marioara — 18 

omologul său bulgar. Petăr Mladenov, 
a avut loc un schimb de telegrame 
de felicitare. în care se exprimă 
convingerea că. actionînd în spiritul 
înțelegerilor Ia nivel înalt, ministere

corifeii renașterii poporului vecin — 
G. Sava Rakovski, Hristo Botev, 
Vasil Levski, Liuben Karavelov, 
Ivan Vazov. Din București, Brăila, 
Galați, Craiova, Giurgiu ei au con
dus întreaga mișcare de eliberare 
din sudul Dunării, pregătind înlătu
rarea dominației străine și crearea 
statului național.

După stabilirea relațiilor diploma
tice, între România și Bulgaria s-a 
dezvoltat o amplă colaborare în do
meniile politic și comercial. Totoda
tă, între forțele revoluționare din 
România și Bulgaria, intre partidele 
clasei muncitoare din cele două țări 
s-au statornicit strinse legături de 
conlucrare șl solidaritate.

Pe aceste bogate tradiții se înte
meiază relațiile actuale româno-bul
gare, puternic impulsionate de mă
rețele țeluri ale socialismului, de 
preocupările și aspirațiile comune 
ale popoarelor noastre. Relevlnd 
evoluția relațiilor româno-bulgare, 
experiența acumulată In anii con
strucției socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Se 
poate afirma că avem toate condi
țiile ca, in spiritul Îndelungatei 
noastre tradiții de prietenie șl bună 
vecinătate, să întărim continuu le
găturile multilaterale dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, să 
facem ca România și Bulgaria, co
laborînd și conlucrind tot mal string, 
să înainteze neabătut și să obțină 
tot mai mari victorii pe calea socia
lismului șl comunismului !"

Ca in întreaga perioadă s con
strucției socialiste, Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar reprezintă forța motrice 
a colaborării multilaterale româno- 
bulgare. O contribuție hotărîtoare 
au avut și au, in acest sens, întllnl- 
rile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Todor Jivkov, care, pornind de la 
posibilitățile crescînde ale celor două 
țări, au deschis de fiecare dată noi 
perspective pentru extinderea șl di
versificarea conlucrării pe plan po
litic, economic, tehnico-științiflc, 
cultural, in toate domeniile de inte
res comun. Evidențiind Însemnătatea 
deosebită a acestui dialog, tovarășul 
TODOR JIVKOV arăta : „întilnlrile 
și convorbirile la cei mai Înalt nivel 
dintre țările noastre constituie o 
bună tradiție. Aceste Intilniri joacă 
un rol important in promovarea 
relațiilor româno-bulgare. Popoarele 
noastre sint legate de o prietenie 
trainică șl sinceră, pe care s*  preo
cupă să o dezvolte și să o îmbogă
țească continuu**.

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România 
șl Bulgaria, din 1970, Declarațiile 
comune semnate la nivel înalt, alte 
documente bilaterale consacră ca

14,50 Ziua metalurgistului • Oamenii 
vetrelor nestinse

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Ctntarea României • Omagiul țâ

rii, conducătorului iubit. Emisiune 
realizată In colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației socialiste 
șl cu Comitetul de Cultură șl Edu
cație Socialistă al județului Dîm
bovița

20,23 Film artistic. „în apărarea liber
tăți!”

21,40 Farmecul dansului
21,30 Telejurnal

cinema
• Martori dispăruți : B U Z E Ș T I 
(50 43 58) - 15; 17; 19
8 Retrospectiva filmului din R.D.

ermană. „Johann Strauss, regele 
nelncoronat al valsului” : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : LIRA 
(31 71 71) — 8; 11; 13; 15; 17; 19
• Flori de gbeată : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
• O vară cu Mara : PACEA (71 30 85) _  g. . țg. ;g
• Marla șl' Mi’rabela tn Tranzlstorta i 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19 

le de externe ale celor două țări vor 
putea contribui. în continuare, la 
dezvoltarea și aprofundarea relațiilor 
româno-bulgare, in folosul reciproc, 
al cauzei păcii și colaborării între 
toate națiunile lumii.

norme imuabile de relații între țările 
noastre principiile egalității depline 
in drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, . avantajului re
ciproc și Întrajutorării tovărășești, 
care, așa cum demonstrează viața, 
constituie garanția sigură a dezvol
tării conlucrării prietenești.

O evoluție ascendentă a cunoscut 
colaborarea economică, de-a lungul 
ultimelor cincinale volumul schim
burilor de bunuri materiala crescind 
de citeva ori. Totodată, experiența 
acumulată, potențialul economic șl 
tehnico-ștlințific tot mai bogat al 
celor două țâr! creează noi și Im
portante premise pentru intensifi
carea cooperării și specializării în 
producție, a colaborftrii științifice șl 
tehnologice, pentru aplicarea mai 
largă a unor forme noi șl eficiente 
de colaborare. Se impun prin însem
nătatea lor înțelegerile la care s-a 
ajuns privind măsurile necesare în 
vederea valorificării potențialului 
hidroenergetic al DunăTii. Au fost 
convenite 'acțiuni concrete pentru 
realizarea, in România si Bulgaria, 
in colaborare, a unor importante o- 
biective industriale si agricole.

