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ÎN TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

9 Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea re
coltării unor culturi și obținerea de producții mari la 
hectar
• Colective de oameni ai muncii din economie raportează 
obținerea unor succese de seamă în îndeplinirea și de
pășirea planului

IN PAGINA A V-A

1N SPIRITUL CONCLUZIILOR TOVAKĂȘULU NICOLAE CEAIIȘESCD 

la ședința Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.
Răspundere muncitorească, angajare patriotică pentru

WAREA EXEMPLARA A TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE
ADUNĂRILE DE DĂRI I

în climatul de puternică angajare 
politică determinat de pregătirile 
care au loc în intreaga tară in întîm- 
pinarea Congresului al XIV-lea al 
partidului, relevînd rolul si semni
ficația deosebite ale adunărilor de 
dări de seamă si alegeri în conclu
ziile la ședința din 22 septembrie a.c. 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința 
ca in cadrul acestor adunări să se 
dezbată problemele planului, dar si 
problemele comportării comuniștilor, 
rolul comuniștilor in viata întreprin
derii si in viata socială, in general.

Așadar, în spiritul orientărilor for
mulate și cu acest prilej de secretarul 
general al partidului, în centrul preo
cupărilor organelor și organizațiilor 
de partid trebuie să se situeze mobi
lizarea colectivelor de oameni al 
muncii In vederea Înfăptuirii exem
plare a tuturor sarcinilor economice, 
a programului de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării. In acest sens, la 
recenta ședință a Comitetului Politie 
Executiv s-au analizat din nou pro
bleme majore ale realizării planului 
pe acest an, ale modului în care se 
acționează pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite de partid privind creș
terea continuă a producției de bunuri 
materiale, gospodărirea judicioasă a 
resurselor materiale și energetice, 
buna aprovizionare a populației,

Sînt semnificative în acest sens o 
serie de realizări de prestigiu rapor
tate în aceste zile de comitete ju
dețene de partid, de numeroase co
lective de oameni ai muncii din în
treprinderi. Astfel, comitetele jude
țene de partid Suceava si Harghita 
anunță Îndeplinirea planului la pro- 
ducția-marfă industrială pe 3 ani șl 
10 luni din actualul cincinal ; reali- 
zindu-și sarcinile de producție pe 
3 ani si 11 luni din cincinal, între
prinderea Electrocentrale Constanta 
este în măsură să livreze economiei 
naționale, peste prevederi, 107 946 
MWh energie electrică ; producția- 
marfă industrială de 580 milioane 
lei ce se va realiza în municipiul 
Oradea, suplimentar față de preve
derile cincinalului pe 3 ani și 9 luni, 
se va concretiza în importante spo
ruri de energie electrică pe bază de 
cărbune, aluminiu, confecții textile, 
mobilier din lemn, prefabricate din

Zile decisive în bătălia 
pentru strîngerea recoltei 

și pregătirea viitoarei producții
® Este necesară o amplă mobilizare 

de forte pentru a se intensifica la maxi
mum culesul porumbului, îndeosebi de 
pe terenurile ce vor fi însămînțate cu 
cereale de toamnă

® Sfecla de zahăr — recoltată potrivit 
graficelor, asigurîndu-se ritmic materia 
primă necesară fabricilor prelucrătoare

• Cartofii să fie strînși și transportați 
mai repede la silozuri și piețe

• Din această săptămînă, trebuie să 
se realizeze ritmuri superioare la însă- 
mînțări, astfel incit în zona de deal lu
crarea să se încheie la 1 octombrie, iar 
în celelalte județe pînă la 10 octombrie

Am intrat în ultima săptămină a 
lunii septembrie, perioadă de 
virf a lucrărilor agricole. Timpul 
se menține frumos. astfel încit 
strîngerea recoltei, cît si însămin- 
tările se pot desfășura în cele mai 
bune condiții. Urmind îndemnurile 
și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinse în 
concluziile la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 22 septembrie. cooperatorii, 
mecanizatorii, ceilalți oameni ai 
muncii din agricultură au datoria 
de mare răspundere de a strînge 
în timp scurt si depozita în cele 
mai bune condiții roadele bogate 
ale acestei toamne, de a efectua 
însămîntările în termenele sta
bilite.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pînă în seara 
zilei de 24 septembrie, porumbul a 
fost recoltat de pe 38 la sută din 
suprafața cultivată, sfecla de zahăr 
— 51 la sută, soia — 65 la sută, iar 
cartofii de toamnă — 79 la sută. 
Asa cum a indicat conducerea 
partidului, printr-o organizare te
meinică a muncii, care să asigure 
folosirea intensă a mijloacelor me
canice si a forței de muncă, tot ce 
au rodit timpul, grădinile, livezile 
și viile să fie strîns în timp scurt, 
depozitat și prelucrat cu răspun
dere. spre a se evita orice pierderi.

Concomitent cu strîngerea re
coltei. în aceste zile este necesar 
să fie intensificat ritmul semăna
tului. astfel încit lucrarea să se 
încheie in zona de deal la 1 octom
brie și la 10 octombrie și în cele
lalte județe. Condiții există. Pînă 
acum au fost efectuate arături pe 

beton și alte produse utile economiei; 
minerii din județul Covasna, tnde- 
plinindu-și Încă din ziua de 14 sep
tembrie planul pe patru ani din ac
tualul cincinal, se angajează ca, in 
Intimpinarea Congresului partidului, 
să extragă suplimentar 250 000 tona 
lignit

Sint numai elteva spicuiri din 

• în toate unitățile, atenție maximă reali
zării producției fizice și, îndeosebi, onorării 
riguroase a obligațiilor contractuale la export

• Preocupări majore pentru utilizarea in
tegrală, cu randament superior a capacități
lor de producție

• Fermitate și simț gospodăresc în folosi
rea resurselor materiale și financiare, în ac
țiunile de sporire a calității și eficienței pro
ducției

• Exemplară mobilizare a forțelor pe șan
tiere în vederea punerii în funcțiune a tuturor 
obiectivelor planificate

• Resursele energetice - asigurate cores
punzător, utilizate cu spirit de economie

marea carte a raportului muncitoresc 
al țării in Intimpinarea forumului 
comuniștilor români. Așa cum s-a 
apreciat la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv, și în primele 
două decade ale lunii septembrie s-au 
obținut rezultate bune intr-o seria 
de domenii șl sectoare de activitate. 
De bună seamă, se regăsește în ase
menea realizări grija acordată fructi
ficării cu înaltă eficiență a valențelor 
proprietății socialiste, valorificării 
superioare a importantului poten
tial material șl uman aflat la dispo
ziție. Dar — așa cum a rezultat din 
analiza efectuată — din cauza unor 
lipsuri care au continuat să se ma-

STADIUL RECOLTĂRII CARTOFILOR, In procente pe județe, In seara 
zilei de 24 septembrie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii)

2 968 500 hectare . reprezentlnd 85 
la sută din suprafața prevăzută a 
se insămînta in această toamnă. De 
altfel, au si fost insămlntate 77 la 
sută din terenurile destinate cultu
rii orzului. In unele județe înche- 
indu-se această lucrare. Griul a 
fost însămîntat în proporție de 
numai 10 la sută, ceea ce impune 
grăbirea ritmului lucrării. 

nifeste, realizările nu s-au situat 
pretutindeni la nivelul prevederilor 
de plan, al posibilităților reale ale 
economiei naționale.

De la o asemenea apreciere realistă, 
cu spirit critic, a mersului activității 
economice trebuia pornit In abor
darea importantelor sarcini stabilite 
pentru luna octombrie și trimestrul

IV al acestui an — este cerința care 
s-a desprins cu pregnanță din 
concluziile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la amintita ședință 
a Comitetului Politic Executiv. Con
cret, secretarul general al partidului 
a cerut ca in toate domeniile să se 
acționeze cu fermitate pentru elimi
narea hotărită a neajunsurilor care 
se mai manifestă și îmbunătățirea 
întregii activități, punîndu-se accen
tul pe folosirea cu eficiență maximă 
a capacităților, a forței de muncă, 
pe întărirea ordinii și disciplinei, a 
spiritului de răspundere, astfel incit 
să se asigure îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan. în context, a 
fost subliniată răspunderea care re-

Organele si organizațiile de 
partid, consiliile populare si jrga- 
nele de specialitate au datoria ca. 
în lumina indicațiilor ronducer' 
partidului, să m .bit = ■ ■ ot
mecanizatorii, pe ceil-'t 
muncii din agricuJtur le
tuarea. în termenele stabil te. a 
tuturor lucrărilor agricole de 
toamnă. 

vine guvernului, conducerilor minis
terelor, centralelor industriale și u- 
nităților economice, organelor și or
ganizațiilor de partid pentru a ur
mări, zi de zi, modul in care se în
deplinește planul, solutionind opera
tiv, prin măsuri eficiente, toate pro
blemele care condiționează realiza
rea nivelurilor de producție stabilite.

O resursă importantă de sporire a 
producției, asupra căreia a in
sistat în mod deosebit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, resursă aflată la 
îndemîna tuturor unităților din eco
nomie, o constituie folosirea deplină 
a capacităților de producție, domeniu 
în care putem spune că, practic, fără 
excepție, trebuie -să se acționeze cu 
fermitate și spirit creator, prin bună 
organizare a muncii. In acest sens, 
secretarul general al partidului, re- 
ferindu-se la situații concrete con
statate cu prilejul recentei vizite de 
lucru în citeva județe ale țării, a 
subliniat răspunderea care revine 
ministerelor de resort pentru buna 
funcționare a unor unități construc
toare de mașini.

Așa cum s-a desprins din conclu
ziile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ansamblul sar
cinilor de plan, in centrul preocupă
rilor va trebui să se afle realizarea 
froducției de export și a exportului.
n acest scop este necesar să se clari

fice toate problemele — și cele care 
țin de baza materială, de capacitățile 
de producție — și să se ia toate mă
surile pentru executarea și livrarea 
Întregului fond de marfă in condiții
le de calitate și la termenele prevă
zute In contracte, astfel incit, în zi
lele care au mai rămas pînă la sfîr- 
situl lunlț. să se asigure îndeplini
rea integrală a planului la ex
port pe luna septembrie, la ni
velul care s-a stabilit, șl să sa 
poată acționa în continuare pen- 
.tru realizarea in cele mai bune 
condiții a comenzilor de export pre
văzute în contractele pe luna oc
tombrie și pe întreg trimestrul IV. 
Așadar, pornind de la însemnătatea 
cu totul deosebită a asigurării resur
selor valutare necesare economiei 
naționale, așa cum în repetate 
rinduri a subliniat secretarul ge
neral al partidului, se impune 
a se avea permanent in vedere 
faptul că, potrivit legii și în 
conformitate cu principiile de
mocrației muncitorești-revoluționa- 
re, ale autoconducerii și autogestiunii, 
fiecare întreprindere poartă direct 
răspunderea pentru onorarea exem
plară a obligațiilor contractuale asu
mate fată de parteneri, ca o condiție 
esențială a menținerii și consolidării 
prestigiului mărcii fabricii.

In concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv revine 
pregnant cerința de a se realiza 
exemplar sarcinile de plan în condi
țiile manifestării unui deplin simț 
gospodăresc, de inițiativă pentru ca- 
litatea și eficiența producției. Atră- 
(Continuare in pag. a V-a)

BIHOR : Produse 
cu parametri superiori

Înfăptuirea programelor de mo
dernizare și de ridicare a nivelu
lui tehnic al producției concen
trează eforturile întregului colec
tiv de oameni ai muncii de la în
treprinderea „Mecanica" din Ora
șul Dr. Petru Groza. Amănunte ne 
oferă inginerul Gheorghe Ciurtin, 
directorul unității :

— Prin amplificarea activității 
de creație tehnico-știintifică, am 
reușit ca, în prezent, ponderea 
produselor noi să reprezinte 80 la 
sută din producția întreprinderii. 
Sint rezultate care se materiali
zează, între altele, în asimilarea 
unor produse noi, cu performanțe 
superioare : reductoare armonice 
si cicloidale. mașina de turnat si 
tasat betoane rutiere, instalația de 
forat găuri de mină ..FROM 2". 
dispozitive de limitare a consumu
lui de energie electrică ..DAL-2". 
cilindri hidraulici pentru minerit, 
precum si o gamă largă de utilaje 
pentru industria metalurgică.

Oamenii muncii de aici și-au 
Îndeplinit integral. în condiții de 
eficiență ridicată, indicatorii de 
bază ai planului. (loan Laza).

TELEORMAN :
Livrări suplimentare 

la export
Colectivul de muncă de la în

treprinderea Mecanică de Material 
Rulant din orașul Roșiori de Vede 
a raportat îndeplinirea planului la 
export pe 3 ani și 9 luni din ac
tualul cincinal. Succesul are la 
bază măsurile și acțiunile între
prinse pentru organizarea unor 
formații specializate în execuția 
produselor pentru export, adapta
rea nomenclatorului de fabricație 
la cerințele partenerilor externi, 
modernizarea fluxurilor tehnologi
ce. S-au creat astfel condiții ca 
pină la sfîrșitul lunii septembrie 
oamenii muncii de aici să realizeze 
și să livreze suplimentar partene
rilor de peste hotare, ca urmare a 
solicitărilor, produse in valoare de 
7 milioane lei. (Stan Ștefan).

DE SEAMĂ Șl ALEGERI -

moment important al creșterii rolului 
partidului ca forță politică conducătoare 

în toate domeniile de activitate
Adunările de alegeri trebuie să reprezinte o înaltă școa

la de educație politică, inclusiv o înaltă școală a democrației 
muncitorești-revoluționare, de întărire a legăturilor partidului 
cu masele de oameni ai muncii

NICOLAE CEAUȘESCU
In întreaga țară, In pregătirea 

celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului, se află în plină desfă
șurare adunările de dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor de 
bază, iar în perioada următoare 
vor avea loc, eșalonat, potrivit 
Statutului partidului, conferințe in 
toate organizațiile locale ale parti
dului. Relevîndu-se rolul și sem
nificația deosebită ale acestor a- 
dunări generale, la ședința din 22 
septembrie a.c. a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. s-a sub
liniat că aceste foruri democratice 
ale partidului se desfășoară intr-o 
atmosferă de profundă efervescen
ță politică, generată de istorica Ho- 
tărire a Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului ca, la Congresul 
ai XIV-lea, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să fie 
reales in suprema funcție de 
secretar general al partidului — 
chezășie sigură a înaintării hotă- 
rite a țării noastre pe drumul so
cialismului și comunismului.

In cadrul adunărilor generale, In 
deplină unitate, membrii partidului 
își manifestă profunda satisfacția 
pentru marile realizări obținute in 
construcția socialismului, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, și își ex
primă deplinul acord cu proiectul 
Programului-Directivă și cu Te
zele pentru Congres — do
cumente programatice care des
chid noi și luminoase perspec
tive pentru progresul și înflorirea 
întregii țări.

In concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., făcîndu-se un 
prim bilanț asupra modului în care 
au avut loc pînă acum adunările 
de dări de seamă și alegeri, se ara
tă că acestea s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă bună și rezultatele 
sînt bune. Totodată, secretarul ge
neral al partidului, pornind de la 
constatarea că unele adunări n-au 
fost temeinic pregătite, manifestîn- 
du-se o nejustificată grabă de a se 
trece mai repede peste etapa ale
gerilor din organizațiile de bază, a 
formulat cerințe de o deosebită im
portantă pentru a asigura o mai 
bună pregătire a acestor adunări, 
pentru ridicarea nivelului politic și 
de combativitate al dezbaterilor, al 
climatului de exigentă, de .respon
sabilitate comunistă in analizarea 
activității desfășurate de organele 
și organizațiile de partid, de mem-

SOCIALISTĂ REVOLUȚIONARĂ - 
puternic factor dinamizator

Documentele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c., concluziile la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv subliniază cu pregnanță că in întreaga ope
ră de construcție socialistă din patria noastră un rol important îl are 
activitatea ideologică, politico-educativă. de formare a omului nou. cu 
o conștiință înaintată, animat de un profund spirit revoluționar.

Punind în evidență una din corelațiile fundamentale ale dezvoltării 
țării noastre, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Cu cit activita
tea ideologică, politico-educativă, de formare a conștiinței socialiste, re
voluționare a întregului popor va fi mai bună, cu atit vom obține rezul
tate superioare in toate domeniile de activitate".

în mod firesc, pornind de la rolul important, de adevărată forță mo
trice în transformarea societății, pe care-1 are conștiința socialistă, in 
ampla dezbatere a documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidu
lui, în adunările de dare de seamă și alegeri se acordă o deosebită 
atenție intensificării activității ideologice și politico-educative de formara 
a omului nou, de dezvoltare a gradului de cultură și cunoaștere, de ridi
care a nivelului conștiinței socialiste, revoluționare a tntregulul popor. 
Dezbaterea organizată in colaborare cu Comitetul Județean Covasna al 
P.C.R. înfățișează experiențe, păreri șl propuneri ale unor oameni din 
diferite domenii de activitate, in strînsă legătură cu problemele concrete 
ale diverselor locuri de muncă.

Fapte ale spiritului comunist

CONȘTIINȚA
» »

— Noi. minerii, avem o vor
bă : faptele sînt măsura omu
lui. a spiritului său revoluțio
nar. ne spune subinginerul 
Gheorghe Gherlan. membru al 
comitetului de partid de Ia în
treprinderea Minieră Căpeni.

Dacă e vorba de fapte trebuie să 
arăt că anul trecut întreprinderea 
noastră a ocupat locul 1 pe țară. Iar 

brii partidului de la precedentele 
alegeri pînă in prezent.

Avînd in vedere rolul politic 
conducător al partidului în socie
tatea. noastră, faptul că organele șl 
organizațiile de partid poartă răs
punderea directă a Înfăptuirii pla
nurilor și programelor de dezvol
tare economico-soclală, este nece
sar, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, ca in cadrul 
adunărilor de partid să se dezbată 
temeinic, in mod concret probleme
le realizării acestor planuri și

CONGRESUL 
al XIV-lea 

AL PC.R.

programe. Adunările de dare de 
seamă si alegeri reprezintă ast
fel un deosebit prilej de parti
cipare a comuniștilor, a întregu
lui partid la analizarea tu
turor aspectelor dezvoltării econo- 
mico-sociale, a tuturor problemelor 
legate de asigurarea bunului merg 
al unităților și instituțiilor econo
mice și sociale, de înflorire a loca
lităților, a întregii țări, atestind cu 
putere faptul că partidul nos
tru este un partid cu profund 
caracter democratic, larg des
chis tuturor opiniilor și soluțiilor 
menite să accelereze progresul 
economic șl social al patriei noas
tre.

în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea ca, în strînsă legătură cu 
dezbaterea modului de realizare a 
planurilor, a programelor economi- 
co-sociale, să fie abordate și pro
blemele comportării comuniștilor, 
ale contribuției lor la înfăptuirea 
acestor planuri șl programe, ale 
rolului lor în viața unităților din 

sectorul Baraolt-est pe care-1 conduc 
— locul I pe întreprindere. Nu vreau 
să spun vorbe mari, dar locul de 
frunte se datorește conștiinței îna
intate a minerilor de la noi, devota
mentului in muncă, promovării unor 
metode noi de lucru. Astfel, un co
lectiv de inovatori din sectorul nos
tru a conceput, realizat și experi
mentat noi tipuri de susțineri meca- 

Industrie, din agricultură șl în 
viața socială, in general. In acest 
sens, secretarul general al partidului 
releva : „Adunările generale tre
buie să constituie — mai cu sea
mă in actualele Împrejurări — și o 
înaltă școală de educație revolu
ționară, patriotică, comunistă".

Din perspectiva concepției 
secretarului general al partidului 
privind desfășurarea unitară a în
tregii activități de partid se impu
ne ca în dările de seamă și în in
tervențiile participantilor la dezba
teri să se analizeze temeinic, exi
gent rolul comuniștilor in activi
tatea politico-educativă de for
mare a omului nou, cu o înal
tă conștiință comunistă, revo
luționară. Este un obiectiv deo
sebit de important, întrutit, 
în ultimă Instanță, de nivelul de 
conștiință al oamenilor muncii, de 
pregătirea lor politică și profesio
nală depind folosirea eficientă a 
mijloacelor materiale șl financiare 
încredințate colectivelor de muncă, 
creșterea avuției naționale și, pe 
această bază, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului.