O parte integrantă a relațiilor 
dintre cele două țări o constituie 
dezvoltarea colaborării pe planul cul
turii, științei, învățămintului. în 
același timp, se dezvoltă contactele 
și schimburile de experiență pe linie 
ds partid, ca șl între , parlamente, 
guverne, organizații de masă și 
obștești.

România și Bulgaria conlucrează, 
totodată, pe plan internațional, adu- 
cîndu-și contribuția, împreună cu 
celelalte state socialiste, cu forțele 
progresiste, democratice, realiste de 
pretutindeni. Ia lupta pentru reali
zarea dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, Instaurarea în Euro
pa și în lume a unul climat de des
tindere, securitate, încredere sl coo
perare. In acest cadru. România șl 
Bulgaria acționează consecvent, 
după este bine cunoscut, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a bunel vecinătăți, a înțelegerii, 
colaborării si păcii, fără arme nu
cleare și chimice, fără baze militare 
străine.

Retrospectiva celor 110 ani care au 
trecut de la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre România și Bul
garia pune in evidență concluzia 
majoră că prietenia și colaborarea 
romftno-bulgară s-au afirmat si se 
afirmă ca o cucerire istorică a ce
lor două țări șl popoare vecine, re- 
lieftnd, totodată, voința comună de 
a dezvolta continuu aceste rodnice 
legături, in interesul reciproc, al 
cauzei socialismului, păcii șl colabo
rării în Balcani, în Europa, ca șl în 
Întreaga lume.

vremea



Politica dinamica, gHrea creatoare a președintelui 
Nicolae Ceausescu, izvor al afirmării României 

io conștiința contemporaneității
ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

In aceste zile de largă angajare patriotică a întregului nostru popor 
in înfăptuirea neabătută — sub conducerea partidului comunist, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu1 — a mărețului program de făurire a 
socialismului pe pămintul României, ziare și reviste de peste hotare 
consacră articole și comentarii ce oglindesc realizările remarcabile 
obținute de România socialistă.

Se evidențiază, totodată, opțiunile și orientările definitorii ale poli
ticii externe românești - pace, dezarmare, independență, colaborare, 
progres.

în relatarea consacrată In- 
tîlnirii președintelui României. 
Nicolae Ceaușescu. cu președintele 
Republifii Afganistan. Najibullah, 
agenția T.A.S.S.. subliniază că cei 
doi președinți s-ati pronunțat pen
tru întărilrea și dezvoltarea. în con
tinuare, a relațiilor româno-afgane 
pe plan politic, economic, tehnico- 
știlnțific. cultural, precum și al co
operării pe arena internațională. 
Schimbul de păreri în legătură cu 
o serie de probleme ale vieții in
ternaționale *— arată T.A.S.S. —, 
care a inclus aspecte ale dezarmă
rii și asigurării păcii, ale rezolvării 
problemelor subdezvoltării și in
staurării noii ordini economice in
ternaționale. a permis sublinierea 
că toate conflictele internaționale 
trebuie soluționate pe calea trata
tivelor. ețidentiindu-se inadmisibi- 
litatea folosirii forței și amenință- 
fii cu forth in relațiile dintre state, 
n acest sens, s-a relevat necesi

tatea soluționării politice, pe calea 
reconcilierii naționale. a situației 
din Afganistan.

Cu acest prilej au fost prezentate o 
selecție de filme artistice, precum 
și filme documentare.

ÎNTÎLNIRE LA BERLIN. Con
tribuția O.N.U. la consolidarea 
securității internaționale si la pro
cesul de dezarmare a constituit 
principala temă a convorbirilor din
tre Oskar Fischer, ministrul de ex
terne al R.D. Germane, si Yasushi 
Akashi. adjunct al secretarului ge
neral al O.N.U. pentru problemele 
dezarmării. Ministrul de externe al 
R.D.G. a declarat că tara sa acțio

Referindu-Se la toastul rostit de 
președintele Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul aceluiași eveniment, agen
ția CHINA NOUA arăta că Româ
nia apreciază inițiativele privind 
reconcilierea națională în Afganis
tan și realizarea unității naționale 
între toate forțele și categoriile so
ciale. ..Susținem pe deplin iniția
tiva dumneavoastră pentru Înceta
rea luptelor si așezarea tuturor for
țelor la masa tratativelor" — ci
tează agenția chineză din toastul 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
„Țările care mai acordă sprijin 
militar unor forte de opoziție tre
buie să renunțe la aceasta si să ac
ționeze in sprijinul realizării păcii 
și reconcilierii naționale" — a sub
liniat președintele României.