Este necesar, de asemenea, ca 
spiritul critic și autocritic, revolu
ționar să străbată intreaga desfă
șurare a adunărilor de partid, ele 
trebuind să prilejuiască afirmarea 
unei atitudini ferme, combative, 
fără rețineri, față de manifestă
rile negative, față de lipsa de răs
pundere, risipă, indisciplină, su
perficialitate, abaterile de la 
normele statutare, de la principii
le Codului etic al comuniștilor, 
tendințele de nesocotire a legilor 
statului și a hotărîrilor de partid, 
de ascundere a adevărului, de sus
tragere, delapidări și altele. In des
fășurarea de pînă acum a adună
rilor de partid au fost situații 
cînd. atit în dările de seamă, cit si 
în intervențiile unor participant, 
deși au fost dezvăluite anumite 
lipsuri, autorii lor n-au fost men
ționați. iar soluțiile pentru înlătu
rarea dificultăților ori au lipsit, 
ori au fost vagi și neconcluden
te. De aceea este necesar să se ia 
toate măsurile, în așa fel incit 
critica si autocritica să constituie 
cu adevărat acea forță motrice 
transformatoare a perfecționării 
muncii în fiecare domeniu. în fie
care unitate, avînd in acest scop 
un puternic caracter constructiv, 
nelimitindu-se doar la dezvăluirea 
(Continuare In pag. a III-a)

al dezvoltării
nizate care asigură securitatea mun
cii și măresc considerabil producti
vitatea și economiile. Dar afirmarea 
noilor metode s-a făcut cu multă 
muncă și luptă chiar. A trebuit să 
ducem această luptă și cu unii res
ponsabili administrativi care au 
mers pină acolo încit, atunci tind 
eram in concediu, au dispus între
ruperea experiențelor și demontarea 
noului tip de susțineri din galeriile 
subterane. Ne-am luptat să ne im
punem punctul de vedere chiar și în 
consiliul oamenilor muncii, unda 
noile metode au fost intr-o vreme 
intimpinate de o parte din membrii 
săi cu reținere. Pînă Ia urmă, perse
verenta și puterea de creație și de 
promovare a noului ale unor comu
niști cum sînt lăcătușii Vasile Iordan 
și Mihai Tako, subinginerul Petru 
Bărăiac, tehnicianul Laszlo Sandor, 
minerii Constantin Papuc și Gaspar 
Attila, inginerul miner Mihaf Mariaș 
au avut ciștig de cauză. Cu noile me
tode de susținere mecanizată — din
tre care una a fost confirmată ca 
inovație, iar alta ca invenție — am 
obținut recent locul II pe tară în 
Festivalul national „Cintarea 
României". Considerăm că esto 
o confirmare atit a valorii teh- 
nico-economice a metodelor pro
movate, cît și a spiritului re
voluționar manifestat prin fapte.
(Continuare In pag. • IV-a)
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O valoroasă inițiativă pentru reducerea 
substanțială a consumului de cocs

Pentru înfăptuirea cu succes a o- 
biectivelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei in actuala etapă și 
în perspectivă — așa cum se preci
zează in documentele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului — 
este necesară lărgirea continuă a 
bazei de materii prime și energeti
ce. în acest scop, se impune, desi
gur, sporirea extracției și a produc
ției în ramurile primare — domenii 
în care se depun eforturi stăruitoa
re, cu evoluții remarcabile de la o 
perioadă la alta. Totuși, așa cum a 
subliniat în repetate rinduri to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, una din 
cele mai importante resurse o re
prezintă gospodărirea cit mai judi
cioasă a materiilor prime, materia
lelor, combustibililor și energiei 
electrice, încadrarea strictă în nor
mele de consum stabilite. în această 
privință există încă rezerve deosebit 
de importante, ce așteaptă să fie 
puse neîntîrziat în valoare în vede
rea creșterii producției, a eficienței 
economice.

în această ordine de Idei, în si
derurgie, una din problemele de cea 
mai mare stringență în actuala 
etapă este reducerea la maximum a 
consumului de cocs pentru elabora
rea fontei. Marile disponibilități de 
această natură au fost relevate de 
analiza efectuată la Combinatul Si
derurgic din Reșița. Cum s-a pro
cedat aici 1

— în primul rînd, ne-am preocu
pat de întronarea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă, de în
tărirea convingerii oamenilor muncii 
că de fiecare gram de material de
pind soarta producției, realizarea 
planului și, firesc, ciștigurile din 
muncă — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Oprea, secretarul comite
tului de partid din combinat. Cea 
de-a doua direcție deosebit de im
portantă, asupra căreia ne-am con
centrat intreaga atenție, o reprezintă 
realizarea programelor de moderni
zare a producției, în care scop am 
căutat să asigurăm antrenarea tutu
ror specialiștilor la activitatea de 
creație tehnico-științifică, de elabo- 
răre a unor noi soluții tehnologice, 
la optimizarea fluxurilor de fabrica
ție, practic la identificarea celor 
mal utile căi de economisire a ma
teriilor prime. Apreciem că rezulta
tele bune pe această linie s-au ob
ținut la secția furnale, dar și aici 
mai există încă însemnate rezerve 
de reducere in continuare a consu
murilor specifice. De aceea, cores- , 
punzător sarcinilor trasate recent de

Dovezi ale competenței 
profesionale

Se vorbește despre circuite inte
grate ca despre un lucru firesc. Mai 
mult, se știe că plachetele de sili
ciu constituie materialul semicon
ductor pe care se realizează struc
turile circuitelor integrate si că a- 
ceste plachete reprezintă suportul 
de bază in industria electronică. Pu,- 
țini cunosc insă faptul că tehnologia 
de obținere a plachetelor presupune 
o complicată linie tehnologică pen
tru creșterea lingoului de siliciu din 
topitură. rectificarea plană si cilin
drică a lingoului, debitarea și lepul- 
rea plachetei, rotunjirea marginii 
acesteia prin rectificare și polizare 
și că fiecare operație tehnologică 
necesită un utilaj specific complex, 
performant, cu un grad ridicat de 
precizie și cu un nivel înalt de teh
nicitate. Iată deci un motiv in plus 
pentru a ne referi la o recentă 
realizare din acest domeniu.

La Institutul de Cercetare Științi
fică și Inginerie Tehnologică pentru 
Mecanică Fină și Scule a fost pus la 
punct un utilaj tehnologic pentru 
operația de rotunjire a marginii pla
chetelor de siliciu prin rectificare. 
„Mașina, ne spune ing. Ioan Popa, 
șeful atelierului utilaje speciale, 
pentru a asigura utilizarea eficientă 
a spațiului tehnologic, este prevăzu
tă cu două linii independente de 
prelucrare. Fiind un utilaj tehnolo
gic complet automatizat, a fost ne
cesară o strinsă colaborare între in
stitutul nostru. Centrul de Cercetare 
Științifică si Inginerie Tehnologica 
pentru Componente Electronice si 
întreprinderea de Mecanică Fină".

Să reținem, prin urmare, că auto
matizarea completă este una din ca
racteristicile de bază ale acestui u- 
tilaj destinat microelectronicii. Auto
matizare apărută, desigur, din nece
sitatea obținerii unor produse de 
calitate, menite să satisfacă cele mai 
mari exigente șl care să asigure, tot
odată, competitivitate pe plan 
mondial. Dar in ce constă, de fapt, 
acest utilaj denumit I.R.P.-125 (in
stalație de rectificat plachete, cifra 
reprezentind diametrul maxim al 
plachetelor ce pot fi prelucrate) 7

„Practic, ne spune interlocutorul, 
conducerea procesului de prelucrare 
poate fi făcută direct de om. dar, 
uneori, intervenția lui poate fi in
fluențată de slăbirea atenției sau de 
o pregătire mai scăzută, ceea ce are 
efecte nedorite asupra preciziei șl 
calității plachetelor. Pentru evitarea 
situațiilor de acest gen s-a pus pro
blema automatizării operației. Ast
fel, după așezarea, de către opera
tor, a magaziilor de plachete, utila
jul execută in mod automat opera
țiile de descărcare din magazii, 
plachetă cu plachetă, transportul 
acestora la postul de prelucrare, 
rectificarea pe margine, prin para
metri programabili, a plachetei, apoi 
spălarea si uscarea ei șl. în final, 
încărcarea în magazii. De asemenea, 
instalația este prevăzută cu sisteme 
de diagnoză rapidă a defectelor și 
cu sisteme de siguranță în caz de 
avarie".

Desigur, drumul pe care l-a par
curs această mașină de la faza de 

secretarul general al partidului, de 
curînd a fost elaborat un program 
special cu un obiectiv ambițios, dar 
intru totul realizabil : reducerea 
substanțială a consumului specific 
de cocs pe tona de fontă.

— Care sînt premisele de la care 
ați pornit în elaborarea acestui pro
gram ?

— Acțiunea pe care am inceput-o 
in urmă cu șase ani pentru moder
nizarea celor două furnale — inter
vine inginerul Ilie Itu, șeful secției 
furnale — a urmărit mai ales apli
carea perseverentă a unor măsuri 
tehnice pentru reducerea cu circa 
20 kilograme a consumului de cocs 
pe tona de fontă. Este vorba de si- 
tarea materiilor prime, mărirea nu
mărului de guri de vint, îmbunătă
țirea profilului furnalului și mărirea

La Combinatul
Siderurgic Reșița

temperaturii aerului prin moderni
zarea cauperelor. De asemenea, am 
reușit să perfecționăm aparatul de 
încărcare la furnalul numărul 1. în 
continuare, ne propunem să micșo
răm diametrul la gurile de vint 
pentru mărirea vitezei aerului Insu
flat, prin aceasta redueîndu-se con
ținutul de siliciu în fontă și obți- 
nindu-se însemnate economii de 
cocs. De altfel, această ultimă mă
sură se regăsește și în noul pro
gram vizînd reducerea consumului 
de cocs întocmit în aceste zile. Este 
o măsură esențială in noua gindire 
tehnologică, pentru a cărei aplicare 
neîntîrziată solicităm sprijinul fur
nizorului de echipament, respectiv 
întreprinderea de Utilaj Tehnologic 
din Buzău, pentru devansarea exe
cuției comenzii programate abia 
pentru anul viitor.

Pentru argumentarea importanței 
depunerii unor eforturi susținute 
din partea tuturor unităților care 
pot sprijini în acest domeniu Com
binatul Siderurgic Reșița, iată, pe 
scurt, cîteva din principalele măsuri 
ale programului amintit, prin care 
se poate obține o economie de a- 
proape 150 kg de cocs pe tona de 
fontă : creșterea cu 9,3 la sută a 
conținutului de fier în încărcătura 
furnalelor față de ceea ce s-a reali
zat în semestrul I 1989 ; sporirea de 
peste două ori (pe tona de fontă) a 
cantității de gaz metan insuflat în 
furnale, concomitent cu creșterea 
corespunzătoare a oxigenului insu

cercetare pînă la faza de finalizare, 
deși tot acest ciclu cercetare-produc- 
tie a durat mai puțin de doi ani. 
n-a fost ușor. „Pe parcurs a trebuit 
să soluționăm o serie de probleme 
dificile legate de alegerea materia
lelor — ne spune ing. Alexandru 
Moldoveanu, șeful colectivului uti
laje pentru microelectronică. Una 
din probleme a fost asigurarea gra
dului de puritate a plachetelor. Prin 
tehnologie se impunea evitarea po
luării siliciului. Or. dacă plachetele 
de siliciu intrau in contact cu me
talul puteau apărea reacții chimice. 
Deci, stabilirea cu exactitate a ote
lului era foarte importantă. Ca a- 
tare, a trebuit să utilizăm oțeluri 
inoxidabile".

Fără îndoială, acesta nu este de
cît un exemplu din multitudinea de 
probleme ce au stat în atenția, cerce
tătorilor. dar ceea ce ni se pare deo
sebit de important este faptul că 
multe soluții s-au conturat printr-o 
colaborare permanentă cu specialiștii 
de la întreprinderea de Mecanică 
Fină, unde se execută aceste utilaje. 
„Trecînd la execuția seriei zero, ne 
spune Ștefan Chirilă, inginerul-șef al 
Întreprinderii producătoare, nu în
seamnă că proiectantul șl-a încheiat 
activitatea. Dimpotrivă, asistența teh
nică este absolut necesară pe toată 
durata fabricației. Și așa se și lntîm- 
plă. Există un colectiv de cercetă
tori care lucrează efectiv la finali
zarea utilajelor. Iată un exemplu 
concret Specialiștii noștri, în tim
pul operațiilor de montare a suban- 
samblelor componente, pentru creș
terea calității și fiabilității utilaju
lui. au propus unele modificări la 
proiectul broșei aparatului cu turație 
ridicată. Soluția practică venea să o 
completeze pe cea teoretică. Anall- 
zînd împreună cu proiectantul, am 
convenit asupra modificării propuse".

Simplu și firesc. Este tot ce se 
poate spune despre acest mod de 
lucru operativ și eficient. Altfel, 
cum s-ar fi putut realiza ansamble- 
le componente ale utilajului I.R.P.- 
125 ? Cu atît mai mult cu cit în 
structura instalației nu se intilneste 
o parte distinctă de mecanică și 
una de electronică, ci sint realmente 
o îmbinare perfectă între mecanică 
și electronică. în plus, miniaturizarea 
pieselor ce alcătuiesc utilajul des
chide largi perspective de dezvoltare 
In domeniul micromecanicii.

Așadar, miniaturizarea ansamble- 
lor și îmbinarea, în mod fericit, a 
mecanicii cu electronica reprezintă 
alte caracteristici de bază ale aces
tei instalații destinate microelectro
nicii. Acest utilaj tehnologic a fost 
testat si omologat, fiind confirmate 
calitatea si nivelul tehnic pe care 
le întrunește. Acest lucru este con
firmat si de cererea la export 
exprimată prin contract ferm de 
către R.D. Germană.

Realizarea utilajului tehnologic 
I.R.P.-125 constituie prin experiența 
acumulată o deschidere largă spre 
finalizarea utilajelor specifice liniei 
de fabricație a plachetelor de siliciu.

Ovidlu ZAMFIRESCU 

flat ; asigurarea unui cocs cu un 
conținut mediu de cenușă cu 1 la 
sută mai redus decît s-a folosit in 
perioada care a trecut din acest an; 
sporirea temperaturii aerului in
suflat, în medie, cu 100 grade Cel
sius ; aprovizionarea ritmică, zilnică 
cu cantitatea stabilită de cocs, în 
vederea asigurării mersului uniform 
al furnalelor și crearea unui anu
mit stoc pentru evitarea perturbații- 
lor pe fluxul tehnologic ; creșterea 
ponderii aglomeratului în încărcă
tura furnalului ; îmbunătățirea cali
tății activității de întreținere și re
parații, în vederea evitării întreru
perilor accidentale și asigurarea ex
ploatării riguroase a furnalelor.

— Din Inițiativa comitetului de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii, programul de măsuri adoptat 
— ne relatează ing. Pavel Zarcula, 
director general al Centralei Indus
triale Siderurgice Reșița — a fost 
analizat împreună cu maiștrii, șefii 
de schimb și cu toate formațiile de 
lucru, cu toții fiind ferm hotă- 
rîti să-l respecte cu cea mai 
mare strictețe. Numai că. în
trucât marea majoritate a măsurilor 
abordate sint de natură pur tehno
logică, obținerea efectelor scontate 
nu poate fi asigurată numai prin 
întărirea ordinii si disciplinei și or
ganizarea corespunzătoare a muncii. 
Practic, materializarea măsurilor pe 
care ni le-am propus este condițio
nată de sprijinul direct pe care îl 
vom primi in asigurarea unei apro
vizionări ritmice cu minereu de 
fier și cocs de cea mai bună calitate 
și cu gaz metan.

Iată cum iși argumentează Inter
locutorul această opinie : siderur- 
giștii știu că este mult mal greu șl 
mai costisitor, inclusiv sub aspectul 
consumurilor energetice — de cocs 
sau gaz metan — să se ridice tem
peratura intr-un furnal după o pe
rioadă de diminuare a activității 
datorate neritmicității în aprovizio
narea cu aceste resurse, decît ca 
temperatura să fie menținută la un 
nivel superior, constant. Mal exact, 
oscilațiile in aprovizionarea cu gaz 
metan au drept efect creșterea con
sumului specific la aceste resurse. 
De exemplu, numai in acest an din 
lipsă de cocs la Combinatul Siderur
gic Reșița s-au înregistrat peste 
1 780 ore de staționare, care au de
terminat, nedorit, creșterea consu
mului specific de cocs. Iată și un 
alt exemplu cit se poate de suges
tiv : comparativ cu luna aprilie, cind 
aprovizionarea a fost mai bună, in- 
registrîndu-se un număr mai mic de 
staționări din lipsa cocsului, in pe
rioada care a trecut din luna sep
tembrie consumul de cocs pe tona 
de fontă a sporit cu peste 200 kg ; 
creșterea respectivă este direct pro
porțională cu timpul de staționare 
înregistrat, de 250 ore.

O valoroasă inițiativă, căreia tre
buie să 1 se asigure condiții optime 
de aplicare aici și, practic, în toate 
secțiile de furnale ale unităților si
derurgice din țară.

Ion D. CUCU
corespondentul „Scinteii*

în mod normal, cea mal mare 
parte din cantitățile de nutrețuri 
necesare pentru iarnă ar trebui să 
se găsească la această oră in depo
zitele de furaje ale unităților agri
cole. Așa ar fi normal să fie și in 
unitățile agricole din județul Galați, 
dar din mai multe motive există la 
această dată unități care au depo
zitat cantități mici față de cele sta
bilita și de necesarul real. Fapt este 
că la această oră, pe ansamblul uni
tăților agricole din județul Galați, 
stocul de fînuri din depozite este 
de numai 55 778 tone, față de un 
necesar de 117130 tone. De pe su
prafețele de lucernă irigată urmează 
să se mal ia o coasă, preliminîn- 
du-se astfel încă o cantitate de fin 
de 10 600 tone. Este deci limpede 
că și de data aceasta se va intra in 
Iarnă cu un deficit mare de finurl, 
ceea ce va constitui un serios han
dicap in hrănirea animalelor și im
plicit in realizarea producțiilor 
zootehnice planificate. Cu ce vor fi 
înlocuite aceste cantități valoroase 
de nutreț 7

Unii dintre specialiști răspund cu 
seninătate că la iarnă, în schimbul 
finului, vor avea din abundență 
suculente. Fină in prezent rezerva 
de suculente din depozitele de furaje 
ale unităților este însă de numai 
96 334 tone, față de un necesar de 
565 560 tone. Deci, doar 20 la sută 
din cit au nevoie să consume ani
malele. Restul este pe cîmp și ele 
urmează să fie conservate sub formă 
de coceni tocați in amestec cu 
tăiței de sfeclă, precum și din po
rumbul masă-verde semănat în cul
tură dublă.

Adevărul este că nici de data 
aceasta nu s-a învățat prea mult din 
experiența unităților fruntașe. Și 
trebuie arătat că asemenea expe
riențe există aici. Vorbind despre 
adevărații crescători de animale din 
județul Galați, nu poți să nu admiri 
frumusețea animalelor pe care le 
cresc cooperatorii din Schela. Pre
ședintele unității, Petre Botezatu, 
cind vorbește de animalele coope
rativei, parcă iși povestește Întreaga 
lui viață. A fost brigadier la zooteh
nie, dar de cind este președinte, de 
29 de ani, fiecare zi de muncă o 
începe tot iscodind cu ochiul de 
gospodar printre animale. Hrana și 
condițiile excelente de Întreținere 
explică și producțiile mari de lapte, 
în 1988 s-a realizat o producție me
die de lapte de 4 809 litri. „Anul 
acesta, ne spune președintele, vom 
realiza peste 5 000 litri. Totul depin
de de hrană. Acum avem în baza 
furajeră peste 1 200 tone de fin. 
Avem 300 hectare cu lucernă de pe 
care am luat patru coase. Noi nu 
balotăm finul de lucernă. După ce 
îl cosim, la 24 de ore îl întoarcem o 
dată, a doua zi îl întoarcem din nou 
și apoi îl transportăm în finare. 
Realizăm astfel un fin verde, vitami- 
nos, deosebit de hrănitor pentru 
animale. Acum urmează să luăm
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mureș: Vitezele de lucru
* 1 *sint in

Pe ogoarele județului Mureș se În
registrează o amplă concentrare da 
forte la recoltarea sfeclei de zahăr, 
porumbului, cartofilor, legumelor și 
a altor culturi. întrucît o mare parte 
din suprafețele ocupate cu acesta 
culturi urmează a fi însămînțate cu 
griu. o atenție deosebită se acordă 
impulsionării transportului, pe cimp 
aflîndu-se Încă mari cantități da 
produse. Totodată, pentru ca insă- 
mintările de toamnă să se înscrie in 
epoca optimă, au fost luate măsuri 
ca arăturile și pregătirea patului 
germinativ să se desfășoare In ritm 
și mai susținut. „Ploile din ultima 
perioadă — ne preciza tovarășul 
Teodor Ardeleanu. director adjunct 
al direcției agricole județene — au 
asigurat rezerva de apă in sol pen
tru lnsămînțările de toamnă și au 
ușurat executarea arăturilor sub as
pectul consumului de carburanți. 
Pentru a recupera Insă întîrzierile 
cauzate de ploi, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a supli
mentat numărul tractoarelor si a ge
neralizat schimbul doi la arat, fiind 
astfel recuperată o mare parte din 
această rămînere în urmă". Cum 
insă mai sint suprafețe mari de arat 
— circa 30 000 hectare — se impune 
ca in fiecare unitate să se urmăreas
că realizarea și depășirea vitezelor 
zilnice stabilite.