Anii de după 1963 —acrie „DAILY 
NEWS", din Pakistan — reprezintă 
perioada cea mai bogată in reali
zări. a unor înfăptuiri istorice fără 
precedent. în care România a do- 
bindit un loc nou în conștiința lu
mii. Slnt anii de clnd la conducerea 
partidului și a țării a fost ales 
Nicolae Ceaușescu. strălucit strateg 
și ctitor al României moderne, care 
a adus țării un nou climat moral, 
caracterizat de demnitate și dra
goste de adevăr, de înlăturare a 
discrepantei dintre vorbă și faptă, 
de acțiune politică închinată slu
jirii și împlinirii marilor năzuințe 
ale poporului român — de dreptate 
socială și națională, de pace si pro
gres general uman. Construirea 
noii orinduirî dobîndea atunci o 
nouă concepție, eliberată de sche- 
matisme, de idei și modele străi
ne, un nou mod de a aborda vasta 
problematică economico-socială a 
țării, de a gîndi asupra viitorului 
și de a acționa pentru ca el să de
vină tot mai aproape. Poporului ro- 
mâij i se deschidea perspectiva u- 
nui progres care s-a dovedit a fi 
fără precedent în istoria lui, a 
unui progres prin care România a 
înaintat atît de rapid. încît la sfîr- 
șitul cincinalului 1988—1990 ea se 
va putea socoti tară socialistă me
diu dezvoltată.

Dacă pe plan Intern filo
zofia politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu își găsește ex
presia cea mai clară și succintă in 
deviza făuririi socialismului „Cu 
oamenii, pentru oameni I Cu po
porul. pentru popor !“. se poata 
spune că acesteia îi corespunde 
una simetrică pe planul activității 
internaționale a României : „Cu 
popoarele, pentru popoare !“ —
pentru făurirea unei lumi a păcii 
și progresului general. Vocația ne
dezmințită a păcii, prieteniei si co
laborării a poporului român reflec
tă noi valențe în politica externă 
a României contemporane, impu- 
nînd tara ca un factor creator in 
concertul eforturilor internaționale 
îndreptate spre edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

„Crearea de zone ale păcii — con
cept și demersuri românești", arti
col publicat in „MORNING NEWS", 
care apare, de asemenea, în Pakis
tan, relevă că în concepția Româ
niei, în fața alternativei de supra
viețuire sau dispariție a omenirii, 
problema dezarmării nucleare, a 
dezarmării în general, nu mai poate 
fi considerată ca fiind numai de 
competența marilor puteri sau a 
unui grup restrîns de state ; ea in
teresează deopotrivă toate statele, 
toate popoarele, indiferent de orîn- 
duire socială, de filozofie politică, 
de mărime, putere economică sau 

militară. în această viziune se cir
cumscrie și concepția acestei țări cu 
privire la crearea unor zone denu- 
clearizate, pe teritorii cît mai în

® Proprietatea socialistă - temelia 
progresului neîntrerupt al economiei 
românești

• Achitarea integrală a datoriei ex
terne, realizare unică, cu profunde sem
nificații

• Pe plan intern: „cu poporul, pentru 
popor“. Pe plan extern: „cu popoarele, 
pentru popoare, pentru o lume a păcii 
și dreptății44.

Demersuri de amplu ecou pentru 
soluționarea marilor probleme ale ome
nirii.

tinse, cu o mare concentrare de 
arme nucleare și o mare densitate 
a populației, apreciindu-le drept 
pași importanți In direcția accele
rării procesului de dezarmare nu
cleară.

Sesizind din timp evoluțiile peri
culoase ale cursei Înarmărilor, 
România a jucat un rol de pionierat 
în promovarea ideii creării de zone 
ale păcii, de zone libere de arme 
nucleare în Europa și pe alte con
tinente, ca o cale de diminuare a 
tensiunii, de sporire a încrederii 
între state, de înseninare a clima
tului politic general, ca un mijloc 
de restrîngere treptată a ariei pri
mejdiei atomice, deschizînd po
poarelor perspectiva unui viitor 
pașnic, ferit de spectrul distrugerii.

Ca țară europeană, situată în sud- 
estul continentului, România a de
pus o activitate intensă, a avansat 
multiple propuneri și inițiative 
pentru întărirea colaborării între 
toate țările din Balcani și transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
conlucrării pașnice și a bunei ve
cinătăți, fără arme nucleare și chi
mice — considerate tntr-o strînsă 
legătură — și fără baze militare 
străine.

Revista „MEDIA", care apare tot 
în Pakistan, relevlnd marile reali
zări ale poporului fiostru, eviden
țiază că România se prezintă astăzi 
ca o țară a libertății și demnității 
omului, o țară cu o economie pu
ternică, sănătoasă, capabilă să în
frunte vicisitudinile, crizele econo
mice mondiale, o țară fără datorii 
externe, deplin independentă șl su
verană. un partener serios, sigur în 
comerțul și cooperarea economică 
internațională, o țară a cărei vocație 
de pace și colaborare este astăzi 
larg recunoscută și apreciată în 
lume.

„SALONGO" — ziar din Zair — 
subliniază într-un articol dedicat 
României că una din orientările 
fundamentale ale politicii externe a 
României constă In eforturile per
manente pentru abolirea definitivă 
a politicii de recurgere la forță în 
relațiile internaționale, pentru o 
reglementare politică, negociată 
a tuturor problemelor dintre sta
te. în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, metoda tratati
velor nu poate fi limitată la dome
niul confruntărilor militare : dim

potrivă, ea trebuie extinsă la toate 
problemele, inclusiv economice și 
financiare, care pot da naștere la 
litigii, cu mari riscuri de destabi
lizare a echilibrului politic interna
țional.

Pe drumul marilor transformări 
deschise de revoluția din August 
1944, cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. este momentul cel mai im
portant în istoria României — sub
liniază o altă publicație din Zair, 
„LA SEMAINE". Cu aportul decisiv 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
s-au lansat acțiuni complexe, de an

vergură, privind dezvoltarea forțe
lor de producție, repartiția echili
brată a acestora pe întreg teritoriul 
național. Acestea au creat condiții 
materiale, sociale și culturale pen
tru egalitatea în drepturi a tuturor 
cetățenilor țării.

„Politica principială, remarcabili 
a președintelui Nicolae Ceaușescu" 
se intitulează un articol publicat în 
ziarul „ARAB TIMES" din Kuweit.

Declarațiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, scrie ziarul, în
truchipează politica sa la nivel in
ternațional, reflectă eforturile sale 
de instaurare a dreptății pretutin
deni în lume : Noi susținem cu tărie 
— arăta președintele României — 
dreptul fiecărui popor de a-și apăra 
integritatea teritorială. Este dreptul 
și datoria fiecărui guvern și a fie
cărui șef de stat să facă totul pen
tru apărarea integrității teritoriale 
a țării. Iar dacă negocierile sînt 
calea de realizare a acestui lucru, 
ele se cuvin folosite Ia maximum.

Ziarul italian „IL TIRRENO" sub
liniază, într-un articol intitulat 
„Etapele unei creșteri care priveș
te spre viitor", faptul că economia 
națională a României a înregistrat, 
în mod constant, o curbă ascenden
tă după istoricul act de la 23 August 
1944. Această țară realizează în pre
zent în numai 3 zile și jumătate 
valoarea producției Industriale pe 
care o realiza altădată într-un an.

în ciuda dificultăților generate de 
practicile restrictive și discrimina
torii care se manifestă în relațiile 
economice internaționale, România 
a realizat, în cincinalul 1981—1985 
și în primii trei ani ai actualului 
cincinal — ca urmare a puternicei 
dezvoltări a industriei sale naționa
le, a îmbunătățirii permanente a 
structurii producției și a exporturi
lor —, o balanță comercială exce
dentară, ceea ce i-a permis să lichi
deze, la sfîrșitul lunii martie 1989, 
datoriile sale externe.

Publicația „LA REVUE DU LI
BAN" relevă că o trecere în revistă 
a marilor realizări ale poporului 
român pe calea construirii noii so
cietăți socialiste reflectă faptul că 
eceste victorii fac parte dintr-un 
proces neîntrerupt.

în prezent, România este angajată 
în realizarea unor obiective strate
gice care să permită ridicarea con
tinuă a nivelului de civilizație, de 

bunăstare materială și spirituală a 
poporului. Accentul este pus pe 
ameliorarea continuă a calității pro
ducției și, pînă în 1990, România își 
propune să devină o țară socialistă 
mediu dezvoltată. Așa cum sublinia
ză președintele Nicolae Ceaușescu, 
problema nu este de a revizui prin
cipiile economice și structurile or
ganizatorice, ci de a le aplica și a 
le perfecționa continuu.

Paralel pu procesul de dezvoltare 
— scrie „La Revue du Liban" — 
România desfășoară o amplă activi
tate internațională în slujba păcii, 
securității, destinderii și cooperării 
între state, conform principiului 
coexistenței pașnice, așezînd la baza 
relațiilor sale externe principiile 
respectării suveranității și indepen
denței, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

După 1965, cînd, Ia Congre
sul al IX-lea al partidului, 
Nicolae Ceaușescu a fost ales 
secretar general, și după alegerea 
sa în funcția de președinte al Re
publicii, România a cunoscut o 
epocă de progres dinamic, determi
nat de adoptarea de măsuri care au 
asigurat realizarea unei baze teh
nice moderne, repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, dezvoltarea 
generală a cercetării științifice și a 
tehnologiei — scrie o altă publica
ție din Liban, ziarul „AL ANBAA", 
în articolul „Realizări și transfor
mări radicale remarcabile".

Proprietatea socialistă — scrie 
ziarul libanez — și-a dovedit virtu
țile în asigurarea progresului neîn
trerupt a-1 țării, prin aceea că a de
terminat ritmuri înalte de creștere 
economică, dinamism industrial, a- 
provizionarea rațională și echilibra
tă a populației, introducerea meca
nizării și chimizării în agricultură, 
crearea unui vast sistem de irigații.

Ziarul venezuelean „ECONOMIA 
HOY“ a publicat un amplu articol 
dedicat dezvoltării economiei româ
nești. în articol se arată că s-a ini
țiat un amplu proces de transfor
mări revoluționare. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. cînd 
„s-au creat condiții pentru adopta
rea de măsuri de importantă capi
tală. care au asigurat realizarea u- 
nei baze tehnice moderne, prin 
ritmuri înalte de dezvoltare a in
dustriei. dezvoltarea agriculturii și 
a altor domenii ale producției ma
teriale". Sînt exemplificate cu date 
statistice nivelurile de dezvoltare 
în diferite domenii ale economiei 
românești.