Analizir.d stadiu! lucrărilor șl țl- 
nind seama de condițiile climatica 
mai grele în care s-au executat a- 
cestea pînă acum, se poate aprecia 
că. în general. însămînțările de 
toamnă se desfășoară corespunzător, 
Dovada : pină In seara zilei da 24 
septembrie, insămințarea orzului și 
a culturilor pentru masă-verde a 
fost Încheiată pe toate cele 30 000 
hectare. Acum, lucrarea cu cea mai 
mare pondere, dar și cea mai urgen
tă. este insămințarea griului pe cele 
aproape 61 000 hectare prevăzute, din 
care au fost Însămînțate pină acum 
6 000 hectare. Pentru înscrierea lu
crării în graficele stabilite, la data 
documentării noastre era asigurat un 
front de lucru pe mai bine de 30 000 
hectare. Corelată cu timpul bun. a- 
ceasta a creat premise ca ritmul în- 
sămîntării griului să crească de la 
o zi la alta, primele peste 5 000 hec
tare primind sămînța.

Un exemplu despre modul respon
sabil în care se acționează in aceste 
zile la pregătirea terenului, in ve

cea de-a cincea coasă. Tot în aceste 
zile vom recolta și vom transporta 
în baza furajeră circa 4 000 tone de 
porumb siloz masă-verde. Am re
considerat tehnologia la această cul
tură, folosind o semănătoare de griu, 
care asigură o densitate de 300 plan
te pe metru pătrat. Desigur, nu se 
realizează pe această cale silozul 
ideal pe care 11 recomandă litera
tura de specialitate, dar avem astfel 
siguranța realizării unei producții de 
masă-verde sigure în orice condiții 
naturale. Fapt este că și in acest 
an deosebit de secetos vom recolta 
40—50 tone de masă-verde la hectar. 
Dacă este prea crud, acest porumb il 
Insilozăm in amestec cu paie de griu 
și facem un furaj bun. Mai avem de 
recoltat peste 1 500 tone de sfeclă 

Furajele din cîmp, urgent 
transportate în bazele furajere 

Ce relevă o investigație în județul Galați

furajeră, pe care o dăm, de regulă, 
la oi. în momentul de față avem în 
baza furajeră coceni de porumb 
saramurați încă de anul trecut, iar 
cu ceea ce vom aduna din cimp în 
această toamnă facem un stoc apre
ciabil de furaje".

Există la această dată in unitățile 
agricole din județul Galați cantități 
apreciabile de nutrețuri, chiar su
perioare celor din anii trecuți. Pro
blema care se pune acum este ca tot 
ceea ce s-a evaluat in cîmp să fie 
adunat și transportat în depozite cu 
maximum de grijă. Subliniem aceas
tă cerință întrucît există în momen
tul de față unități care contează, 
pentru stabulație de iarnă, pe fu
rajele existente in cimp. De exem
plu, in baza furajeră a Cooperativei 
Agricole de Producție Vînătorl se 
află in stoc doar 900 tone de fin, 
față de un necesar de 1500 tone. 
Mai urmează să se efectueze cea de-a 
patra coasă, de unde se prelimlnă 
să sa stringă o cantitate de 200 de 
tone fin. Asta cu condiția să se 
acorde un plus de atenție și in 
același timp de operativitate în re
coltarea lucernei și conservarea 
acesteia. Vicepreședinta cooperativei, 
Georgeta Bogatu, iși manifesta ne
mulțumirea că pînă în prezent au 
trecut zile bune în care nu s-a putut 
recolta lucerna din lipsa utilajelor. 
Este greu de conceput cum factorii 
cu atribuții și răspunderi din cadrul 
secției de mecanizare, din conduce
rea consiliului unic ori din condu
cerea cooperativei rămln atît de

creștere
derea insămîntării grabnice a griu
lui. ni-1 oferă. între altele, unitățile 
din Consiliul Unic Agroindustrial 
Iernut. unde griul va ocupa o su
prafață de 3 700 hectare. Aici, toate 
mijloacele mecanice disponibile au 
fost concentrate la pregătirea tere
nului și semănat. „Pentru ca semă
natul griului să-1 încheiem ia terme
nul stabilit — ne spune Ștefan 
Lâszlo. președintele consiliului agro
industrial — preocuparea noastră de 
bază este aceea de a asigura un larg 
front de lucru tractoarelor și semă
nătorilor. Fapt este că la eliberarea 
terenului acționăm zilnic cu 32 mij
loace mecanice și 126 de atelaje. A- 
ceașta ne-a permis ca. in numai trei 
zile, să eliberăm 775 hectare cu sfe
clă de zahăr și să asigurăm Ia griu 
un front de lucru de peste 2 000 hec
tare". La sublinierea de mai sus să 
adăugăm că aici, lucrindu-se în flux 
continuu și in schimburi prelungite, 
tractoarele și cele 24 de semănă
tori asigură un ritm la semănat 
de aproape 300 hectare pe zL

Cu aceeași răspundere se acționea
ză in aceste zile la pregătirea tere
nului și insămințarea griului și în 
unitățile din consiliile agroindustria
le Sărmașu. Luduș. Zau de Cimpie, 
Band. Sîngeorgiu de Mureș și alte 
unități mari cultivatoare de griu, 
unde cuvintul de ordine este înche
ierea insămințării in timpul cel mai 
scurt

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

Recoltatul cartofilor la C.A.P. Tușnad, județul Harghita Foto : Agerpres

pasivi In fața acestei situații. Iată 
de ce. credem că se impune o in
tervenție operativă din partea spe
cialiștilor organelor agricole județe
ne pentru a asigura și aici condițiile 
necesare bunei furajări a animale
lor la iarnă. Cu atit mal mult cu 
cit in această unitate sint incă 
multe furaje in cîmp, peste 8 700 
tone, care trebuie aduse în baza 
furajeră. Printre altele este vorba 
de peste 4 000 de tone evaluate a se 
realiza pe cele 400 hectare cultivate 
cu porumb în cultură dublă, 300 
tone de tăiței de sfeclă, 150 tone de 
vreji de soia. Așadar, un mare 
volum de lucru care trebuie mult 
mal bine organizat pentru a aduce 
in baza furajeră tot ceea ce oferă 
timpul

O situație asemănătoare am lntll- 
nit și la Cooperativa Agricolă de 
Producție Cuca. Președintele unită
ții, Pintiiie Dimofte, ne spune că in 
baza furajeră sint numai 530 tone 
de fin de lucernă, dar că se acțio
nează cu toate mijloacele pentru 
asigurarea necesarului de nutrețuri 
stabilit. Pe cele 92 hectare cultivate 
In condiții de irigare — ne spune 
președintele cooperativei — am eva
luat peste 30 de tone de porumb 
masă-verde, pe care acum îl recol
tăm și insilozăm. Tot pentru stabu- 
lația de iarnă conservăm, insilozăm 
cocenii de porumb cu paie tocate șl 
drojduite. De asemenea, insilozăm 
circa 3 000 tone de coceni cu borhot 
de sfeclă. Anul acesta realizăm o 
cantitate mare de sfeclă furajeră pe 
care o vom depozita în niște silozuri 
improvizate. Vom avea furaje in 
cantitățile corespunzătoare, dar 
adevărul este că ne vor lipsi finu- 
rile. Dar chiar și în aceste condiții 
sintem hotărîți să realizăm o pro
ducție medie zilnică de lapte mai 
mare decît in prezent. De altfel, 
producțiile de lapte au crescut în 
unitatea noastră de la an la an și 
dorim ca această creștere să fie mai 
mare o dată cu preocuparea de a 
îmbunătăți rasele de animale pe 
care le avem in prezent".

în documentarea noastră in județ 
am ajuns la Cooperativa Agricolă de 
Producție Independența, unde aveam 
să întîlnim un foarte priceput și 
apreciat zootehnist, pe șeful de 
fermă Gheorghe Caloianu. Cu toată

sibiu: Stringerea cartofilor
- in stadiu final

Cu toate că în județul Sibiu re
coltarea cartofilor a început cu a- 
proape o lună de zile în urmă, pre
cipitațiile căzute au făcut imposibilă 
continuarea acestei lucrări. în ulti
ma decadă a lunii august si în pri
ma jumătate a lunii septembrie me
dia zilnică a precipitațiilor a de
pășit 10 litri pe metrul pătrat. De 
aceea, timpul bun instaurat de cî
teva zile este folosit intens în toate 
unitățile agricole. în acest scop fiind 
mobilizate toate forțele mecanice și 
umane. Potrivit datelor statistice, 
pînă în seara zilei de 24 septembrie 
cartofii erau recoltați de pe 77 la 
sută din suprafața cultivată, exis- 
tind condiții ca în cîteva zile lucra
rea să se încheie.

In raidul efectuat Împreună 
cu loan Vraciu, director economic la 
direcția agricolă județeană, în Con
siliul Agroindustrial Avrlg aveam să 
ne convingem de seriozitatea cu care 
comitetele de partid locale șl consi
liile populare asigură buna desfă
șurare a acestei importante lucrări. 
Și aici întîrzierea cauzată de insta
bilitatea vremii a generat o aglome
rare a lucrărilor de arat, de pregă
tire a terenului si de semănat. ..Pen
tru a ne putea Încadra in termenele 
stabilite pentru celelalte lucrări — 
precizează Nicolae Tatu, inginer-șef 
al consiliului agroindustrial — folo
sim la transportatul recoltei in ex
clusivitate atelajele. în felul aces
ta realizăm si o economie de car
buranți și degrevăm tractoarele pen
tru a le folosi la arat și semănat. De 
asemenea, avem posibilitatea să efec
tuăm. după recoltare, două-trei tre
ceri cu cultivatorul pe fiecare par
celă, ceea ce ne asigură un adaos 
la producția de cartofi de 10—15 la 
sută". Analiza efectuată la consiliul 

priceperea lui, el nu poate să facă 
față numeroaselor probleme pe care 
le are de rezolvat, și aceasta pentru 
că este lăsat să se zbată singur cu 
toate aceste greutăți. La un efectiv 
de aproape 1 000 de vaci, ar trebui 
să existe o bază furajeră cit de cit 
adecvată, iar conducerea cooperati
vei să se preocupe intr-o mai mare 
măsură de asigurarea furajelor ne
cesare. Aici există o fermă specia
lizată în producerea furajelor, dota
tă cu utilaje corespunzătoare și cu 
specialiști care au o singură sarci
nă : să producă furaje îndestulătoa
re și cu un bogat conținut proteic. 
Adevărul este insă că anul acesta 
s-au realizat, de pe 260 hectare de 
lucernă. doar 250 de tone de fin. cit 
există in depozit, în loc de un nece

sar de 1 000 tone. Mal puțin de o 
tonă de fin la hectar pe un teren 
bun. cum este cel din zona de aici, 
este intr-adevăr un randament care 
spune totul despre lipsa de preocu
pare a celor datori să răspundă de 
producerea furajelor în această uni
tate. „Am intrat in al 13-lea an de 
cind lucrez in ferma zootehnică a 
cooperativei din comuna Indepen
dența, dar nu am avut o situație 
atit de dificilă ca în acest an — 
spunea cu amărăciune șeful da 
fermă. De Ia 3 000—3 500 litri de 
lapte, cit obțineam de la fiecare 
vacă, acum nu pot realiza un plan 
de 2 700 litri. Este o situație cu 
totul anormală. Toate culturile fu
rajere sint amplasate în terenuri 
amenajate pentru irigat, dar adevă
rul este că de 5 ani se tot amină 
punerea in funcțiune a sistemului 
de irigații. Situația devine și mai 
grea, deoarece producția de furaje 
planificată pe care o avem de irigat 
este de 2—3 ori mal mare decît la 
neirigat. în mod firesc, suprafața în 
ogor propriu a fost diminuată, iar 
din culturile duble nu putem realiza 
producția planificată".

Este clar faptul că zootehnia coo
perativei din comuna Independența 
se confruntă cu o acută lipsă de 
furaje pentru stabulația de iarnă. 
Ceea ce urmează să se aducă din 
cîmp, coceni de porumb, vreji de 
soia, borhot de sfeclă de la fabrica 
de zahăr sînt departe de a satisface 
exigențele șefului de fermă. Iată de 
ce este necesar să se analizeze cu 

agroindustrial cu o seară Înainte a 
stabilit ca ritmul zilnic de recoltare 
să fie de 100 hectare, ceea ce oferă 
posibilitatea încheierii lucrării In 
cîteva zile. De altfel, în fiecare uni
tate de pe Valea Oltului au fost or
ganizate ateliere mobile și echipa 
specializate de asistență tehnică, ce 
intervin prompt pentru înlăturarea 
oricăror defecțiuni apărute la utilaje.

Din cele 3 719 hectare cu cartofi 
în județ. 853 s-au cultivat în Consi
liul Agroindustrial Avrig. Experiența 
bună acumulată de către unele uni
tăți de aici este confirmată si da 
faptul că de mai multi ani coopera
tivele agricole din Cîrta si Arpasu 
de Jos ocupă locuri fruntașe pe ju
deț la această cultură. Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului tre
cut. producția de cartofi de pînă a- 
cum este cu 60—70 la sută mal 
mare in consiliu. Explicația acestei 
creșteri, așa cum ne-a fost rezumată 
de către loan Cucu. președintele 
consiliului, constă în : arături de 
toamnă și administrarea a 40 tone 
de gunoi de grajd la hectar ; plan
tarea de timpuriu și promovarea 
unor soluri de cartofi din categorii 
biologice superioare. Aici există 
două ferme specializate pentru în
mulțirea cartofilor de sămîntă în 
cooperativele agricola Cirta și Ar- 
pașu de Jos. unde se află în cultură 
7 soiuri noi.

De altfel, atenția mare pe care 
comitetul județean de partid o acor
dă promovării soiurilor de mare pro
ductivitate reprezintă o garanție si
gură pentru obținerea unor produc
ții mari de cartofi *1 In anii vlitorL

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scinteii*

răspundere balanța furajeră de la 
această unitate și să se stabilească 
măsuri astfel ca întreaga cantitate 
de nutrețuri pentru iarnă să fie 
din timp asigurată. Și nu numai 
aici, ci în toate unitățile care înre
gistrează la această dată deficite 
mari de furaje valoroase, spre a se 
găsi soluțiile practice prin care să 
se asigure o bună hrănire a anima
lelor pe întreaga perioadă de stabu
lație.

Am prezentat principalele conclu
zii ale investigației noastre tovară
șului Gheorghe Savin, secretar al 
comitetului județean de partid, pen
tru a preciza măsurile întreprin
se de organele agricole județene in 
vederea soluționării multor proble
me ivite in asigurarea balanței fu
rajere. „Este adevărat, nu avem o 
situație așa cum am fi dorit, îndeo
sebi la fînuri. Dar tocmai în peri
oada de virf a dezvoltării plantelor 
de nutreț, județul a fost afectat de 
o secetă îndelungată. Față de aceas
tă situație, comitetul județean de 
partid, analizînd la timpul respectiv 
starea de fapt existentă, a indicat 
luarea unor măsuri practice a căror 
aplicare este de natură să supli
nească în bună parte deficitul înre
gistrat, îndeosebi la fînuri și la su
culente. Astfel, au fost extinse su
prafețele de culturi duble care au 
fost concentrate mai ales in zonele 
Irigate spre a avea certitudinea rea
lizării unor producții mari de masă- 
verde. Pe baza experiențelor din 
anii trecuți, pentru a veni în ajuto
rul unităților din nordul județului, 
puternic afectate de secetă, a fost 
repartizată o suprafață de 20 000 
hectare pentru a ti cultivate cu po
rumb in cultură dublă în perime
trul irigabil din sudul județului. 
Cultura a doua s-a dezvoltat foarte 
frumos pe toate suprafețele semă
nate, astfel incit scontăm pe reali
zarea unei producții de aproape 
400 000 tone masă-verde care se în- 
silozează acum. Totodată, la indi
cația comitetului județean de partid, 
cele aproape 80 000 tone de tăiței, 
care vor rezulta din prelucrarea sfe
clei de zahăr de la fabrica din 
Liești, au fost repartizate Îndeosebi 
unităților cu o mai acută nevoie de 
furaje. în același timp se va crea, 
in trei unități, cu posibilități de de
pozitare, un stoc de rezervă de 
10 000 tone de tăiței din care să se 
repartizeze la nevoie unităților cu 
deficit de furaje. Recent, biroul co
mitetului județean de partid a ana
lizat balanța furajeră a tuturor uni
tăților din județ, luînd măsurile co
respunzătoare pentru transportul o- 
perativ din cîmp al tuturor resurse
lor furajere, asigurîndu-se in acest 
fel întregul necesar de nutrețuri".

Petre CRISTEA 
Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii*
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Cuvînt hotărît pentru întărirea

S Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 

de secretar general al partidului — opțiune fermă, dorință 

fierbinte a comuniștilor, a întregului popor

S Analiză temeinică, exigentă a problemelor realizării planului 

și programelor economico-sociale, a activității politico-educative 

de ridicare a conștiinței revoluționare
(Urmare din pag. I)
lipsurilor, . ci oferind soluții, 
determinind acțiuni eficiente, pen
tru înlăturarea neajunsurilor, de
oarece. asa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. critica si auto
critica au valoare numai dacă din 
ele s-au tras învățămintele res
pective si se acționează pentru 
înlăturarea deficientelor, pentru 
depășirea greutăților.

O altă concluzie importantă 
subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta șe
dință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. este nece
sitatea ca adunările de alegeri să 
reprezinte și o inaltă școală a de
mocrației muncitoresti-revolutiona- 
re. de întărire a legăturilor parti
dului cu masele de oameni ai mun
cii. De aceea se impune ca în dă
rile de seamă si in cuvîntul par- 
ticipantilor să fie examinat cu a- 
tentie modul în care organele si 
organizațiile de partid au îndrumat 
și sprijinit activitatea organizații
lor de masă și obștești, a organis
melor democrației muncitoresti-re- 
volutionare, măsura în care co
muniștii care acționează în ca
drul acestora au asigurat buna 
lor funcționare, au promovat in 
munca lor spiritul revoluționar, 
comunist. adoptindu-se măsuri 
pentru continua perfecționare a 
activității, ce va determina întă
rirea legăturii partidului cu ma
sele. cu oamenii muncii, creșterea 
rolului conducător al partidului, 
ca factor politic. . în toata »ec- 
toarele da activitate.

Schimbarea radicală a itllutal, a 
metodelor de muncă ale organelor 
*1 organizațiilor de partid consti
tuie. de asemenea, un imperativ de 
o deosebită importantă pus in evi
dentă de secretarul general al 
partidului, care a formulat cerința

mutării centrului activității de 
partid în rîndul maselor, mai exact 
în fabrică. în cooperativă. în învă- 
tămînt. în cercetare. în mijlocul 
muncitorilor, al țăranilor, al tutu
ror acelora care asigură înfăptuirea 
politicii partidului. In lumina aces
tei cerințe. în dările de seamă și 
intervențiile participantilor. în pla
nurile de măsuri adoptate se im
pune să se formuleze obiective și 
soluții concrete vizind. printre al
tele. mai buna planificare a mun
cii si repartizarea judicioasă a for
țelor. dezvoltarea mai puternică a 
democrației interne de partid, 
repartizarea echilibrată a sarcini
lor. perfectionarea muncii și 
conducerii colective concomitent cu 
creșterea răspunderii personale, în
tărirea controlului de partid pe 
toate treptele desfășurării activi
tății economico-sociale.

în concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. un accent 
deosebit este pus pe modul in care 
se dezbat ideile cuprinse in pro
iectul Programului-Directivă si în 
Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea, cu atit mal mult cu cît ele 
se află într-o strînsă legătură cu po
zițiile ferme care trebuie adoptate 
în problemele ideologice, cu felul da 
a gindl și acționa al fiecărui mem
bru de partid, al fiecărui cetățean. 
Din perspectiva acestei cerințe, în 
dările de seamă prezentate în in
tervențiile comuniștilor este necesar 
să se stabilească o corelație orga
nică, dialectică, între obiectivele și 
Ideile cuprinse în documentele pro
gramatice pentru Congresul partidu
lui și ceea ce Îșl propun organele 
și organizațiile de partid să înfăp
tuiască în activitatea lor viitoare.

Pentru organele și organizațiile 
de partid, concluziile secretarului 
general al partidului reprezintă

prețioase orientări în vederea pre
gătirii minuțioase, cu grijă a adu
nărilor de dări de seamă și ale
geri, a asigurării unor dezbateri 
rodnice, în spirit revoluționar. în- 
tr-un climat de inaltă exigentă și 
combativitate.

Așa cum subliniază secretarul 
general al partidului, un rol însem
nat. îndatoriri de înaltă răspunde
re revin presei centrale și locale, 
care trebuie să reflecte zilnic 
dezbaterile ce au loc în organiza
țiile de partid, domeniu în care 
ziarul „Scînteia" va avea o pre
zență mai activă, strins lega
tă de viata și activitatea multila
terală, revoluționară a organizații
lor de partid. în spiritul analitic, 
combativ al exigențelor formulate 
de ■ conducerea partidului față da 
munca ideologico-educativă, in 
lumina ideilor mobilizatoare ale 
documentelor pentru Congresul al 
XIV-lea.

Adunările de dări de seamă șl ale
geri, desfășurate în condițiile îm
bunătățirilor aduse structurii orga
nizatorice, prin crearea unor orga
nizații puternice, trebuie să deter
mine, așa cum arăta secretarul 
general al partidului, întărirea ca
pacității politico-organizatorice a 
organelor și organizațiilor de partid 
în mobilizarea energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii, creșterea rolu
lui de conducător politic al parti
dului — centru vital al națiunii — 
care să-și găsească ilustrarea în ri
dicarea la un nivel superior a în
tregii activități din industrie, agri
cultură, investiții, din toate sec
toarele economico-sociale pentru ca 
întregul popor, toți oamenii mun
cii, strins uniți în jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, să 
întîmpine cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului cu Înfăptuiri e- 
xemplare în dezvoltarea economică 
și socială a patriei noastre pe ca
lea socialismului șl comunismului.

Un bun specialist trebuie să fie 
un bun revoluționar

întreprinderea de Mașini-Unelte 
din Bacău. Participăm la adunarea 
de dare de seamă și alegeri a orga
nizației de bază nr. 12 din secția 
mașini-unelte speciale. întreaga 
adunare s-a desfășurat în atmosfera 
de profundă efervescență politică, 
de angajare revoluționară generată 
de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reinvestit, la Înaltul forum 
comunist din noiembrie. în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului. Semnificative in acest 
sens sint cuvintele exprimate de 
comunista Viorica Atanasiu, pe care, 
altfel spuse, le-au rostit, practic, toți 
vorbitorii : „Dacă astăzi muncim în- 
tr-una din cele mai moderne între
prinderi constructoare de mașini-u
nelte. acest lucru îl datorăm secreta
rului general al partidului care a 
promovat cu consecvență politica ști
ințifică. umanistă, de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor țării. Pen
tru tot ce s-a făurit în anii de după 
Congresul al IX-lea în patria noastră, 
Sentru mărețele ctitorii ale „Epocii 

icolae Ceaușescu", pentru Înscrie
rea României pe coordonatele pro
gresului și civilizației, pentru noile 
orizonturi pe care ni le deschid 
documentele Congresului al XIV-lea, 
susținem din toată inima realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Înaltul forum comunist, In funcția 
supremă de secretar general al 
partidului".

O idee a dominat de la un capăt 
Ia altul dezbaterile din adunare : 
competitivitatea produselor. Secția 
este considerată „inima întreprinde
rii" ; aici prind viață cele mai com
plexe și moderne mașini-unelte, alte 
utilaje complet automatizate, dotate 
cu comandă numerică, destinate 
programelor prioritare ale economiei 
naționale și exportului. Este firesc, 
așadar, ca in centrul dezbaterilor să 
«e afle calitatea produselor. Și 
aceasta nu pentru că mașinile res
pective nu s-ar bucura de aprecie
rea beneficiarilor, ci din dorința 
comuniștilor de aici de a-șl înscrie 
eforturile în muncă In consens cu 
orientările din proiectul Programu
lui-Directivă privind necesitatea ri
dicării continue a competitivității 
produselor românești.

Analizind critic șl autocritic rezul
tatele muncii lor, toți cei care au 
luat cuvîntul In adunare au formulat 
critici, au făcut propuneri concrete 
pentru Îmbunătățirea șl perfecționa
rea In continuare a Întregii activi
tăți. „Ca să realizezi o mașină com
petitivă trebuie să fii Înainte de 
toate un bun specialist, un revolu
ționar înainte de toate" — este de 
părere maistrul Gheorghe Greșanu.

Relevăm In mod deosebit faptul 
că problema pregătirii profesionale 
a fost analizată — In lumina pro

iectului Programului-Directivă șl a 
Tezelor — în strinsă legătură cu 
răspunderile pentru calitate. Electri
cianul Gheorghe Cătăuță, inginerii 
Toader Clima și Virgil Hrițcu au 
apreciat faptul că biroul organiza
ției de bază s-a preocupat de orga
nizarea și buna funcționare a unor 
cursuri de perfecționare în care să 
învețe absolut toți oamenii din sec
ție. în același timp, ei au criticat 
pe unii specialiști, tehnologi care, 
în calitatea lor de lectori, nu se 
pregătesc în suficientă măsură, nu 
sint la curent cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. Au 
fost criticați, totodată, și unii comu
niști, care nu dau atenția cuvenită 
propriei pregătiri profesionale. Com
bativitatea a reprezentat, de aseme
nea, o altă trăsătură definitorie a 
acestei adunări de dare de seamă. 
In spirit revoluționar au fost formu
late critici la obiect, concrete, lu
crurilor li s-a spus răspicat, pe 
nume, fără menajamente. „Ne-am 
obișnuit ca ori de cîte ori greșim 
cîte ceva la montaj sau la reglajul 
unor elemente componente ale ma
șinilor noastre să dăm vina pe 
furnizori — spunea lng. Dan Stoica. 
Cum s-ar zice, vedem mal ușor paiul 
din ochiul altuia, decît bîrna din 
ochiul nostru. Pentru că de faipt 
destule neajunsuri se datorează, in 
primul rind, insuficientei noastre 
pregătiri profesionale și lipsei de 
exigență a unor specialiști".

Pe drept cuvint s-a spus In adu
nare că fără a se asigura o nouă 
calitate, superioară, In educația pro
fesională este de neconceput să se 
realizeze o nouă calitate a muncii. 
Toți cei care au luat cuvîntul au 
cerut biroului organizației de bază, 
conducerii secției să acorde o mai 
mare atenție perfecționării pregătirii 
profesionale a comuniștilor, a tu
turor muncitorilor, să-i determine 
pe specialiști, maiștri șl ingineri să 
se implice cu toată răspunderea în 
urmărirea modului cum sînt respec
tate tehnologiile de fabricație, pen
tru creșterea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. Această cerință 
este cu atit mai Îndreptățită in con
dițiile fn care aproape toți cei care 
lucrează aid sînt tineri sub 30 de 
ani.

în același context larg al creșterii 
competitivității șl eficientei si-a 
găsit o abordare critică și autocritică, 
atît în darea de seamă, cît și în 
dezbateri, modul In care s-a preo
cupat organizația de bază și condu
cerea secției de acțiunea de moder
nizare. S-a subliniat faptul că In 
ultima vreme au fost realizate, cu 
forțe proprii, noi mașini și utilaje 
care au ușurat munca oamenilor și 
au condus la o creștere a produc
tivității muncii cu aproape 6 la sută. 
Muncitoarea Lili Bostan, Inginerii

Radu Lungu și Paul Ciobanu au 
criticat însă conducerea secției-pen
tru ritmurile lente in care sint în
deplinite unele măsuri tehnice și 
organizatorice înscrise in programul 
de modernizare și au cerut biroului 
organizației de partid să intervină 
energic, cu operativitate șl în acest 
domeniu. Toate aceste propuneri și 
critici formulate în adunarea de dare 
de seamă și-au găsit reflectare în 
programul de măsuri adoptat care, 
prin obiectivele sale vizind activita
tea prezentă și de perspectivă, asigu
ră antrenarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din secție la reali
zarea sarcinilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, la obținerea 
unor mașini-unelte de nivel tehnic 
și calitativ superior.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii*

Aproape 3 000 de elevi pregătiți In 
8 meserii. 10 ateliere totalizînd 360 
de locuri de muncă pe schimb. 140 
de mașini-unelte în stare de funcțio
nare. unele dintre ele ultramoderne, 
cu comandă-program și afișare nu
merică, 120 de repere din planul în
treprinderii coordonatoare, un plan 
de producție de 7 milioane lei reali
zat anual. In citeva date, una dintre 
cele mai mari unități școlare din Ca
pitală : Liceul industrial „23 Au
gust", din sectorul 3. Liceu care pre
gătește forța de muncă pentru ma
rea întreprindere „23 August". Sar
cină, desigur, de mare răspundere.

Am lntîlnit in colectivul de cadre 
didactice din acest liceu un climat 
de muncă responsabilă, hotărirea de 
a depune eforturi suplimentare pen
tru autoperfectionare profesională, 
pentru Îmbunătățirea în acest an șco
lar a muncii de educație. Astfel, deși 
darea de seamă a analizat cu spirit 
critic si autocritic activitatea desfă
șurată de comuniștii din 'școa
lă, dovadă a spiritului în care 
organizația de partid din liceu a ac
ționat pentru îmbunătățirea proce
sului instructiv-educativ. s-a cerut 
noului birou al organizației de bază 
ales mai multă exigență in di
recția dinamizării, in primul rînd. a 
activității educative.

Din documentele pentru Congresul 
al XIV-lea al P.C.R.. aflate în 
dezbaterea comuniștilor, se desprin
de ideea că o bună pregătire profe
sională a tinerilor, o pregătire la ni
velul tehnologic cerut de moderni
zarea procesului de producție. în toa
te ramurile economice, trebuie să se 
sprijine pe un ridicat nivel de con
știință. pe formarea gîndirii și com
portamentului revoluționar, pe for
marea tinerilor In spiritul combati
vității. al neîmpăcării cu lipsurile 
și rezultatele mediocre. „Noi for-

răspunderii fiecărui comunist

Fotoreportajul nostru de la adunarea de dare 
de seamă și alegeri a organizației de bază 
nr. 14, turnătoria de oțel II din întreprinderea 

de Mașini Grele București
Nu există preocupare mai actuală la I.M.G.B. decît aceea 

privind asigurarea calității exemplare a produselor — sarcini 
prioritară pentru toate colectivele de oameni ai muncii subli
niată în mod expres în proiectul Programului-Directivă pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Este suficient să amintim că aici se plămădesc utilaje de 
cea mai mare complexitate pentru energetica românească, pre
cum și utilaje pentru centralele nuclearo-electrice. Iată de ce 
cuvîntul de ordine din toate adunările de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de partid din această mare citadelă 
muncitorească a fost: răspunderea comunistă pentru calitate.

Pentru calitatea muncii, pentru calitatea produselor și pen
tru calitatea oamenilor.

In secția turnătoria de oțel II în dezbaterile adunării de 
dare de seamă și alegeri calitatea a fost laitmotivul fiecărei 
luări de cuvint, în jurul acestei idei exprimîndu-se într-un 
spirit de profundă angajare sugestii și propuneri la a căror 
înfăptuire sint chemați să treacă neîntârziat toți comuniștii, 
fie ei muncitori, tehnicieni sau specialiști.

Dar ce-au spus comuniștii în intervențiile lor ?

Georgicâ Serea, 
muncitor topitor : „Ra
portez adunării de 
dare de seamă și ale
geri că ne-am înde
plinit angajamentul de 
a asimila produse de 
mare finețe tehnică - 
inele de etanșare ro
tor! șl altele. In felul 
acesta, prin fapte de 
muncă deosebite în
tărim adeziunea noas
tră fierbinte ca la ma
rele forum al comu
niștilor din luna no
iembrie iubitul con
ducător al poporului 
nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să 
fie reales in funcția 
supremă de secretar 
general al partidului.

In baza programului 
stabilit cu conducerea 
fabricii și biroul orga
nizației de bază, vom 
asimila încă cinci pro
duse noi pină la Con
gresul al XIV-lea al 
partidului. Ținînd sea
ma că lucrăm într-un 
domeniu de vîrf al 
tehnicii, că progresul 
tehnic în domeniu a- 
pare cu mare rapidi
tate, aș propune ca la 
biblioteca întreprinde
rii, la cabinetul tehnic 
să existe materiale in
formative actuale care 
să ne permită să ne 
raportăm la ce se re
alizează pe plan mon
dial".

Paul Herbel, mais
tru : „In acest mo
ment de bilanț mă voi 
referi mai puțin la re
alizările de prestigiu, 
incontestabile, ale sec
ției noastre și voi In
sista dsupra a două 
aspecte. Cu toții am 
demonstrat că putem 
executa semifabricate 
de mare complexitate 
tehnică, de nivel mon
dial. Problema este 
însă — cu ce eficiență. 
Trebuie să scurtăm ci
clurile de execuție, să 
sporim calitatea, să 
creștem productivita
tea, să economisim 
feroaliajele, energia, 
materiile prime. Și în 
aceste domenii sint 
realizări. Nu la nivelul 
posibilităților, iar pen
tru aceasta o vină are 
și biroul organizației 
de bază, care n-a ur
mărit cu consecvență 
îndeolinirea propriilor 
hotărîrl. Angajamentul 
nostru este limpede : 
pînă la Congresul al 
XIV-lea al partidului 
vom executa peste 
plan 150 tone piese 
turnate, în toate cele 
peste 70 de sortimen
te, vom asimila cinci 
noi tipuri de rotor! 
pentru programul na
val, vom pune la 
punct procedeul de 
turnat centrifugal".

Horia Popa, lăcătuși 
„Vorbesc în numele ce
lor peste 80 de lucră
tori tineri din ca
drul secției noastre. 
Toți sintem crescuți 
si educați în Epoca 
Nicolae Ceaușescu, 
sintem beneficiarii u- 
nor minunate condiții 
de muncă șl viață. 
Alături de comuniști cu 
mai multă experiență, 
participăm la realiza
rea în diverse faze de 
producție a unor piese 
de mare tehnicitate. 
O spun deschis că șl 
printre noi mai sînt 
cîte unii care cred dă 
se pot strecura mal 
ușor, care nu pun 
umărul serios la trea
bă. Este poate șl vina 
noastră, a organizației 
U.T.C. că nu ne-am 
preocupat mal mult 
de educarea tinerilor, 
pentru a-i pregăti și 
forma ca oameni da 
nădejde. Tinerii din 
secția noastră se an
gajează ca In cinstea 
celui de-al XIV-lea 
Congres al partidului 
să execute Înainte de 
termenele planificate 
produsele de export, 
să asigure funcționa
rea utilajelor la în
treaga capacitate prin 
efectuarea unor repa
rații de bună cali
tate".

Ing. Sergiu Iliescu, 
directorul fabricii de 
piese grele tur
nate șl forjate i „U- 
zina noastră este 
o creație a Epocii 
Nicolae Ceaușescu. 
Sintem mtndrt că avem 
șansa să muncim In a- 
ceasta modernă cita
delă a Industriei ro
mânești. Ca partici
pant la Întreaga dez
voltare a întreprinde
rii, vă rog să-ml per
miteți ca șl de aceas
tă dată să mulțumim 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatele 
condiții de muncă a- 
sig urate, pentru dem
nitatea care a dat-o 
muncitorilor șl specia
liștilor de a-șl afirma 
din plin Inițiativa, ca
pacitatea lor creatoa
re.

Sînt toate acestea 
fapte care dau con
sistență hotărlrll co
muniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din 
secția noastră, ca și 
din întreaga uzină de 
a susține din adlncul 
Inimilor propunerea de 
realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In 
suprema funcție de se
cretar general al par
tidului*.

Maria Socolescu,
turnător formator l
„Darea de seamă pre
zentată In adunarea 
organizației noastre a 
fost critică. Pe unii 
poate i-a surprins a- 
cest fapt. Adică reali
zări sint, unele chiar 
de excepție, șl tot cri
ticați sîntem ? — s-or 
fl întrebat In spirit 
autocritic trebuie să 
recunoaștem că noi, 
comuniștii de aici, oa
menii muncii din sec
ție, după un succes de 
producție ne mal lă
săm pe tînjeală. Atunci 
mai uităm de cali
tate, de productivitate, 
de modernizare șl e- 
conomia de materiale. 
Și știm cu toții că toa
te aceste abdicări de 
la disciplina de pro
ducție duc la rebuturi, 
la remanieri, la risipă 
de materii prime șl 
materiale, lată de ce 
darea de seamă a 
fost critică. N-am fi 
ajuns aici dacă bi
roul organizației de 
bază ar fi dovedit tot 
timpul fermitate, exi
gență, dacă l-ar fi 
tras la răspundere pe 
cei vinovați.".

Nicolae lana, mem
bru al comitetului de 
partid din întreprin
dere : „Este adevărat 
că s-au adus critici 
pentru nereallzarea u- 
nul obiectiv sau altuia, 
dat nimeni, nld un co
munist, nu s-a referit 
la ce a făcut el ca o 
anume stare negativă 
să fie îndreptată. Co
muniștii din această 
organizație puternică 
trebuie să producă 
piese turnate de cali
tate Ireproșabilă pe 
care puține firme din 
lume se încumetă să 
le facă. Ele sînt posi
bil de realizat numai 
de oameni bine pre
gătiți profesional, dor
nici mereu să se auto- 
depășească. Propun 
adunării ca mline, cu 
toții la locurile de 
muncă, să discutăm cu 
toți oamenii muncii, 
arătîndu-le ce s-a sta
bilit la această adu
nare șl hotărind ac
țiuni concrete, realiste, 
care să determine în
deplinirea mobilizatoa
relor sarcini ce revin 
acestui colectiv".

Fotoreportaj de Gheorqhe IONIȚA, 
Euqen D1CH1SEANU

măm elevii. arăta maistrul-in- 
structor Petre Barbu, ne o teh
nologie productivă, nu pe una 
didactică. Elevul învață producînd. 
exact ca în condițiile pe care le va 
regăsi după absolvire la locul de 
muncă. Cred că principalele direcții 
în care trebuie să acționăm cu mai 
multă eficientă, noi. toți educatorii, 
indiferent de disciplina pe care o 
predăm, sînt formarea unui senti
ment al muncii la elevi, a dragostei

trebuie să albă formate nu numai 
deprinderi de muncă, ci acele trăsă
turi de caracter care să-l trezească 
dorința de a munci cit mai bine, 
lnstruindu-se, folosind pe deplin 
baza materială, condițiile create pen
tru însușirea si aprofundarea cunoș
tințelor teoretice si practice. Iar Li
ceul industrial August", puterni
că unitate de învățămînt a Capitalei, 
oferă într-adevăr o excelentă bază 
tehnico-materială. Întreținută în

In toate împrejurările cadrele didac
tice acordă atenția sporită, necesară 
educației — spunea prof. Vasile Ca- 
Iomflrescu, directorul liceului. Exem
plul personal al profesorului devine 
cu adevărat convingător In măsura 
în care influenta lui educativă se 
exercită susținut și eficient, mode
lator. Aceasta presupune ca fiecare 
profesor in parte să-si intensifice 
eforturile pentru găsirea celor mal 
adecvate modalități de tratare Indi

Adevăratul educator comunist nu poate afirma 
niciodată că „nu mai are nimic de făcut"

pentru muncă, sădirea încă de la a- 
ceastă virstă a grijii pentru bunu
rile materiale încredințate, astfel 
ca fiecare absolvent al școlii să pă
șească in producție cu ferma convin
gere că este producător, proprietar 
și beneficiar al avuției încredințate 
de stat spre administrare. Astfel, e 
nevoie ca încă de pe băncile școlii 
elevii să primească noțiuni solide 
despre autoconducerea muncitoreas
că și principiile democrației munci- 
torești-revoluționare. Numai in acest 
fel se va crea cadrul adecvat instrui
rii la nivelul tehnicii de vîrf, punîn- 
du-se premisele responsabilității so
ciale, ale conștiinței importanței 
muncii depuse". Cînd un elev vine la 
atelierul de producție al școlii, el

condiții optime de producție de că
tre harnicul său colectiv didactic.