Alt ziar venezuelean de mare ti
raj. „ULTIMAS NOTICIAS". inse
rează un articol în care se subli
niază :

„în prezent, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România dispune de o economie 
prosperă, cu o industrie puternică 
și o mare capacitate de ex
port". „In luna aprilie — se 
arată în continuare — președintele 
Nicolae Ceaușescu a anunțat plata 
integrală a datoriei externe, mar- 
cînd astfel deplina independentă a 
tării sale. Lichidarea datoriei a im
plicat mari eforturi pentru a se 
putea asigura atît realizarea pla
nurilor de dezvoltare, cît și condiții 
demne de viață pentru harnicul 
său popor".

Abordînd într-un spirit nou, 
creator problemele esențiale ale 
edificării orînduirii socialiste, ale 
afirmării libere a poporului român 
în rîndul națiunilor lumii, scrie 
ziarul „CORREIO DO BRASIL", 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român din 1965 a inau
gurat perioada cea mai înflori
toare și demnă din întreaga istorie 
a României, intrată de mult în 
conștiința poporului român drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

în temeiul proceselor obiective 
de adîncire a interdependentelor 
din economia mondială, dezvoltarea 
economiei românești include, ca o 
componentă organică, participarea 
în condiții de etică și echitate la 
circuitul economic mondial — relevă 
ziarul indonezian „MERDEKA". 
România și-a extins sistematic le
găturile comerciale si de cooperare 
cu toate statele lumii, numărul ță
rilor cu care are asemenea re
lații sporind de la 98, in 1965, 
la peste 150 în prezent. La a- 
ceasta au contribuit din plin vizi
tele și întîlnirile pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu șefi de stat și gu
vern din întreaga lume.

Urmînd consecvent politica inau- 
gurată/în 1965. România oferă un 
exemplu grăitor de ceea ce înseam
nă un mod realist și constructiv de 
a-și rezolva problemele propriei 
dezvoltări, pe baza efortului in
tern. național, conchide „Merdeka".

(Agerpres)

Crearea unei Europe a păcii și colaborării 
reclamă măsuri de dezarmare, de întărire 
a încrederii și securității pe continent
Intervenția reprezentantului României la negocierile de la Viena

VIENA 16 (Agerpres). — Florea Tutu transmite : La Viena au fost 
reluate, in cea de-a treia sesiune, negocierile privind forțele armate și 
armamentele convenționale între țările participante la Tratatul de la 
Varșovia și statele membre ale N.A.T.O., începute in ianuarie a.c. și care 
se desfășoară paralel cu negocierile dintre cele 35 de state semnatare ale 
Actului final de la Helsinki vizînd adoptarea de noi măsuri de creștere 
a încrederii și securității in Buropa. Ambele negocieri sînt componente 
ale procesului de securitate și cooperare în Europa și urmăresc același 
scop — întărirea încrederii și securității In Europa,

în cadrul ședinței de vineri a reu
niunii celor 35 de atate, delegația 
țării noastre a expus considerentele 
României asupra negocierilor pri
vind măsuri de creștere a încrederii 
și securității. Salutînd ansamblul de 
propuneri concrete prezentate recent 
de delegațiile țărilor neutre și neali
niate, reprezentantul român a arătat 
că România se pronunță pentru 
dezvoltarea nu numai în profunzime 
a documentului de Ia Stockholm 
prin schimbul de Informații militare 
și prin Îmbunătățirea procedurilor 
de notificare, observare și verificare, 
ci și prin includerea altor mă
suri, In primul rind a celor ce vi
zează limitarea activităților militare, 
deoarece măsurile adoptate la Stoc
kholm nu au diminuat în mod sem
nificativ amploarea și intensitatea 
activităților militare în Europa.

Pentru transformarea Arcticii într-o zonă a păcii
OTTAWA 16 (Agerpres). — în 

orașul canadian Montreal s-au des
chis lucrările conferinței internațio
nale pe tema : „Pentru un nord 
pașnic", la care participă aproxima
tiv 200 de delegați din 10 țări.

în apelul adresat participanților 
se subliniază că, „o dată cu posibili
tățile privind realizarea obiectivelor 
de dezarmare în unele regiuni, în

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Inflația și șomajul se mențin la cote ridicate

VIENA 16 (Agerpres). — în cadrul 
unui discurs rostit In parlamentul 
austriac, deputata Gabrielle Traxler 
a atras atenția asupra situației șoma
jului in rîndul femeilor din Austria, 
arătlnd că inegalitatea între bărbați 
șl femei se menține In numeroase 
domenii ale vieții economice și so
ciale. Astfel, în primele șase luni ale 
acestui an, rata șomajului In rîndul 
bărbaților a fost de 3 la sută. Iar în 
rîndul femeilor de 4,7 la sută. O serie 
de prevederi legate de angajări șl 
asigurări sociale dezavantajează, de 
asemenea, femeile, a relevat G. 
Traxler, care a cerut introducerea 
unei noi legislații a muncii.

BONN 16 (Agerpres). — Institutul 
de economie mondială din Kiel esti
mează că în 1990 conjunctura econo
mică a R.F.G. se va Înrăutăți, infor
mează agenția A.D.N., citind un stu
diu reoent al acestuia. în comparație 
cu 1939, creșterea produsului social 
brut va fi cu doi la sută mai mică, 
cererea Internă se va reduce, șomajul 
va spori și inflația va crește, indică 
studiul institutului din Kiel.

Convorbiri tripartite privind situația 
din sud-vestul Africii

HAVANA 16 (Agerpres). — La 
Havana au luat sfirșit lucrările Co
misiei comune Angola-Cuba-Africa 
de Sud privind situația din regiunea 
de sud-vest a Africii. Participanții 
au adoptat un comunicat final, in 
care se precizează că au fost anali
zate, ca temă prioritară, situația din 
Namibia, progrese și dificultăți in 
cadrul procesului de dobîndire a in
dependenței Namibiei și, totodată, 
o serie de aspecte referitoare la si
tuația din sud-vestul Africii. Au 
fost de asemenea examinate ches
tiuni vizînd securitatea Republicii 
Populare Angola și s-a prezentat un 
raport asupra procesului de retrage
re a trupelor cubaneze, în baza 
acordului bilateral semnat Intre gu
vernele angolez și cubanez.

Comunicatul final reafirmă, între 
altele, dispoziția părților semnatare 
de a acționa în continuare In direc

Apel la încetarea ostilităților din Liban 
lansat de Comitetul tripartit al Ligii Arabe

RIAD 16 (Agerpres). — Comitetul 
tripartit al Ligii Arabe pentru Li
ban a dat publicității simbătă la 
Jeddah un comunicat în care anun
ță decizia de a acționa pentru apli
carea unei încetări globale și ime
diate a focului în Liban și formarea 
unui „Comitet libanez de securitate". 
Acesta va fi' condus de delegatul

Experimente la bordul complexului orbital „Mir”
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Cos

monauta sovietici Aleksandr Vikto
renko și Aleksandr Serebrov își în
cheie prima săptămlnă de activitate 
la bordul complexului științific or
bital „Mir". Vineri, cei doi membri 
ai echipajului au pus în funcțiune 
instalația „Gallar", destinată obține
rii unor monocristale în condiții de 
imponderabilitate. Se. preconizează ca 
expediția navei cosmice pilotate 
„Soiuz TM-8", lansată pe orbită la 6 

Adoptarea de măsuri privind publi
carea de informații militare este o 
condiție necesară, dar insuficientă 
pentru a asigura securitatea șl a în
tări încrederea pe continent. Aceste 
măsuri trebuie să fie Însoțite obli
gatoriu de limitarea efectivă a con
dițiilor materiale pentru declan
șarea unui atac armat In Europa.

Referindu-se la interdependența 
evidentă dintre cele două negocieri 
de Ia Viena, reprezentantul român 
a readus in atenția participanților 
necesitatea de a se conveni și pune 
în practică măsuri eficiente de creș
tere a securității, întăririi încre
derii șl cooperării lntr-o Europă 
eliberată de greaua povară a arma
mentelor, in care fiecare țară să se 
poată dezvolta liber, in afara orică
rei agresiuni și amenințări la adresa 
independenței și auveranității.

altele apar noi surse ale unei po
tențiale confruntări nucleare. Un 
exemplu clar în acest sens 11 oferă 
regiunile arctice și nordice ale pla
netei noastre", subliniază agenția 
T.A.S.S.

în cadrul conferinței vor fi dezbă
tute, Intre altele, propuneri vizînd 
transformarea Arcticii lntr-o zonă a 
păcii.

LONDRA 16 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate de Ministerul bri
tanic al Industriei și Comerțului, în 
luna august rata inflației în Marea 
Britanie a fost de 7,3 la sută. A 
crescut și Indicele prețurilor cu ridi
cata. Se anunță, de asemenea, că la 
ora actuală dobinda la creditele de 
bază ale băncilor britanice este de 
14 la sută, ea sporind aproape de două 
ori In ultimele 16 luni.

în Marea Britanie, arată economiș
tii, se înregistrează cea mal ridicată 
rată a inflației în comparație cu si
tuația din celelalte țări occidentale 
Industrializate.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
„General Motors", cea mal mare 
dintre corporațiile producătoare de 
automobile din Statele Unite, a anun
țat Închiderea a încă unei fabrici de 
asamblare, situată în localitatea La
kewood, șl concedierea altor 3 200 
muncitori. Este a 8-a fabrică Închisă 
de „G.M.*  din august 1987 și pînă In 
prezent.

ția aplicării stricte a angajamentelor 
asumate de către fiecare dintre ele.

S-a convenit ca următoarea întil- 
nire să aibă loc în Africa de Sud, la 
o dată ce va fi stabilită ulterior.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— într-un document difuzat la sediul 
din New York al Națiunilor Unite, 
membrii Consiliului de Securitate au 
denunțat asasinarea lui Anton Lu- 
bowski, membru al conducerii Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Membrii Consiliu
lui de Securitate au cerut In mod in
sistent să fie adoptate toate măsu
rile corespunzătoare pentru a se asi
gura securitatea tuturor namibienilor 
și au relevat însemnătatea respectării 
spiritului șl literei codului de con
duită în perioada campaniei electo
rale din Namibia.

comitetului tripartit în Liban, Akh- 
dar Ibrahimi, însărcinat cu supra
vegherea menținerii Încetării focu
lui, informează agenția M.E.N.A.