Pentru formarea si cultivarea dra
gostei de muncă fiecare educator îșl 
poate aduce o contribuție substan
țială. Desigur, un rol important re
vine dirigintelui si familiei, colabo
rării dintre acești doi factori, orga
nizației U.T.C.. chemată să desfă
șoare o mai intensă activitate în 
acest sens. Intervenția promptă, 
nuanțată si mai ales atenția pedago
gică acordată constant intr-o situație 
care le reclamă sînt. arătau vorbi
torii. îndatoriri ale tuturor cadrelor 
didactice. „Lipsurile pe care le mai 
avem în activitatea noastră, reflec
tate In procentul de mediocritate. în
tr-o frecventă mai slabă a unor 
elevi, se datorează si faptului că nu

viduală a elevilor, mal ales acolo 
unde e nevoie de un sprijin In plus, 
de afectivitate si atenție acordate 
permanent pentru a depăși un im
pas. «Am făcut tot. nu mai pot face 
nimic» e o atitudine de superficială 
si prematură mulțumire cu sine, care 
trebuie să dispară din vocabularul si 
comportarea didactică. Un pedagog 
de vocație, un adevărat educator co
munist nu vor putea afirma nicioda
tă că nu mai au «nimic de făcut», 
chiar In cea mai delicată situație a 
muncii lor cu elevii. De felul in care 
îi urmărim șl ajutăm pe elevi de
pinde in mare măsură succesul sco- 
îar, principalul criteriu de evaluare 
a muncii noastre".

In dezbaterea comuniștilor de Ia 
Liceul industrial „23 August" a exis
tat si un schimb de opinii care a do

vedit preocupările pentru a găsi cele 
mai bune soluții în munca de edu
care și instruire. S-a făcut, de pildă, 
propunerea ca meditațiile, consulta
țiile acordate de cadrele didactica 
elevilor rămași in urmă la învăță
tură să fie îndrumate de o comisia 
din partea conducerii liceului. Pro
punerea îi părea, pe bună dreptate, 
inginerei Veronica Gheorghe. nepo
trivită. „Nu cred, arăta vorbitoarea, 
că avem nevoie de un supracontrol, 
de o supracomisie pentru această ac
tivitate. Aceasta nu poate determina 
legătura pedagogică creată între 
profesor și elev, nevoia acestuia din 
urmă de a solicita asistenta supli
mentară a cadrului didactic. Dacă 
ești cu adevărat educator, nu poți ră- 
mîne la catedră fără a încerca să 
cunoști Îndeaproape — si să acțio
nezi în consecință — fiecare copil. 
Acolo unde mai apare, formalismul 
nu poate fi vindecat prin activitatea 
unei comisii, ci prin examenul de 
conștiință al fiecăruia dintre noi".

Am desprins din adunarea comu
niștilor din acest liceu hotărirea ca 
anul școlar în curs, an in care se 
va desfășura marele forum al co
muniștilor. să asigure un nivel cît 
mai ridicat de pregătire generală si 
profesională viitorilor muncitori ai 
uzinei. Exprimîndu-și deplina ade
ziune fată de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea. in funcția supremă de 
secretar general al partidului, comu
niștii de la Liceul industrial „23 Au
gust" din Capitală și-au exprimat 
totodată ferma convingere că. prin- 
tr-o susținută activitate, la nivelul 
cerut de secretarul general al parti
dului. vor putea să obțină rezultate 
superioare față de anii trecuți, la 
toate capitolele muncii de educație, 
asigurînd o nouă calitate procesului 
instructiv-educativ din scoală.

Costin TUCHILA
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CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ REVOLUȚIONARĂ — 
puternic factor dinamizator al dezvoltării

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI O SESIZĂRI

(Urmare din pag. I)
Acest spirit revoluționar, expresie a 
nivelului de conștiință al colectivu
lui, este temelia pe care ne bizuim 
atunci cind ne angajăm ca întreprin
derea noastră să-și îndeplinească 
exemplar planul la extracția de căr-

Primul obiectiv: îmbunătățirea radicală 
a muncii

Alexandru Koncz, directorul 
cabinetului județean pentru ac
tivitatea ideologică și politico- 
educativă : Este normal, esta 

absolut necesar ca în desfășurarea 
muncii noastre să pornim de la ce
rința formulată de secretarul gene
ral al partidului de a acționa cu fer
mitate pentru a lichida o anumită 
rămînere în urmă a activității ideo
logice și politice față de dezvoltarea 
generală a forțelor de producție ale 
țării. în criticile formulate la adre
sa acestei rămîneri în urmă ne re
găsim și noi, cei din județul 
Covasna, prin unele manifestări de 
superficialitate și formalism. Astfel 
cantonarea la un nivel general de 
abordare a problemelor, fără efortul 
de studiu și pregătire pentru adap
tarea la realitățile concrete din une
le unități — cum slnt Întreprinde
rile de mașinl-agregat șl subansam- 
ble auto Sflntu Gheorghe. de 
piese de schimb pentru tractoare de 
la Intorsura Buzăului, cea mecanică 
din Tîrgu Secuiesc — precum și in 
comunele Belin, Valea Crișului și al
tele, face ca acțiunile desfășurate 
de organele și organizațiile de partid 
respective să se transforme intr-un 
scop în sine, din simpla lor „bifare" 
și Înscriere la capitolul „realizări" 
nerezultind — șl nici n-are cum să 
rezulte ! — finalitatea politico-edu- 
cativă așteptată. Deși în unele uni
tăți economice și consilii unice agro
industriale au fost înființate puncta 
de documentare model, care desfă
șoară o activitate corespunzătoare. 
In alte locuri, cum ar fi Combinatul 
pentru Prelucrarea Lemnului Sflntu 
Gheorghe, comunele Bodoc, Brăduț, 
Alta Mare șl altele, aceste puncte nu 
există sau nu slnt aduse la zi.

Eficiența actului politico-educativ — 
determinată de caracterul său concret, 

militant, combativ
Gal Cornelia, «nalisț-progr»- 

maior Ia oficiul de calcul al În
treprinderii Forestiere de Ex
ploatare și Transport Tlrgu Se
cuiesc, secretar adjunct cu pro
paganda al comitetului de 
partid : Prin activitatea noastră 

practică noi avem datoria să comba
tem — așa cum ne cer Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al P.C.R. 
— teoriile despre minimalizarea 
rolului conștiinței socialiste în des
fășurarea procesului revoluționar, 
care fac parte din arsenalul perfid 
al propagandei burgheze.

Ținind seama de situația specifică 
a muncii noastre — și anume marea 
dispersare în locuri îndepărtate a 
formațiilor de lucru — comitetul de 
partid a inițiat organizarea unor 
brigăzi științifice complexe, însoțite 
de echipe artistice, care se deplasea
ză cu regularitate In zonele de ex
ploatare a masei lemnoase. In ulti
mul timp asemenea brigăzi, alcătui
te din cadre de conducere șl de înal
tă specialitate, ingineri, tehnicieni, 
medici, juriști, economiști, au purtat 
dialoguri vii, pe teme de actualitate, 
cu forestierii de la Oituz, Coman- 
dău, Baraolt, Brețcu, Bodoc șl din 
multe alte locuri. Acționlnd In ace
eași direcție, organizăm vizitarea

cinema
• Un studio tn căutarea unei vedete:
LUCEAFĂRUL (ÎS 87 67) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 19,45, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13: 15: 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Liceenii : SCALA (HOSTS) — 11;
13; 15; 17,15; 19,30
• Flori de gheață I COTROCENI
(31 68 88) — 15; 17; 19

I • Martori dispăruți I POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii i MUN
CA (21 50 97) — 15; 1T; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușcheta
rilor — 9; 11; 13; 15, O vară cu Mara: 
DOINA (16 35 38)
• Zbuciumul iubirii : TIMPURI NOI 
(15 6110) — o; 11; 13; 15; 17; 19
• Liniștită ca noaptea : VICTORIA
(16 2879) — 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Nava Iul Yang : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• sorgul roșu « BUZEȘTI (50 43 3$ — 
15; 17; 19

teatre
©Teatrul Național (14 TI 71, Sala 
mare) : Clovnii — 18 ;(sala Amfitea
tru) : Cineva te iubește — 18 ; (sala 
Atelier) : Autorul e In sală — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Clara Cernat — vi
oară ; la pian : Ileana Busuioc (Bach, 
Mozart, Brahma, Enescu, Ceaikovskl, 
Sarasate) — 17
• Opera Română (13 18 37) 1 Carmen 
— 18
o Teatrul de operetă (13 63 48) 1 Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Mi
zantropul —• 18 ; (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : A treia țeapă — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul eu 
dragoste — 18,30
© Teatral de comedie (16 64 80, la gră
dina Boema) : Scaiul — 19
• Teatral „Nottara- (59 31 03, sala Ma-
?heru) : Floarea de cactus — 18 ;
(sala Studio) : Cuibul — 18,30
> Teatrul Glulești (sala Majestic, 
4 72 34) : Milionarul sărac — 13
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78. sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
îomână" (13 18 00) 1 Meridiane foi- 
ilorice — 18,30 

buna — acesta fiind cel mal înalt 
omagiu adus partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui realegere 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului o susținem din 
toată inima, cu dragoste și recunoș
tință.

nereflectînd funcțional, util șl ope
rativ actualitatea politică și social- 
economică.

Analiza critică și autocritici a ac
tivității noastre, prilejuită de dezba
terea documentelor pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului. In adu
nările de dare de seamă și alegeri, 
este Însoțită de hotărirea de a îmbu
nătăți radical întreaga muncă. Ne pro
punem să mutăm și mai mult centrul 
de greutate al activității ideologica 
și politico-educative pe platformele 
industriale, in unități agricole, insti
tuții și în școli, organizînd cu regu
laritate colocvii pe teme economice 
și social-politice, simpozioane, dez
bateri, cum ar fi cele despre Întă
rirea rolului conducător r1 partidu
lui In făurirea socialismului, supe
rioritatea orlnduirii socialiste, nece
sitatea dezvoltării necontenite • 
proprietății socialiste. Din expe
riența de plnă acum este de eviden
țiat faptul că, dezbătind asemenea 
teme, comuniștii, toți oamenii mun
cii iau poziție fermă împotriva unor 
teorii retrograde, antisoeiallste, desta
bilizatoare, propagate peste hota
re, afirmind, totodată, cu tărie va
lorile socialismului, pozițiile juste, 
principiale pe care se situează cu 
consecvență partidul și țara noastră, 
manifestindu-și unitatea în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral.

Ne propunem să asigurăm o mal 
bună pregătire a propagandiștilor si 
a tuturor celor antrenați in desfășu
rarea activității ideologice șl cultu
ral-educative. să dăm consistență șl 
profunzime tuturor manifestărilor si 
acțiunilor, să le apropiem de sufle
tul și preocupările oamenilor, asi- 
gurlnd o eficiență ridicată activității 
din acest domeniu.

săptăminală a punctelor de lucru de 
cât.re caravana cinematografică și 
biblioteca volantă, prilej cu care se 
organizează, de asemenea, consisten
te manifestări educativa șl cultural- 
artistice.

Pornind de 1« cerințele formulate 
de documentele pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului pri
vind intensificarea activității Ideo
logice și politico-educative, propun 
organizarea unul schimb de expe
riență care să ducă la extinderea 
metodelor noastre șl In alte sec
toare de muncă ce au condiții ase
mănătoare : exploatări miniere, pe
troliere, unități ale C.F.R., con
strucții de drumuri etc., precum șl 
studierea posibilității de a se iniția 
unele acțiuni comune.

Intr-o unitate ca a noastră, eu un 
înalt grad de tehnicitate, care ex
portă produse in 32 de țări ale lu
mii, nivelul conștiinței muncito- 
rești-revoluționare are o importanță 
determinantă pentru desfășurarea 
întregii munci, oplnlază tovarășa 

Ștefani» Teica. secretar adjunct 
eu propaganda al comitetului 
de partid de Ia întreprinderea 
de Aparataj Electric Auto și 
Motoare Electrice Sflntu Gheor

ghe. Tocmai de aceea, sintem deose-

tv
19,6» Telejurnal
19,23 Sft trăim șl s» muncim In spiritul 

normelor eticii șl echității socia
liste. O îndatorire patriotică : în
tărirea șl apărarea proprietății so
cialiste

18,« In dezbatere t Documentele pentru

Așa cum se subliniază în Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea, Festi
valul național „Cîntarea României" 
s-a transformat într-o puternică miș
care de creație științifică, tehnică, 
culturală, artistică de masă, a făcut 
ca zeci și sute de mii de tineri și 
vîrstnicl de la orașe și sate să parti
cipe intens la această activitate de 
ridicare pe o treaptă superioară a 
nivelului de cultură generală. Impor
tante realizări au fost obținute în 
stimularea și dezvoltarea mișcării de 
creație llterar-artistică. Numărul 
cercurilor de acest gen este de a- 
proape 62 500, cuprlnzînd pesto 
1 170 000 de membri.

Cercurile și cenaclurile literar-ar- 
tlstlce asigură acea atmosferă spiri
tuală necesară actului de creație, fi
ind in același timp ateliere de creație 
și tribune de exprimare a nobilelor 
idealuri ce îi însuflețesc pe artiștii 
și creatorii de artă amatori. La dez
voltarea și îmbunătățirea activității 
lor au contribuit consfătuirile de a- 
naliză pe genuri de artă, precum și, 
In domeniul literar mai ales, nume
roasele concursuri, colocvii și șeză
tori, literare interjudețene, județene 
și locala de creație, din care se re
marcă prestigioasele manifestări 
„Porni Luceafărul" la Botoșani, „Lu
cian Blaga" la Sebeș-Alba, „Mihu 
Dragomir" la Brăila, „Zaharia Stan- 
cu“ la Alexandria, „Nichita Stănes- 
cu“ la Ploiești, „Nicolae Labiș", la 
Suceava ș.a. în domeniul stimu
lării creației artistice se întîlnesc 
de asemenea unele inițiative bune, 
cum sînt taberele de creație, de 
sculptură, literatură, artă plastică și 
expozițiile de artă naivă, artă popu
lară și sculptură (Timișoara, Lugoj, 
Buziaș, Sîngeorz-Băt, Hîrșova), 
„IntilnirI cu arta" reprezentind ver- 

bit de exlgenț! șl în acest domeniu. 
Analizînd recent desfășurarea invă- 
țămintului politico-ideologic, am 
combătut cu fermitate unele aspec
te de formalism, am înlocuit propa
gandiștii de la organizațiile de 
partid 10, 11, 1 și 4, care au desfă
șurat o muncă necorespunzătoare, 
am avut discuții cu birourile organi
zațiilor de bază pentru a asigura o 
participare mai bună la dezbateri.' O 
seamă de neajunsuri s-au manifes
tat și In învățămîntul politic U.T.C.

Pornind de la asemenea neajun
suri și ținind seama de cerințele 
formulate în Tezele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului, doresc 
să combat o anumită mentalitate in
staurată In munca de partid din 
unitatea noastră, și anume aceea că 
de activitatea de propagandă trebuie 
să se ocupe numai cel care au sar
cini directe in acest domeniu. Con
sider că, așa cum activitatea de pro
pagandă trebuie să se implice pro
fund in bunul mers al producției, al 
muncii din toate sectoarele, la fel, 
toți membrii comitetului de partid 
trebuie să acorde atenția cuvenită, 
să se implice in activitatea din do
meniul propagandei, asumîndu-și pa 
deplin și răspunderile ce decurg din 
aceasta.

Steluța Enea, secretar adjunct 
eu propaganda al Comitetului 
Comunal de Partid Boroșneu 
Mare : Ca urmare a puternicei 

•ale dezvoltări economice și sociale. 
In comuna noastră muncesc peste 60 
de intelectuali — ingineri, medici, 
profesori, educatori etc. — cu care 
organizăm sistematic numeroase ac
țiuni Ia Centrul de creație Și cul
tură „Cintarea României", la clubul 
agrozootehnic, precum și în uni-

Temelii trainice pentru prezent și viitor
Școala — uzina — așezămîntul da 

cultură, iată trei verigi la a căror 
activitate s-au referit trei partici
pant la dezbatere — inslstind îndeo
sebi asupra problemelor educării ti
neretului — și ala căror opinii la 
prezentăm pe scurt.

Prof. Tifriik Elena, director al 
Liceului industrial nr. 1 : Ana- 

Ilzînd recent în organizația de partid 
desfășurarea muncii noastre a reie
șit că toate, absolut toate discipli
nele pot contribui mai mult, con
form specificului lor, la educația 
politică, patriotică, revoluționară a 
tinerilor, La formarea elevilor pen
tru muncă și viață. Rezultatele obți
nute la Învățătură, în atelierele- 
școală, în cercurile de cercetare ști
ințifică și pe ijantiereie naționale și 
județene ale tineretului sint semni
ficative și ele ne Îndeamnă să ne in
tensificăm demersul educativ. Aceas
ta cu atît mai mult cu cit — așa 
cum se prevede în proiectul Progra- 
mului-Directivă — în viitorul cinci
nal, Întregul tineret va urma școala 
de 13 ani

Emanotl Mltrea, maistru, se
cretar al eomitetulut de partid 
de la întreprinderea le Mașini- 
Agregat și Subansamble Auto : 

La început, în 1979, produceam un 
singur tip de cutie de viteză, in 
8 variante. In prezent, in pas ju ce
rințele economiei naționale, realizăm 
23 de tipuri, In 273 variante, care 
presupun o înaltă competență și 
tehnicitate. Corelarea acestei situații 
cu virsta medie de 24 de ani a co
lectivului arată ce importanță are 
pentru noi educarea tineretului, in
tegrarea rapidă șl eficientă în pro
ducție a noilor generații de munci
tori. Această integrare este in pri
mul rând o problemă de educație. 
De aceea, așa cum «e cere în pro
iectul Programuliil-Directivă, vom 
acorda „o mai mare atenție însușirii 
științelor sociale, economice și de

Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român. Centrele de 
creație șl eulturâ socialista „Cin
tarea României" pentru tineret — 
tribune ale educării patriotice, re
voluționare a tinerel generații 

M,05 Industria — programe prioritare.
In spiritul sercinllor subliniate da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

88,3» Teatru TV. „Trezllle nu Înfloresc

nis&ri de expoziții de artă plastică, 
fotografică, etnografie sau cu pro
duse artistice de utilitate — sticlă
rie, faianță, articole de vestimenta
ție (Maramureș), „Clubul artelor" 
(Constanța), consfătuiri cu creatorii 
(Olt) ș.a. Prin numeroase întreceri 
locale sau cu caracter interjudețean 
se afirmă și cinecluburile cu filme 
de larg interes. La nivelul centrelor 
de cultură și creație se organizează, 
prin cercurile de creație literar-ar- 

Afirmarea largă a talentelor din popor
tlstică, o gamă complexă de mani
festări, spectacole, expoziții și gale 
de filme, întîlniri cu oameni de cul
tură și artă, medalioane de artă, stu
diouri ds muzică și poezie, studioul 
artistului amator, colocviile de arta, 
vizionări colective ș.a., cu creații ori
ginale valoroase și cu un pronunțat 
caracter patriotic, militant, umanist 
care contribuie la educația estetică, 
creativă. De larg interes ae bucură, 
bunăoară, in județul Vîlcea expozi
țiile avlnd ca generic „Oameni și 
fapte în viziunea artiștilor- vîlceni", 
în cadrul cărora sînt incluse portre
te ale oamenilor muncii cu rezultate 
deosebite, dar și caricaturi șl epigra
me cu aspecte negative privind nefo- 
losirea timpului de lucru și a capaci
tăților de producție, lipsa de grijă 
față de mașini și utilaje etc. In con
cursul „Dialogul muncii și creației", 
lansat în județul Prahova, „dialogul 
artelor" ocupă un loc distinct. La 
Vișeu de Sus, județul Maramureș, ss 

tățile agricole socialiste, strădu- 
indu-ne să pătrundem pină la ni
velul formațiilor de lucru. Vreau să 
relev faptul că lq urma dezbaterii 
Tezelor din aprilie și a Tezelor pen
tru Congresul al XIV-lea ai parti
dului, activitatea politico-ideologică 
și cultural-educațivă a dobindit un 
caracter mai combativ față de 
unele teorii anticomuniste și antiso- 
cialiste vehiculate în străinătate. Da 
asemenea, folosim mai intens acti
vitatea noastră pentru a combate 
unele aspecte negative din activita
tea oamenilor din comuna noastră 
Si din consiliul unic agroindustrial. 
Un alt element nou este acela că, 
lucrind în colaborare cu organiza
țiile da partid din unitățile agricola 
socialiste, ne străduim să dăm un 
caracter cit mai concret, cit mal efi
cient întregii munci, pentru a con
tribui într-o măsură tot mai mara 
la creșterea producțiilor, a tuturor 
rezultatelor economice, la ridicarea 
întregii noastre comune.