în declarație se lansează, totodată, 
un apel tuturor grupărilor libaneze 
aflate în conflict să înceteze ime
diat ostilitățile armate.

septembrie, să dureze aproximativ o 
jumătate de an.

In prima săptămînă, cosmonauțîi 
au deconservat și au montat o serie 
de instalații științifice și au început 
descărcarea navei automate de trans
port „Progress-M“, care are la bor
dul ei peste două tone de încărcă
tură. Din primele zile de activitate 
pe orbită, cei doi membri ai echipa
jului au efectuat și pregătirea fizici 
de rigoare.

STRATEGIA DEZVOLTĂRII 
IN ANII ’90

pe agenda Comitetului spe
cial al O.N.U. însărcinat cu 
elaborarea orientărilor celui 
de-al patrulea deceniu pen

tru dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

—• La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comitetu
lui special pentru elaborarea strate
giei internaționale in cel de-al pa
trulea deceniu O.N.U. pentru dezvol
tare. în cadrul dezbaterilor, partici
pants au prezentat considerentele lor 
privind elementele esențiale ale stra
tegiei dezvoltării în anii ’90 și au 
convenit asupra principalelor orien
tări ale acesteia.

Strategia dezvoltării în anii ’90 — 
a declarat Gamani Coreea, președin
tele Comitetului special — trebuie 
să fie echilibrată și să țină seama da 
interesele tuturor țărilor.

MAREA BRITANIE 

Opoziție față de proiectele 
de privatizare a unor 
sectoare economice

LONDRA 16 (Agerpres). — în Ma
rea Britanie continuă să se manifeste 
opoziția împotriva proiectului guver
nului conservator de trecere în sec
torul particular a sistemului de apro
vizionare cu apă. Partidele de opozi
ție, experți în domeniul administra
ției orășenești, precum și o mare 
parte a populației pun sub semnul 
întrebării capacitatea sectorului par
ticular de a proceda la moderniza
rea rețelei șl îmbunătățirea calității 
apel — motivarea de către guvern a 
măsurii. în cadrul unul sondaj de 
opinie, aproximativ 70 la sută din cei 
chestionați se opun privatizării, con- 
siderînd că ea va duce la scumpirea 
acestui serviciu. Guvernul conserva
tor proiectează, de asemenea, în pri
măvara anului 1990, o altă măsură 
care se va dovedi tot atît de nepopu
lară ca și aceasta: trecerea în secto
rul particular a unor uzine electrice.

Înțelegere privind 
stabilirea unui dialog 

permanent intre 
guvernul salvadorian 
și mișcarea insurgență

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — „Convorbirile de pace" des
fășurate la Ciudad de Mexico între 
delegații ale guvernului salvadorian 
și Frontului Farabundo Marți pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador s-au încheiat prin conveni
rea stabilirii unui dialog permanent 
între cele două părți, în vederea rea
lizării unul acord definitiv asupra în
cetării războiului civil în această țară 
centro-americană, informează agen
țiile Prensa Latina și Efe. „Dialogul 
va avea un caracter permanent, ln- 
tr-un ritm de lucru de natură să co
respundă urgenței pe care o repre
zintă realizarea păcii în Salvador", 
precizează comunicatul comun dat 
publicității în capitala mexicană.

Cele două părți au hotărit să aibă 
o întîlnire In perioada 11—17 octom
brie la San Jose (Costa Rlca) pentru 
a discuta detaliile unei eventuale în
cetări a focului.

Bilanț ol „războiului 
antidrog” din Columbia

BOGOTA 16 (Agerpres). — Aproxi
mativ 530 de persoane au fost ares
tate în cursul „războiului total" de
clarat cu o lună în urmă de guvernul 
Columbiei împotriva narcomafiei — 
informează agenția T.A.S.S. In aceeași 
perioadă, traficanților de droguri 
le-au fost confiscate 1205 arme de 
foc, 370 de avioane, 514 automobile, 
55 de Iahturi și 270 de motociclete. 
De asemenea, autoritățile polițienești 
columbiene au pus sechestru pe 230 
de vile luxoase aparținînd contraban
diștilor.

Evoluții în 
contenciosul comercial 

japono-american
TOKIO 16 (Agerpres). — Ministru! 

comerțului al Statelor Unite. Robert 
Mosbacher. a cerut Japoniei să re
nunțe la construirea unui satelit a- 
vansat de telecomunicații și. în 
schimb, să cumpere sateliți produși 
In Statele Unite, pentru a contribui 
astfel la reducerea deficitului comer
cial al S.U.A. în schimburile cu Ja
ponia.

Sateliții, i explică agenția Kyodo, 
slnt unul din cele trei articole citate 
în S.U.A. ca fiind sub incidența unei 
secțiuni a noii legi comerciale ame
ricane ce prevede, măsuri retaliatoril 
contra țărilor care, după părerea 
S.U.A.. ar avea practici comerciale 
incorecte.