în spiritul militant al Tezelor 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului propun ca Îndeosebi or
ganizațiile de partid din centrele de 
consilii unice agroindustriale să ini
țieze cit mal muite acțiuni care, 
reunind forțele și preluind expe
riența înaintată, să asigure, la nive
lul Întregului consiliu, o eficiență cit 
mal ridicată a activității politico- 
educative in rîndul oamenilor mun
cii de la sate, să discute aceste pro
bleme cu prilejul apropiatelor confe
rințe de partid comunala și să adopte 
măsuri concrete în privința întăririi 
caracterului combativ, sporirii efici
enței activității ideologico-educative.

conducere, pentru ea tinerii absol
venți, îndeosebi specialiștii, să-și 
poală desfășura în bune condiții ac
tivitatea, pe baza principiilor și ce
rințelor mecanismului nostru econo- 
mico-financiar".

Sxekely Zoltan, doctor In ști
ințe istorice, directorul Muzeu
lui județean de istorie : Răs

punzi nd îndemnului nobil formulat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu incă 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului de a reda poporului adevă
rata sa istorie noi ne desfășurăm 
munca In două direcții de acțiune, 
ătrăgind în special tinerii la mul
tiple activități. în primul rînd, am 
descoperit in tot cuprinsul județu
lui și am pus în valoare noi și 
incontestabile dovezi ale continuită
ții poporului român, ale traiului în
frățit împreună cu populațiile de 
alte naționalități așezate ulterior pe 
aceste meleaguri, tn al doilea rînd, 
organizăm — atit la sediu, rât și în 
întreprinderi, unități agricole, școli, 
pe șantiere — numeroase acțiuni 
politico-educative, expoziții perma
nente și itinerante, simpozioane, 
conferințe, seri de întrebări și răs
punsuri, în cadrul cărora sint puse 
în lumină adevărurile istoriei Româ
niei, marile valori ale socialismului, 
combătînd, totodată, tendințele mis
tificatoare și denigratoare cu privire 
la trecutul ș! prezentul nostru, la 
marile realizări ale poporului ro
mân. Educînd, așa cum se prevede 
în Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al P.C.R.. tineretul, toți oamenii 
muncii în spiritul dragostei de pa
trie, al mîndriei pentru marile În
făptuiri ale prezentului, al încrede
rii . nestrămutate în viitorul ce se 
făurește sub conducerea partidului, 
a secretarului săft general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, așezăm temeliile 
trainice — și materiale, dar și de 
conștiință socialistă, patriotică, revo
luționară — ale zilei de mîine.

tn iulie" de Dorin» Bâdescu. în 
distribuție : Cristina Deleanu, Eu
geni^ Maci, Valerlu Dogaru, sorin 
Medeleni, Liana Mârgineanu, Va
leria Gagealov. Regia artistică i 
Eugen Todoran

31,25 Din frumusețile patriei. Frumoa
se plaiuri românești. Producție a 
Studioului de film TV

îl,50 Telejurnal

organizează „Ziua creației literare" 
în cadrul acțiunii „Armonii de pri
măvară" (Zilele educației politice și 
culturii socialiste), care este dedicată 
poeziei, prozei, teatrului, gazdă fiind 
cenaclul literar „Andrei Mureșanu" de 
pe lingă centrul de cultură și crea
ție, avînd drept scop promovarea 
creației literare militante, patriotic- 
revoluționare. Manifestarea cuprinde 
și o șezătoare literară-concurs (pre
zentări de creații literare alternind 

cu intervenții de muzică tinără), cele 
mai bune creații fiind premiate. Ma
nifestările din cadrul „colocviilor de 
poezie tinără" inițiate la Tg. Neamț 
și care reunesc poeți și critici lite
rari din întreaga tară au tăcut din 
acest oraș gazda unor interesante 
dezbateri literare tn întreprinderi și 
instituții, recitaluri, spectacole de 
muzică și poezie, mese rotunde vi- 
zind noile dimensiuni ale poeziei 
românești actuale, toate constituin- 
du-se intr-o adevărată sărbătoare a 
poeziei. Tot aici a intrat de mulți 
ani în tradiția așezămintului de cul
tură antrenarea tineretului în parti
ciparea la concursul de creație lite
rară „Ion Creangă" care se desfă
șoară anual în cadrul manifestării 
„Șezătoare la Humulești". în muni
cipiul Slatina funcționează cu suc-

• Intre preocupările colectivului 
de oameni ai muncii de la între
prinderea Mecanică de Material 
Rulant din București — ne scrie 
ing. Constantin Dodocioiu — la loc 
de frunte se situează și recondi- 
ționarea pieselor. Astfel, căutările 
de soluții eficiente de recuperare 
și recondiționare a pieselor com
ponente ale vagoanelor de călători 
implică o mare angajare și răspun
dere muncitorească. Cu diferite 
prilejuri, mai ales cu cel al dezba
terii documentelor pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului nostru, co
muniștii din întreprindere, toți oa
menii muncii au făcut numeroase 
propuneri, care s-au concretizat în 
cadrul atelierului de proiectare- 
recondiționări, al secțiilor de re- 
condiționări și al altor comparti
mente de profil. Am reușit să spo
rim gama pieselor recondiționate 
la 140 repere de bază. De la Înce
putul anului pină acum am înre
gistrat o creștere a producției la 
piesele recondiționate cu trei la 
sută mai mult decît in aceeași pe
rioadă a anului trecut. Ponderea 
pieselor recondiționate este astăzi 
de 55,8 la sută din necesar, rezul
tând o economie de peste 108 mi
lioane lei. peste 28 tone laminata 
din oțel, cupru, alamă, blocuri și 
bare turnate din bronz și tablă 
subțire.

• In gar» C.F.R. din Vlnga, ju
dețul Arad, s-a introdus de circa 
două luni o practică incorectă șl 
ilegală care afectează buzunarul 
călătorilor, afirmă intr-o scrisoare 
trimisă redacției noastre cititorul 
Francisc Tuhasz din Timișoara, 
bd. Republicii nr. 10. Astfel, ce
tățenii care călătoresc de la Vinga 
la Arad sau la Timișoara sînt obli
gați să plătească un preț mai mare 
pentru bilete, față de prețul legal 
conform kilometrajului, în mod 
normal un bilet pină la Arad costă 
6.50 lei, Iar pină la Timișoara 6 Iei. 
Noi plătim însă 12 și respectiv 10 
lei. La întrebarea pusă casierului- 
Imoiegat ni s-a răspuns pa loc i 
„Nu avem bilete potrivite".

înțelegem să nu găsim bilete 
C.F.R. potrivite de la Vinga la 
Șimleu Silvaniei, la Dorohol, ori la 
Pașcani, unde un cetățean din Vin
ga călătorește, eventual, o dată pe 
an. Dar să nu găsim bilete potri
vite pentru cele două orașe limi
trofe comunei — Arad și Timișoa
ra — unde zilnic călătoresc zeci și 
zeci de oameni, acest lucru nu-1 
putem înțelege. Mai curînd, este 
vorba de neglijența unora de a asi
gura bilete cu valori potrivite, fapt 
ce afectează buzunarul cetățenilor, 
ceea ce este nedrept, Inechitabil.

• Spicuim dintr-o scrisoare tri
misă redacției de corespondentul 
nostru voluntar Viorel Vingărzan, 
din satul Sîntu, comuna Lunca 
Teeîl, județul Mureș. Sarcinile și 
indicațiile conducerii de partid re
prezintă acum pentru locuitorii sa
telor Băița, Frunzeni, Logig, Lunca 
și Sîntu un amplu și cuprinzător 
program de muncă pentru organi
zarea temeinică a activității de 
strângere, cit mal grabnic și fără 
pierderi, a recoltei, cit șl pentru 
pregătirea exemplară a celei vi
itoare. Toți oamenii muncii din 
cooperativa agricolă de producție 
și asociația economică de creștere 
a taurinelor șînt în aceat moment 
pe cimp, la strângerea recoltei și 
executarea celorlalte lucrări agri
cole. De asemenea, șînt asigurate 
toate condițiile necesare pregătirii 
recoltei «nulul viitor. Formații 
mari de mecanizatori din S.M.A.
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• Consiliul Popular al Municipiului Craiova : Si
tuația relatată de cititorul „Scinteii" Gheorghe Bo- 
rontea. locuitor în cartierul Brazda lui Novac, privind 
alimentarea cu apă potabilă a blocurilor M 12. M 13 și 
M14 corespunde realității. Sînt perioade, cu precă
dere cele de consum maxim, cind presiunea din re
țeaua de alimentare nu asigură în bune condiții 
furnizarea apei potabile la apartamentele situate la 
etajele superioare ale acestor blocuri.

în vederea rezolvării situației, comitetul executiv 
al consiliului popular municipal a dispus măsuri pen
tru realizarea, m cadrul planului de investiții, a unei 
stații de hidrofor. execuția acesteia urmi nd să înceapă 
in trimestrul IV a.c.

în vederea îmbunătățirii alimentării cu apă pota
bilă a blocurilor sus-amintite. pină la punerea tn 
funcțiune a stației hidrofor. s-au stabilit programe 
de furnizare a apei în cartierul Brazda lui Novac, 
cit și în celelalte cartiere ale municipiului.

• Inspectoratul General al Miliției : în legătură cu 
scrisoarea referitoare la abuzurile și ilegalitățile pe 
care le comite Iozu Ana. gestionar la chioșcul alimen
tar din cadrul Șantierului Popești-Leordeni. sectorul 
agricol Ilfov, vă comunicăm următoarele : Celei în 
cauză 1 s-a Întocmit dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de creare de plusuri în gestiune prin mij
loace frauduloase si a fost pusă in discuția colecti
vului de oameni ai muncii, fiind înlociiită din funcția 
da gestionar.

• Comitetul Județean Olt al P.C.R. i înainte de a 
reda conținutul răspunsului, să relatăm, pe scurt, fap
tele. Pena Vitan lucrează ca agentă agricolă la Consi
liul Popular al| Comunei Brebeni. Ea s-a gîndit să-și 
construiască o casă, fapt lăudabil, dar nu în perimetrul 
construibil ca toată lumea și cum este legal și normai, 
ci în afara lui. in satul Săltănești. Prinsă cu... funda
ția casei turnată, a fost amendată cu 3 000 lei și so
mată să o demoleze. Dar nu s-a potolit. Ce și-a zis 
ea : plătesc amenda si... datorită faptului că lucrez 
la consiliul popular o să mi se treacă cu vederea 
și tot pe gustul meu fac. Asa că a mai ridicat niște 
pereți exteriori pe care a montat și ttmplăria. De data 
aceasta au fost amendați și meseriașii, care cunoșteau 
regula jocului, și, din nou, cea care a nesocotit legea.

Starea de lucruri a fost analizată si de Biroul Co
mitetului Județean Olt al P.C.R. și Comitetul Exe
cutiv al Consiliului Popular Județean, care au hotărit 
demolarea fundației și zidăriei executate in afara pe
rimetrului construibil ; înlocuirea din funcție a Penei 
Vitan, agent agricol, pentru nerespectarea dispozițiu- 
nilor privind executarea construcției ; sancționarea 
disciplinară a vicepreședintelui și secretarului biroului 
executiv comunal, care nu au manifestat exigență 
față de abaterile săvîrșite. anterior acestui caz, pe 
linia respectării prevederilor Legii sistematizării.

Morala este cit se poate de limpede : Legea-i lego 
pentru toți și nu poate fi eludată de nimeni.

Rubrică realizată de Neculal ROȘCA

ees trei cenacluri literare pe lîngă 
cele trei centre de cultură și creație. 
Membrii cenaclurilor întîmpină fie
care eveniment politic cu producții 
literare cu care se realizează adevă
rate spectacole de muzică și poezie. 
Pe de altă parte, aceștia sprijină 
formațiile artistice cu texte pentru 
montaje literare, pentru brigăzi ar
tistice, grupuri satirice, recitaluri de 
poezie etc. Centrul de cultură și 
creația „Cintarea României" al sin

dicatelor din Suceava a inițiat un 
studio de poezie denumit „Albatros", 
în cadrul căruia creatorii de litera
tură din municipiu și din județ, 
autori ai unor volume sau versuri 
apărute tn revistele literare, se 
Intilnesc în ședințe de lucru 
o dată pe lună, devenind o 
adevărată tribună de manifestară 
a poetului sau criticului in formare.

Cele mal bune lucrări promovate 
și premiate In Festivalul național 
„Cîntarea României" sînt publicate 
in volume și reviste de specialitate 
și sint valorificate, cum am văzut, 
în viața culturală din județe, în lo
calități, unități economice și institu
ții, în aer liber, la monumente isto
rice, case memoriale.

Referindu-ne la creația literar-ar- 
tistică de masă, trebuie însă arătat 

Sîntu execută în prezent toate 
lucrările de asigurare a patu
lui germinativ pentru insămin- 
țarea orzului și a griului. Nu 
este neglijată nici fertilizarea 
cu îngrășăminte naturale și chi
mice. Pornind de la faptul că 
aici există o veche și bogată tradi
ție în creșterea animalelor (ovine
lor și bovinelor), se acordă o deo
sebită atenție îngrijirii șl furajării 
corespunzătoare a celor 5 804 ca
pete bovine și 11 393 ovine exis
tente în comună. Forțe umane și 
mecanice, sînt mobilizate la strin- 
gerea șl depozitarea unor mari 
cantități de furaje suplimentare, 
fînuri din coasa a doua și a treia. 
Se acționează astfel cu răspundere 
pentru asigurarea bazei furajere a 
perioadei de stabulație. Sperăm că 
aceste exemple de hărnicie, de 
muncă ale gospodarilor din comu
na Lunca Tecii vor fi amplificate 
în perioada următoare.

• Recent mi-am petrecut o par
te din concediul de odihnă în 
splendida stațiune Voineasa, jude
țul Vilcea, și împreună cu familia 
am avut prilejul să admirăm și să 
ne bucurăm de frumusețile și ser
viciile oferite de această perlă 
montană — ne scrie coresponden
tul nostru voluntar Vasile Neagu, 
frezor la întreprinderea „Romlux" 
Tirgoviște. Am vizitat și comuna 
și ne-au impresionat înfăptui
rile de aici. Blocuri cu 4 etaje, 
supermagazin, dispensar, o uzină 
electrică, liceu si multe altele sînt 
doar citeva din ceea ce îți pre
zintă azi comuna Voineasa.

în rindurile de față vreau să mă 
refer însă la un aspect care m-a 
impresionat neplăcut. Chiar prin 
centrul comunei, situat în ime
diata apropiere a stațiunii, trece 
rîul Lotru, pe care s-a construit 
impunătorul bajaj de acumulare 
de la Malaia. Firesc, rîul este tra
versat de mai multe poduri pe 
raza comunei, unul dintre ele fiind 
chiar in centrul rural.

Ei bine, datorită lipsei de grijă 
a gospodarilor comunei, acest pod 
a devenit... rampă de descărcare a 
gunoaielor în Lotru. Cum comuna 
este în amonte de baraj — doar 

Echipa comunistului Gheorghe Margăujucrează Intens la montarea unul 
nou armobloc la Centrala suplimentară de la Porțile de Fier II

Foto i B. Trușculescu — corespondent voluntar

că instituțiile și organismele cultu
rale n-au reușit încă peste tot să 
orienteze și să îndrume în mod co
respunzător creatorii, astfel că nu 
totdeauna lucrările realizate de a- 
ceștia reflectă, la nivelul cerințelor, 
problematica complexă a omului 
nou, contemporan, chipurile de oa
meni înaintați, modele de viață, e- 
xemple, ceea ce face să mai apară 
în cercurile și cenaclurile literar-ar- 
tistice lucrări mediocre, schematice,

care vădesc o Insuficientă cunoaștere 
» realităților. Nu toate așezămfntele 
culturale acționează suficient pentru 
atragerea de noi taierite din rîndul 
oamenilor muncii, al tineretului, la 
viața cultural-artistică locală, pe 
măsura condițiilor, posibilităților și 
capacităților creatoare și interpreta
tive existente pe plan local, in uni
tăți economice și instituții. In unele 
cercuri și cenacluri se scrie încă 
prea puțin pentru împrospătarea și 
îmbogățirea repertoriului formațiilor 
artistice de amatori, montajelor 11- 
terar-muzicale, echipelor de teatru, 
brigăzilor artistice. De asemenea, 
unele dintre eie organizează incă 
puține manifestări ale cenaclurilor 
și cercurilor literar-artlstice pentru 
publicul larg, mulțumindu-se cu pre
zentarea și discutarea creațiilor in 
ccrc restrins.

Potrivit datelor statistice, cele mal 
multe cercuri și cenacluri de creație 
artistică ale amatorilor sînt cele li

la cițiva kilometri — se înțelege 
cit de nesănătoasă este această 
practică și, bineînțeles, inestetică. 
Cunoscind consecințele poluării 
apei in general, precum și faptul 
că gunoaiele menajere constituie 
cea mai grea povară pentru stați
ile de filtrare și epurare a apei, 
propun organelor comunale de 
conducere să ia cele mai severe 
măsuri împotriva acelora care con
sideră limpedea apă a Lotrului o 
conductă sau un canal pentru gu
noaie.

• Cititorul nostru Bogoș Ta- 
mandi locuiește pe Aleea Ferișani 
nr. 1. situată chiar lingă piața 
„Ozana" din cartierul Titan. din 
sectorul 3 al Capitalei, amenajată 
în imediata apropiere a blocurilor 
de locuit. O fi această piață mal 
mărginașă, conchide autorul scriso
rii adresate redacției, dar aceasta 
nu înseamnă că poate fi neglijată 
de edilii sectorului. în primul rînd, 
aici a fost construit un grup so
cial la suprafață, fără lumină și 
apă curentă, contrar regulilor de 
amplasare a unor asemenea con
strucții. si nu-i greu de închipuit 
ce este în jurul acestuia. în pia
ță a apărut de sub boxele arunca
te la intimnlare un izvoras din 
care curge zi și noapte apă pota
bilă. unde vara fac baie păsările, 
iar iama se transformă în pati
noar. Produsele lactate se vind 
afară, in plină stradă, la cițiva me
tri de bloc, locatarii trebuind să 
suporte zgomotul manipulării sti
clelor și în plină noapte, cind se 
face aprovizionarea. Oare nu sa 
pot desface produsele lactate in
tr-un spațiu închis ?

în sfirsit. doresc să sesizez că 
pe aleea noastră, atît cit este de 
mică, circulă nestingherite de nici 
un indicator de circulație rutieră 
utilaje foarte grele, autobasculan
te. macarale etc., care i-au distrus 
partial îmbrăcămintea asfaltică toc
mai in porțiunea unde dimineața, 
la prinz și seara sute și sute de 
copii vin și pleacă de la grădi
niță șl școală. Am scris toate aces
tea pentru ca edilii sectorului să 
ee îngrijească în mai mare măsură 
de piața noastră.

terare, urmate în ordine de fotocl- 
necluburi, artă plastică și artă popu
lară. De cele muzicale, din păcate, 
se vorbește foarte puțin. Se simte 
nevoia dezvoltării și a unor astfel 
de cercuri cu sprijinul avizat al fac
torilor de specialitate. în general, ac
tivitatea acestor cercuri și cenacluri 
literar-artistice de pe lîngă așeză- 
mintele culturale de la orașe și sate 
ar trebui mai mult sprijinită de co
misiile de organizare a festivalului, 
de uniunile de creație, prin lărgirea 
ariei de cuprindere a conducătorilor 
acestora în pregătirea și perfecțio
narea măiestriei lor artistice, inițiin- 
du-se tn acest sens mai multe schim
buri de experiență, consfătuiri, de
monstrații practice cu contribuția 
specialiștilor, a oamenilor de cultură 
ți artă.

Creația literară, artistică, inclusiv 
din cercurile și cenaclurile așezămin
telor culturale, este chemată să rea
lizeze noi opere care să oglindească 
uriașa muncă a poporului nostru. 
„Avem nevoie — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — de noi ro
mane, piese de teatru, noi poezii în 
care eroii principali să fie muncitorii, 
țăranii. Intelectualii cu preocupările 
lor, cu dorințele lor de progres, de 
bunăstare, cu hotărirea lor de a con
tribui la făurirea socialismului și co
munismului in România", Iată, așa
dar, direcția principală in care tre
buie să se desfășoare activitatea a- 
cestor colective de creație, expresii 
ale largului democratism al culturii 
socialiste, ale condițiilor create pen
tru ca masele de oameni ai muncii, 
poporul însuși să participe la fău
rirea valorilor artei, ale civilizației 
contemporane.

Serban RADULESCU
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Adunare festivă consacrată „Săptăminii 
Crucii Roșii"

Oamenii muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării unor culturi și obținerea

de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării 
unor culturi și obținerea de producții mari la hectar, superioare preve
derilor de plan. Comitetul Județean Alba al P.C.R. raportează încheie
rea recoltării solei și obținerea unei producții medii de 5 540 kg la 
hectar ; comitetele județene Hunedoara și Teleorman ale P.C.R. anunță 
terminarea recoltării cartofilor de toamnă și realizarea unor producții 
medii de 76 300 kg la hectar și, respectiv, 75 640 kg la hectar ; Comi
tetul Județean Hunedoara al P.C.R. raportează, de asemenea, încheierea 
recoltării sfeclei de zahăr și obținerea unei producții medii de 103 300 
kg la hectar.

Aceste reiultate de prestigiu, care se adaugă realizărilor deosebite în
registrate și la celelalte culturi strinse pină acum - se arată în tele
grame - sînt expresia concretă a grijii permanente a partidului și sta
tului, personal a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a agri
culturii noastre socialiste, pentru creșterea necontenită a bunăstării ma
teriale și spirituale a celor ce lucrează în această ramură de bază 
a economiei naționale, a întregului popor.

Puternic mobilizați de orientările și indicațiile dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în Încheierea 
telegramelor — va asigurăm că, în prezent, acționăm cu răspundere, cu 
exigență revoluționară pentru realizarea la timp și de calitate a tuturor 
lucrărilor agricole din această toamnă, in vederea obținerii unor producții 
vegetale și animaliere cit mai mari, în conformitate cu cerințele șl obiec
tivele noii revoluții agrare, astfel incit să întîmpinăm Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Român cu rezultate deosebite în întreaga 
noastră activitate.

LA SOIA
® Județul Alba - 5 540 kg la hectar

IN JUDEȚUL ALBA 
întreprinderea Agricolă de Stat 
Jidvei — 113 (180 kg la hectar 
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Tărtăria — 111500 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL GIURGIU 
Cooperativa 
ductie Valea 
kg la hectar 
Cooperativa 
ductie Daia 
hectar

Agricolă de Pro- 
Bujorulul — 106 300

Agricolă de Pro- 
— 103 400 kg la

Stat 
kg ia

Pro-

IN JUDEȚUL BIHOR 
întreprinderea Agricolă de 
Valea Iui Mihai —192 790 
hectar
Cooperativa Agricolă de
ductie Roșiori — 102 580 kg Ia 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Curtuișeni — 101850 kg 
la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Episcopia Bihor — 101 740 
kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
® Județul Hunedoara - 76 300 kg la hectar 
@ Județul Teleorman - 75 640 kg la hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Codlea — 102 280 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ghimbav — 101 745 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA 
întreprinderea Agricolă de Stat 
Amzacea — 101 500 kg la hectar

LA SFECLA DE ZAHĂR
® Județul Hunedoara - 103300 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA PORUMB

IN TEREN IRIGAT
IN JUDEȚUL CONSTANTA
întreprindere» Agricolă de Stat 
Cumpăna — 31 710 kg la hectar

LA PORUMB
IN TEREN
NEIRIGAT

IN JUDEȚUL GIURGIU
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bucșani — 22 100 kg la hec
tar
Cooperativ» Agricolă de Produc
ție Letca Veche — 21200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Diosig — 5 760 kg hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Tarcea — 5 720 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Cristur — 5 700 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Simeria — 5 650 kg la hectajr
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Romoș — 5 570 kg la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
întreprinderea Agricolă de Stat 
Cumpăna — 5 650 kg la hectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

IN JUDEȚUL COVASNA
Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Horticolă Sfintu 
Gheorghe — 75 850 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV 
întreprinderea Agricolă de Stal 
Codlea — 75 390 kg la hectar 
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bod — 75 135 kg la hectar

LA SOIA
IN JUDEȚUL CÂLARAȘI 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oltenița — 6180 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Alexandru Odobescu — 6 130 
kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU 
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cucuruzu — 5 790 kg la hec
tar
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cetatea — 5 520 kg la hectar

IN JUDEȚUL ALBA 
întreprinderea Agricolă de Stat 
Alba Iulia — 5 595 kg la hectar 
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Vințul de Jos — 5 542 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sebeș — 5 510 kg la hectar

LA SFECLA 
DE ZAHĂR

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Alexandria — 115 200 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL TIMIȘ 
întreprinderea Agricolă de Stat 
Grabăț — 75 120 kg la hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, oamenii muncii din 
unitățile de stat și cooperatiste 
menționate raportează terminarea 
recoltării unor culturi și obținerea 
de producții superioare celor pre
văzute.

în aceste zile — se arată in tele
grame — se acționează cu toate 
forțele la eliberarea suprafețelor 
de resturile vegetale, executarea 
arăturilor, la semănatul păioaselor 
de toamnă, precum și la stringerea 
legumelor și fructelor, recoltarea și 
depozitarea furajelor, la efectuarea 
tuturor lucrărilor prevăzute pen
tru actuala perioadă.

In încheierea telegramelor este 
exprimată hotărîrea lucrătorilor 
ogoarelor din aceste unități frun
tașe de a depune eforturi susținute 
In vederea realizării de producții 
mari și la celelalte culturi, tntim- 
pinînd astfel Congresul al XIV-lea 
al partidului cu rezultate cit mai 
bune in toata sectoarele de acti
vitate.

Colective
raportează

Duminică a avut Ioc In Capitală 
adunarea festivă de deschidere a 
„Săptăminii Crucii Roșii", manifes
tare tradițională, care. în acest an, 
se desfășoară sub genericul „Crucea 
Roșie — factor activ pentru ridicarea 
continuă a nivelului de cultură sani
tară al populației".

Intr-o atmosferă vibrantă, de puter
nică angajare patriotică, participant)! 
la adunare au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. în care se spu
ne : ~ .................
glas 
pect 
trese 
mult _ . ____ ______
Nicolae Ceaușescu. pentru grija sta
tornică pe care o acordați dezvoltă
rii multilaterale a patriei, creșterii 
calității vieții și a muncii poporului 
nostru.

împreună cu întreaga națiune, ne 
exprimăm adeziunea fierbinte la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. de 
a propune realegerea dumneavoastră,

Participantii la adunare dau 
sentimentelor de profund res- 
și gratitudine pe care le nu- 

față de 
stimate si

dumneavoastră, 
iubite tovarășe

la Congresul al XIV-lea. în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, aceasta con
stituind garanția înaintării ferme, 
neabătute a României pe calea lu
minoasă a socialismului și comunis
mului.

Totodată, aducem, cu aleasă pre
țuire și considerație, un cald oma
giu tovarășei Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de largă re
cunoaștere internațională, pentru 
contribuția de deosebită însemnătate 
la elaborarea și înfăptuirea planuri
lor și programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei, la înflo
rirea științei. învățămîntului și cul
turii românești.

In numele milioanelor de membri 
al Crucii Roșii ne angajăm — se a- 
rată în încheierea telegramei — să 
acționăm, cu devotament și pasiune 
comunistă, pentru înfăDtuirea poli
ticii partidului și statului în dome
niul sanitar. pentru îmbunătățirea 
stării de sănătate a populației, men
ținerea tinereții șl vigorii națiunii 
noastre socialiste.

Vizita delegației parlamentare 
din Zambia

O delegație parlamentară Zambia - 
nă, condusă de Fwanvanga Matale 
Mulikita, președintele Adunării Na
ționale a Republicii Zambia, între
prinde o vizită tn tara noastră, la in
vitația Marii Adunări Naționale.

Luni, delegația parlamentară zam- 
biană a fost primită de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Cu acest prilej, au fost relevate 
bunele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între România și 
Zambia, subliniindu-se rolul hotărî- 
tor al întîlnirilor șt convorbirilor la 
nivel înalt în amplificarea și diver
sificarea raporturilor româno-zambie- 
ne. A fost evidențiată, totodată, con-

tribuția pe care o pot aduce forurile 
legislative din cele două țări la dez
voltarea cooperării tn domenii de In
teres reciproc și s-a exprimat do
rința Intensificării conlucrării bilate
rale in direcția soluționării probleme
lor cu care se confruntă omenirea, 
pentru crearea unui climat de pace 
și Înțelegere In lume.

Parlamentarii zambieni 
asemenea, întrevederi la 
Ministerului Afacerilor 
Ministerului Comerțului . . _ .
Cooperării Economice Internaționale.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit. In aceeași zi, un dineu In 
onoarea delegației parlamentare zam- 
biene. (Agerpres)

Cronica zilei
Președlntele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit luni 
pe Khaled Al-Hassan, președintele 
Comisiei pentru politică externă a 
Consiliului Național Palestinian, pre
ședintele Grupului Palestinian din 
Uniunea Interparlamentară, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

A fost subliniată evoluția continuu 
ascendentă a relațiilor de prietenie

Administrația de Stat 
Loto-Proncsport 

informează:
A Intrat tn obișnuința maselor 

de participant! ca. periodic, trage
rile obișnuite si cele cu 
aparte, de diferite tipuri, să 
punctate de acțiuni de ...
care-si merită numele sl renume- 
le, atît prin atractivitatea formulei 
tehnice folosite, cit — mai ales — 
prin varietatea si bogăția gamei 
de cistiguri atribuite. Intr-o ast
fel de tradiție se înscrie, fără în
doială. Si TRAGEREA EXCEP
ȚIONALĂ PRONOEXPRES din 
prima zi a lunii octombrie. încă 
o dată, tragerea respectivă se va 
constitui intr-un prilej de parti
cipare dintre cele mai promiță
toare. tinînd seama de cele nu mai 
puțin de 42 de numere ce se vor 
extrage, cuprinse în 6 extrageri 
„independente", a cite 6 și, res
pectiv. 8 numere, cu posibilitatea 
de a se cîștiga Si cu numai 3 nu
mere din 8 extrase. Totodată, 
avantajele particlpanților sînt su
gerate si de gama variată a nu
meroaselor ciștigurl, din care nu lip
sesc autoturismele, excursiile pes
te hotare si importantele sume în 
bani, de valori fixe si variabile. De 
notat că biletele in valoare de 25 
de lei participă la toate extragerile 
și că termenul limită pentru ju
cărea numerelor favorite este 
simbătă. 30 septembrie. 1

caracter 
fie 

excepție.

de oameni ai muncii din economie
obținerea unor succese de seamă

în îndeplinirea și depășirea planului

au avut, de 
conducerile 
Externe 51 
Exterior și

româno-palestinlene, evidențlindu-se 
rolul hotărâtor al intîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt în amplifi
carea acestor relații. S-a relevat, de 
asemenea, contribuția pe care o pot 
aduce parlamentele și parlamentarii, 
grupurile parlamentare la imprima
rea unui curs favorabil soluționării 
problemelor din Orientul Mijlociu și 
instaurarea unei păci juste în aceas
tă zonă, la promovarea unui climat 
de înțelegere șl cooperare între toate 
națiunile lumii.

La întrevedere a luat parte Marin 
Ivașcu, vicepreședinte al M.A.N., pre
ședintele Grupului Român din Uniu
nea Interparlamentară.

A fost prezent Ismail Ahmad Mo
hammad, Însărcinatul cu afaceri ad- 
lnterim al Statului Palestina la Bucu
rești.

(Agerpres)

r e m e a
Frognoza meteorologică pentru Inter

valul cuprins Intre Z6 septembrie, ora 
20 — 29 septembrie, ora 20. In țară : 
Vremea va fl normal de caldă pentru 
această perioadă a anului, deși tem
peratura aerului va marca o scădere 
treptată, ce se va resimți îndeosebi fn 
regiunile nordice. Cerul va ti variabil, 
cu înnorări temporare, Îndeosebi in 
estul șl sud-estul țării, unde pe alocuri 
va ploua. In rest, ploile vor fi Izolate. 
Vtntul va sufla slab plnă la moderat, 
cu Intensificări de scurtă durată la 
Începutul Intervalului tn sud-estul te
ritoriului. Temperaturile minime noc
turne vor fl cuprinse tntre 4 și 14 gra
de, mal scăzute tn nordul țării tn ulti
ma noapte, tar maximele diurne, 
tn general, tntre 15 și 23 de gra
de. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață. La București : Vre
mea va fl normal de caldă pentru 
această perioadă. Ceru! va fi temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vtntul va sufla slab plnă Ia moderat. 
Temperaturile minime, nocturne, vor fi 
cuprinse tntre 8 și 12 grade, iar maxi
mele, diurne, tntre 18 șl 22 de grade. 
Dimineața, condiții de ceață.

Realizarea exemplară 
a tuturor sarcinilor economice

(Urmare din pag. I)
gînd atenția asupra faptului că se fac 
încă multe cheltuieli in afara pre
vederilor planului, că ministerele, or
ganele financiare, băncile încalcă le
gile finanțind activități neeconomice, 
secretarul genera] al partidului a sub
liniat că este necesar să se pună or
dine. să se introducă un spirit de., 
răspundere și disciplină in activitatea 
din tonte sectoarele, să se utilizeze in 
întregime capacitățile, să se realizeze 
la timp producția prevăzută, să se 
respecte prevederile legilor In toate 
domeniile. Totodată, să se reducă 
cheltuielile, pentru că toate aceste 
cheltuieli se fac pe seama costurilor 
de producție, să se elimine risipa si 
pierderile din activitatea productivă. 
Fiecare colectiv de oameni ai mun
cii are deci datoria să-și exercite cu 
pricepere și rigoare drepturile și 
atribuțiile care ii revin In cadrul 
autoconducerii. autogestiunil sl auto
finanțării. cu conștiința că numai 
asigurind sporirea beneficiilor si 
rentabilității, eliminind hotărît orice 
formă de risipă — de timp, de bani, 
de materiale, de muncă — Ișl aduce 
o contribuție tot mai substanțială la 
crearea venitului național — sursă 
sigură de progres șl bunăstare.

Tn domeniul Investițiilor, sarcina 
trasată de secretarul general al 
partidului la ședința Comitetului Po
litic Executiv privește accelerarea 
ritmului de lucru pe șantiere, in 
care scop sînt necesare măsuri pen
tru buna organizare a muncii, întă
rirea spiritului de ordine și discipli
nă fn activitatea de construcții-mon- 
taj. Cuvîntul de ordine pentru oa
menii muncii din acest sector este 
recuperarea oricăror răminerl tn 
urmă, astfel îneît să se asigure, pe 
de o parte, punerea la timp în func
țiune a noilor capacități de produc
ție și, pe de altă parte, infăptuirea 
in întregime a programnlni de con- 
structil de locuințe.

Ca de fiecare dată, și in această 
toamnă, din timp trebuie luate mă
suri pentru ca și din punct de ve
dere al asigurării resurselor energe
tice activitatea să se desfășoare in 
condiții corespunzătoare pe parcur
sul Iernii. Desigur, in prima linie a 
eforturilor care se cer depuse in 
această direcție se află oamenii 
muncii din industria extractivă și 
energetică, Ia care sint chemate să 
contribuie activ și colectivele din 
unitățile industriale care trebuie să 
asigure instalațiile necesare între
prinderilor din sectoarele primare 
ale economiei. In acest spirit. Comi
tetul Politic Executiv a examinat șl 
a aprobat un cuprinzător Program 
privind asigurarea producției de e- 
nergie, folosirea rațională a energiei 
electrice, termice și a gazelor natu
rale și regimul de lucru al unităților 
economice și sociale pe perioada da 
iarnă 1989—1990. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, In acest 
program, atît Ia energia electrică, 
cit șl la energia termică, se prevăd 
unele Îmbunătățiri, o creștere Ia fon
dul pieței, la populație. S-au adus, 
de asemenea, unele Îmbunătățiri în 
distribuirea energiei termice, in sen
sul unei majorări a orelor, care, tn 
principiu, rămîn cele de acum un 
an, cu unele mici modificări, țlnind 
seama că acum un an au fost adu
se serioase Îmbunătățiri.

Pentru Îndeplinirea corespunză
toare a programului amintit s-a ce
rut organelor centrale *i locale să 
adopte măsuri hotărîte pentru func
ționarea la intreaga capacitate ■ 
centralelor electrice șl livrarea e- 
nergiei la nivelurile planificate, în 
așa fel Incit procesele de producție 
in toate intreprinderils, Întreaga 
activitate economico-socialâ să se 
desfășoare in bune condiții.

In aceiași timp, asa cum «-a subli
niat, este necesar ca tn toate dome
niile activității economico-sociale să 
se manifeste un înalt simț de răs
pundere față de folosirea resurselor 
energetice, să se asigure reducerea 
severă a consumului. Pretutindeni, 
consumurile de energie electrică, 
termică și de gaze naturale trebuie 
urmărite zilnic, cu toată rigurozita
tea tn vederea Încadrării tuturor 
consumatorilor in repartițiile stabi
lite, în normele de consum aprobata 
și a realizării unor cit mai mari eco
nomii. Așadar, la locul de muncă 
sau in propria gospodărie, fiecare

muncitor șl specialist, fiecare cetă
țean poate și trebuie să contribuie 
la folosirea cu maximă chibzuință 
și eficiență a resurselor energetice, 
eliminind orice formă de risipă a 
acesteia.

De munca noastră depinde bună
starea noastră ! Tot ce se infăptuieș- 
te in patria noastră socialistă se 
realizează cu poporul — pentru po
por 1 Este linia de conduită promo
vată ferm de conducerea partidului 
în perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea, de a cărei justețe, de 
al cărei realism ne-am convins fără 
putință de tăgadă. O nouă dovadă în 
această privință o reprezintă preve
derile Programului privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea pen
tru asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV 1989. Acest 
important program, elaborat pe baza 
indicațiilor si cu contribuția directă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
flectă pregnant preocuparea perma
nentă a partidului șl statului nos
tru pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației șl ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al întregu
lui popor, prevederile sale inscriin- 
du-se în ansamblul măsurilor de 
perfecționare a organizării și condu
cerii activității din industrie și agri
cultură. de gospodărire rațională a 
resurselor și repartizarea judicioasă 
a fondului de mărfuri ne teritoriu.