Mosbacher a formulat această ce
rere la o întîlnire cu Eisaburo Saito, 
director general al Agenției pentru 
știință și tehnologie a Japoniei, care, 
potrivit Kyodo, a spus la rîndul iău 

Jcă japonezii nu pot accepta preve
derile menționate.
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AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL 
DE BUNURI DE CONSUM DE 
LA GOTEBORG, deschis ieri, 
România participă cu produse re
prezentative ale industriei elec
trotehnice, electronice, ale indus
triei chimice și petrochimice, ale 
industriei ușoare. Standul româ
nesc a fost vizitat de reprezentanți 
ai vieții economica suedeze, de un 
numeros public, care a apreciat 
produsele expuse.

„ZILELE FILMULUI ROMA
NESC" s-au desfășurat la Viena. 

nează pentru parantarea securității 
internaționale, intr-o lume cu arme 
nucleare mai puține, si susține 
adoptarea de noi măsuri de dezar
mare.

CONVORBIRI TURCO-SPA- 
NIOLE. Primul-ministru al Turciei, 
Tiirgut Ozal, și-a încheiat vizita 
oficială de două zile la Madrid, 
unde a conferit cu președintele gu
vernului spaniol. Felipe Gonzalez. 
Interlocutorii au examinat o serie 
de probleme bilaterale, precum și 
unele legate de cererea Turciei de 
aderare la Piața Comună.

ALEGERE. Senatorul peruan 
Gustavo Mohme a fost ales pre- 
presedinte al frontului ..Stînga 
Unită" din Peru, din oare fac parte 
majoritatea forțelor democratice 
populare peruane.

PLATFORMĂ POLITICA. La 
Brighton s-au încheiat lucrările 

conferinței Partidului Democrații 
Social-Liberali, care a aprobat stra
tegia politică a acestei formațiuni 
politice britanice. In pofida unor 
insuccese electorale, participanții 
s-au pronunțat împotriva unei fu
ziuni cu alte partide.

CONFERINȚĂ ANTIDROG. La 
Viena au luat sfirșit lucrările celei 
de-a doua Conferințe regionale 
O.N.U. privind combaterea traficu
lui ilicit de droguri. Participanții — 
expert! din 100 de țări — au adop
tat o serie de rezoluții cu privire 
la necesitatea de a intensifica lupta 
împotriva traficului si consumului 
de droguri.

ÎNTREVEDERE AMERICANO- 
URUGUAYANĂ. Președintele
S.U.A., George Bush, a avut con
vorbiri cu președintele Uruguayului, 
Julio Maria Sanguinetti. care se 
află in vizită la Washington. Au 

fost abordate probleme ale coope
rării bilaterale, cu accent pe nece
sitatea soluționării dificultăților ge
nerate de datoria externă a Uru
guayului.

DECES. în localitatea Stratton 
(Vermon, S.U.A.) a incetat din 
viață Robert Penn Warren, unul 
dintre poeții șt scriitorii americani 
reprezentativi din acest secol, la 
vîrsta de 84 de ani. Fondator al 
revistei „The Fugitive", el este au
torul unor volume de versuri și 
romane care au fost încununate cu 
premiul Pulitzer.

PRODUCȚIA mondială de 
CEREALE va scădea, pentru al 
treilea an consecutiv, sub nivelu
rile de consum prevăzute, redu- 
cindu-se și mal mult marjele de 
securitate alimentară la nivel glo

bal. a Informat directorul general 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), Edouard Saouma. F.A.O. 
estimează că producția de cereale 
va fi anul acesta de 1,816 miliarde 
tone, cu 28 milioane tone mai pu
țin decît previziunile din luna iu
lie.

RAVAGIILE FUMATULUI. Ca 
urmare directă a fumatului, anual 
In Întreaga lume mor aproximativ 
2,5 milioane persoane. în prezent 
— arată un document al Organi
zației Mondiale a Sănătății — fu
matul a devenit principala cauză a 
unor boli ale inimii, ale circulației 
periferice, bronșitei și enfizemulut 
pulmorîar. Experții O.M.S. aprecia
ză că, datorită fumatului, cel mal 
mare procentaj al mortalității se 
înregistrează nu în rîndul fumă-

--------------------------------------------------- | 
torilor vîrstnicl, ci în rindul celor 
In plină putere. O pătrime din to- ■ 
talul celor ce nu pot renunța la 
fumat mor prematur.

PROIECT COSMIC. Casa Albă a I
aprobat programul privind lansarea |
de la bordul navetei spațiale 
..Atlantis" a sondei cosmice „Ga- i
lilei". Startul navetei este prevăzut 
pentru 12 octombrie. Sonda cosmi
că „Galilei" va efectua un' zbor de 
șase ani, va ocoli planeta Venus 
și va ocoli apoi în direcția plane- I 
tei Jupiter.

INUNDAȚII. în urma trecerii 
taifunului „Vera" peste întinse re- 1 
giuni ale provinciei Zhejiang din 
estul Chinei, 48 persoane și-au I 
pierdut viața, 190 au fost rănite, I 
iar alte 26 sînt date dispărute. 
Taifunul, însoțit de ploi abundente, I 
a provocat inundarea a peste 60 000 |
ha de orezării.
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