Reamintim, succint, cîteva preve
deri ale acestui program :
• Se stabilesc creșteri importan

te. fată de aceeași nerioadă a anului 
trecut, atlt la nrodusele alimentare, 
cit și la mărfurile nealimentare. Ast
fel, la carne si produse din carne se 
prevede o dublare a livrărilor față 
de trimestrul IV al anului 1988.
• Sporuri însemnate se Înregis

trează, de asemenea, la lapte, brin- 
zeturl, pește, la alte produse agro- 
alimentare, precum sl Ia cartofi, le
gume. fructe și struguri.
• Ca urmare a măsurii propuse 

de tovarășul Nicolae Ceausescu sl 
aprobate de Comitetul Politie Exe
cutiv aî C.C. al P.C.R., In ședința 
din 4 septembrie a.c., privind ma
jorarea cantităților de ulei și zahăr 
destinate consumului ponulațiet, ln- 
ceoînd cu 1 octombrie 1989 se va a- 
sigura o aprovizionare îmbunătățită 
cu 20 la sută Ia ulei șl 15 Ia sută 
la zahăr.
• De asemenea, va crește volu

mul desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul, precum și al prestărilor de 
servicii către populație.

Pentru ca acest program să fie 
riguros îndeplinit, Comitetul Poli
tic Executiv a cerut guvernului să 
urmărească permanent realizarea de 
către ministere și consiliile populare 
a sarcinilor de producție și livrări 
Ia fondul pieței la toate produsele 
prevăzute, să exercite un control ri
guros asupra activității desfășurate 
de organele centrale si locale, pen
tru respectarea obligațiilor ce Ie re
vin In buna gospodărire și desfacere 
a fondului de marfă destinat popu
lației.

Desigur, așa cum s-a precizat, co
rolarul acestor prevederi si măsuri 
11 reprezintă buna desfășurare a ac
tivității economice. în acest con
text, subliniind că planul pe trimes
trul IV prevede realizarea unei pro
ducții In valoare de 405 miliarde Iei, 
ceea ce reprezintă o creștere impor
tantă fată de aceeași perioadă a ri
nului 1988, secretarul generai al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a apreciat că sint create toate con
dițiile pentru îndeplinirea prevederi
lor stabilite — prevederi care tre
buie considerate ca minime — ?! a 
exprimat convingerea că. actionind 
cu dăruire si abnegație, in spirit 
revoluționar, comuniștii, totl oamenii 
muncii vor asigura realizarea în cele 
mai bune condiții a planului la toți 
indicatorii. Este de datoria organe- 
lor și organizațiilor de partid, a con
siliilor oamenilor muncii să asigure 
mobilizarea intensă a colectivelor 
din. Întreprinderi pentru a Îndeplini 

trasate da 
al partidului, 
de Comitetul 

C.C. al P.C.R., 
Congresul al

neabătut sarcinile 
secretarul general 
măsurile stabilite 
Politic Executiv al 
intimninînd astfel ___...
XIV-lea al partidului cu noi și în
semnate succese in dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL ÎN „CUPA CUPELOR"

Azi, Dinamo București - Dinamo Tirana

în telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, colecti
ve de oameni al muncii raportează 
succese deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

în telegrama Comitetului Jude
țean Iași al P.C.R. se arată că 40 
de unităti economice și-au îndeplinit 
planul la productia-marfă indus
trială pe 3 ani și 9 luni din ac
tualul cincinal, ceea ce va permi
te obținerea, plnă la sfirsitul a- 
cestui an. a unei producții supli
mentare de 2,5 miliarde lei. Tot
odată. 8 unităti economice au rea
lizat planul la productia-marfă in
dustrială pe 4 ani din actualul cin
cinal. urmînd să obțină în perioa
da care a rămas din 1989 o produc
ție suplimentară în valoare de 800 
milioane lei.

Dlnd glas înaltei prețuiri si 
profundei recunoștințe pe care vi le 
purtăm, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — se a- 
rată in telegramă —. ne facem o 
datorie de onoare si conștiință din 
a vă raporta că. in adunările de 
dări de seamă si alegeri care au 
loc in prezent, comuniștii, aseme
nea tuturor lucrătorilor județului, 
iși exprimă deplina si unanima a- 
deziune la Hotărtrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. cu 
privire la realegerea dumneavoas
tră, la Congresul al XIV-lea. in 
suprema funcție de secretar gene
ral al partidului, act politic funda
mental ce reprezintă garanția edi
ficării cu 
multilateral 
a înaintării 
comunism.

Comitetul ___ ___  ___
P.C.R. raportează că la data de 24 
septembrie un număr de 25 unități 
din industria județului au îndepli
nit planul la productia-marfă in
dustrială pe 3 ani și 9 luni din 
actualul cincinal, livrînd suplimen
tar economiei naționale și pentru 
export produse în valoare de 709

succes a socialismului 
dezvoltat in România, 
hotărîte a patriei spra

Județean Alba al

milioane lei, iar alte 4 întreprin
deri au atins nivelurile prevederilor 
pe întregul cincinal. întregul spor 
de producție, se arată in telegra
mă, a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii, prin 
introducerea in procesele de pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
științei șl tehnicii contemporane.

însuflețiți de hotărîrile Plenare! 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. — se 
arată în telegramă — ne angajăm 
să întîmpinăm cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului cu noi și în
semnate realizări în toate domeni
ile de activitate.

Un număr de 18 unități econo
mice — se menționează in telegra
ma Comitetului Județean Covasna 
al P.C.R. — au îndeplinit pină in 
ziua de 22 septembrie sarcinile de 
plan aferente celor 9 luni din acest 
an. creîndu-se astfel condiții pentru 
realizarea, pină la sfîrșitul lunii, a 
unei producții suplimentare con
cretizate în 46 000 tone lignit, con
fecții textile în valoare de peste 
23 milioane lei, importante canti
tăți de cherestea de rășinoase, mo
bilier de lemn și altele. Sînt suc
cese obținute in condițiile economi
sirii a peste 2 300 tone metal, 3 400 
tone combustibil convențional și 
725 MWh energie electrică. Totoda
tă, industria Județului Covasna a 
Înregistrat un ritm de creștere 
superior față de aceeași perioadă a 
anului trecut, productia-marfă cu- 
noscînd un spor de 8,3 la sută, iar 
cea destinată exportului — do 9,8 
la sută.

Susținem din toată inima — se 
subliniază In telegramă — Hotă
rtrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, In funcția de 
secretar general al partidului, che
zășie a înfăptuirii mărețelor obiec
tive de dezvoltare economico-socia- 
lă a României socialiste, de ridicare 
a scumpei noastre patrii pe noi 
culmi de civilizație și progres.

In telegrama Consiliului Popu
lar al Județului Hunedoara se ara
tă că unitățile industriei locale din

județ au îndeplinit cu 11 zile Înain
te de termen planul la producțla- 
marfă industrială pe 3 ani și 9 luni 
din actualul cincinal, iar pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie vor obține 
o producție suplimentară în valoare 
de 53 milioane lei, concretizată în 
importante cantități de piese tur
nate din fontă, agregate minerale de 
carieră și balastieră sortate, mobilă 
și articole de uz casnic. De aseme
nea, a fost Îndeplinit planul Ia ex
port pe 3 ani și 10 luni, livrindu-se 
peste prevederi partenerilor externi 
produse în valoare de 1,7 milioane 
lei, iar planul la livrările de mărfuri 
către fondul pieței a fost îndeplinit 
pe 4 ani ai cincinalului, creîndu-se 
condiții pentru realizarea, pînă la 
sfîrșitul anului, a unei producții în 
valoare de 46 milioane lei.

In telegramă se exprimă adeziu
nea deplină a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din unitățile 
economice ale consiliului popular 
județean față de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XIV-lea, tn funcția 
supremă de secretar general al 
partidului. De asemenea, se subli
niază hotărîrea de a se acționa în 
spirit revoluționar pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, pentru a tn- 
tîmpina Congresul al XIV-lea al 
partidului cu succese remarcabile tn 
toate domeniile.

în telegrama Consiliului 
Iar Județean 
tează că 
unitățile 
au Îndeplinit planul 
marfă industrială pe 
aoest an la data de 25 septembrie, 
ceea ce va permite să se obțină 
pînă la sfîrșitul lunii o producție 
suplimentară in valoare de 20,4 
milioane lei. Totodată, a fost În
deplinit și planul la export pe pri
mele 9 luni, urmind a se realiza 
suplimentar, pînă la sfîrșitul lunii, 
o producție în valoare de 630 mii 
lei.

In telegramă se exprimă deplina 
adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C.

DolJ 
oamenii 

economice

Popu- 
șe rapor- 

muncii din 
subordonate 

la producția 
9 luni din

al P.C.R. din iunie a.c. privind 
propunerea ca la apropiatul forum 
al comuniștilor români tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Consiliul Popular al Județului Co
vasna raportează realizarea a șapte 
mori în localitățile județului, toate 
comunele dispunînd acum de ase
menea dotări. In prezent, se spune 
In telegramă, se acționează pentru 
valorificarea mai bună a resurse
lor și forței de muncă locale, pen
tru organizarea și modernizarea lo
calităților, in vederea ridicării ni
velului de trai material șl spiritual 
al oamenilor muncii, asigurării ac
cesului lor la binefacerile civiliza
ției și culturii socialiste.

întreprinderea Mecanică centra 
Agricultură Roșiori de Vede. Jude
țul Teleorman, raportează realiza
rea planului pe 3 ani șl 9 luni la 
producția-marfă eu 40 de zile mal 
devreme și se angajează ea, pînă 
la Congresul sl XIV-lea al parti
dului, să obțină o producție supli
mentară In valoare de 50 milioane 
lei.

Oamenii munci! de la Mina Cav- 
nîc, județul Maramureș, raportează 
îndeplinirea la data de 17 septem
brie a planului de producție pe 9 
luni din acest an. tn perioada care 
■ rămas pînă la finele lunii «ep- 
tembrie vor ti furnizate tn plus 
economiei naționale metale nefe
roase, plumb, zinc, «ulf șl alte 
metale în valoare de peste 14 mi
lioane lei.

Colectivele de oameni al 
din întreprinderile agricole 
din Județul Tulcea raportează că la 
data de 22 septembrie au îndepli
nit planul producției-marfă Indus
triale pe anul 1989, în condițiile re
ducerii cheltuielilor totale cu peste 
3,5 milioane lei. Ca urmare a în
deplinirii prevederilor de plan 
înainte de termen, pină la sfirși- 
tul acestui an se va realiza o pro
ducție-marfă industrială suplimen
tară de peste 30 milioane lei.

Azi, în „Cupa cupelor", Dinamo 
București va susține meciul retur cu 
Dinamo Tirana (în tur, 0—1). Parti
da va Începe la ora 15,30 și va fi 
arbitrată de Z. Petrovici (Iugosla
via).

Echipa bucureșteană, care condu
ce în campionatul național cu ma
ximum de puncte și cu un golaveraj 
de 17—1 după cinci etape, are marea 
datorie de a demonstra in fața nu
meroșilor ei suporteri mai vechi și 
mai noi că rezultatul din meciul tur 
a fost numai o întîmplare. Sigur, 
am văzut la echipa albaneză nu nu
mai o extraordinară dăruire de sine, 
cj și o bună pregătire atletică, care 
a sprijnit calitățile de atac ale tri
pletei Ferko — Abazi — Tahiri și 
ale conducătorului de joc Demolări, 
însă toate aceste argumente nu pot, 
in mod normal, să împiedice pe Di
namo București — echipă foarte 
tehnică, de construcție pe întregul 
teren șl cu orientare pronunțat ofen
sivă — să nu refacă diferența in me
ciul retur. Chiar și numeroșii Jucă
tori tineri din echipa bucureșteană, 
In primul rind Răducioiu (19 ani), 
trebuie să tnțeleagă că a marca go
luri in campionatul național esta nu
mai o treaptă, de pe care se cere 
«ă urce cu decizie spre performanța 
internațională, cea mal bine apre
ciată de amatorii de fotbal din țară. 
De la Stelea la Răducioiu, 
urăm deplin «ucces

mâni. Antrenorul Mircea Lucescu 
va alinia probabil următoarea for
mație : Stelea — Mihăescu, Rednic, 
Andone, Klein, Sabău, Lupescu, Ma
teu), Lupu, Vaișcovîci, Răducioiu.

Dinamo Tirana a sosit iert in Ca
pitală, după-amiază efectuînd un an
trenament la stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare. In lot : portarul 
Strakosha, Canaj, Briza, Ferko, Ta- 
hiri, Abazl, Demolări, Daja și cei
lalți care au fost prezenți în forma
ția de la Tirana.

Iert a plecat spre Islanda lotul 
echipei noastre campioane Steaua, 
care miercuri, do la ora 19 (ora 
României), va susține meciul retur 
cu Eram (in tur, 4—0 pentru Steaua) 
in „Cupa campionilor europeni".

Tot mîine, in „Cupa U.E.F.A.", 
Victoria București va susține pe 
stadionul propriu revanșa împotriva 
spaniolilor de la F. C. Valencia (în 
tur, 1—3). Meciul va Începe la ora 
16 șl va fî arbitrat de Italianul Ag- 
nolin.

★

muncii 
de «tat

să le
Jucătorilor ro-

mondiale de 
«ala Olimplski 

reuniuni
• Campionatele 

box au continuat In 
din Moscova cu primele 
din cadrul sferturilor de finală. Au 
evoluat pe ring și patru pugillști 
români, dintre care s-a calificat 
pentru semifinale doar Francisc 
vaștag (categ. semimijlocie), decla
rat învingător prin neprezentarea 
lui Min Nam Hyen (R.P.D. Coreea
nă). accidentat și oprit de medic să 
boxeze. In semifinale Vaștag, avind 
acum asigurată medalia de bronz, il 
va intîlni pe campionul S.U.A., Râul 
Marquez. La categoria semimuscă 
Petrică Paraschiv a fost întrecut la 
puncte de americanul Eric Griffin, 
în limitele categoriei cocoș Adrian 
Mărcuț, deși a dominat lupta in toa
te cele trei reprize, a fost declarat 
Învins in fața cubanezului Enrique

La Moreni, în „Cupa U.E.F.A.", 
Flacăra va Juca împotriva uneia din
tre echipele europene de club cu 
reputație toarte bună, F.C. Porto (în 
tur, 0—2). întîlnirea va începe Ia 
ora 15.

★

Carrlon, Iar la categoria grea ttnărul 
Vasile Adumitroale a pierdut la 
puncte după un meci foarte string 
cu Axel Schulz (R.D.G.). Astăzi bo- 
xează tn sferturile de finală Rudei 
Obreja, care 11 va avea ca adversar 
tn limitele 
(71 kg) pa 
wall.

categoriei 
englezul Richard

mijloclemică 
’ ■ Wood-

• în etapa a 4-a a
Portu-

FOTBAL, 
campionatului de fotbal al 
galiei. echipa F.C. Porto a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 4—0. for
mația Portimonense. Alte rezultate : 
Nacional — Benfica Lisabona 1—4 ; 
Penafiel — Sporting 0—0. In clasa
ment conduce F.C. Porto — 8 punc
te. urmată de Sporting Lisabona — 
7 puncte. • în etapa a 4-a a cam
pionatului de fotbal al Spaniei, e-

chipa Valencia a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 3—0, formația 
Cadiz. Alte rezultate : Mallorca — 
Real Madrid 0—0 ; F.C. Barcelona 
Castellon 2—0 ; Atletico Madrid — 
F.C. Sevilla 1—0. • La Montevideo, 
în meci pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal, selec
ționata Uruguayului a Întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația Fe
rului. Ambele goluri au fost înscri
se de Sosa (min. 44 și min. 58).

VOLEI. Meciurile disputate in 
ziua a doua a Campionatului euro
pean masculin de volei, competiție 
ce se desfășoară in aceste zile în 
Suedia, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — Iugosla
via 3—1 ; Polonia — România 3—0 
(15—4, 15—3, 15—10) ; Olanda —
Grecia 3—1 ; Italia — R.F. Germa
nia 3—1 : Bulgaria — Franța 3—0 ; 
Suedia — R.D. Germană 3—0.

HANDBAL. Campionatul mondial 
de handbal pentru tineret, desfășurat 
în Spania, s-a încheiat cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care a Întrecut 
în finală cu scorul de 23—17 (13—5) 
formația Spaniei, tn partida pentru 
locurile 3—4, reprezentativa Iugosla
viei a dispus cu 23—22 (13—12) de 
echipa R.F. Germania. Formația 
României s-a clasat pe locul opt, din 
16 echipe participante.

POLO. In ultima z! a turneului de 
polo pe apă de la Zagreb, contind 
ca primă fază a „Cupei campionilor 
europeni", echipa Dlnamo București 
a întrecut cu scorul de 25—4 (5—1, 
8—2, 4—1, 8—0) formația engleză 
Sutton. Intr-un alt joc, echipa Mla- 
dost Zagreb a dispus eu 16—7 (4—1, 
4—3, 3—2, 5—1) de formația Glyfada 
Atena. Clasate pe primele două 
locuri, echipele Mladost Zagreb și Di
namo București s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției.

TIR CU ARCUL. în concursul 
Internațional de tir cu arcul de la 
Rostock, în competiția feminină pa 
locul intîi s-a situat formația U.R.S.S.
— cu 932 puncte, urmată de România
— 927 puncte, Ungaria — 903 puncte, 
R.D. Germană — 899 puncte. Bulgaria
— 886 puncte etc. La masculin a clș- 
tlgat selecționata U.R.S.S., urmată de 
Bulgaria, România, R.D. Germană, 
Polonia.



DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA A O.N.U.

Sub semnul răspunderii pentru 
destinele păcii

O dată cu definitivarea ordinii de 
zi, cea de-a 44-a sesiune a Adu
nării Geperale a O.N.U. a intrat 
într-o nouă etapă. Timp de trei 
săptămîni, reprezentanții statelor 
membre vor expune, argumenta și 
susține punctele de vedere oficia
le în legătură cu temele aflate pe 
agenda sesiunii, avansînd idei, su
gestii, propuneri pentru contura
rea răspunsurilor așteptate la atî- 
tea și atitea subiecte fierbinți ale 
actualității.

In așteptarea dezbaterilor din 
plenul adunării am urmărit aici, 
la sediul Națiunilor Unite, diferi
te declarații, dialogurile cu presa, 
considerațiile de ansamblu apar- 
ținînd unor Inalți demnitari al 
O.N.U. Din aceste declarații un 
lucru se desprinde cu claritate : 
evoluțiile din ultimul timp încu
rajează o opinie optimistă, domi
nată de speranța în angajarea 
dezbaterilor pe un drum fertil, 
care să complete
ze unele din ac
țiunile și inițiati
vele forului mon
dial. Cu convin
gerea că acum 
Organizația Na
țiunilor Unite este 
mai angajată ca 
oricînd în trecut în urmărirea 
și degajarea de soluții cores
punzătoare intereselor tuturor po
poarelor, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
își încheia raportul anual înaintat 
sesiunii Adunării Generale prin 
apelul adresat statelor membre de 
a acționa pentru a se evita o criză 
de încredere în O.N.U.. pentru re
glementarea prin eforturi comune 
a marilor probleme ce confruntă 
omenirea. „Să facem astfel incit, 
prin sesiunea pe care o începem, 
fiecare națiune să ajute la con
struirea unei lumi mai bune, mai 
umane — o lume a păcii și secu
rității, o lume in care demnitatea 
fiecăruia să fie reală, respectată și 
garantată". Cu aceste cuvinte își 
încheia, la rîndul său, discursul 
rostit imediat după alegerea sa ca 
președinte al Adunării Generale 
nigerianul Joseph Garba.

Convingerea că actuala sesiune 
trebuie să se înscrie ca o contri
buție notabilă la validarea speran
țelor de pace ale omenirii a fost 
evidentă pe parcursul acestor zile 
care au trecut din clipa inaugurală 
a sesiunii atît în declarații oficia
le, cît și in întîlnirlle frecvente ale 
diverselor personalități cu ziariști 
acreditați la sediul Națiunilor Uni
te. Apelul adresat celor două mari 
puteri nucleare de a-și ține pro
misiunea și de a proceda la redu
ceri substanțiale ale potențialului 
lor nuclear revine cu insistență in 
declarațiile oficiale, asemenea re
duceri fiind considerate ca o ur
mare necesară a acordului cu pri
vire la rachetele nucleare cu rază 
medie șl mai scurtă de acțiune, ca 
o confirmare a voinței politice de 
a Înainta pe calea dezarmării. 
„Dacă dorim să păstrăm intactă 
lumea in care trăim și in care pa
cea se dovedește posibilă, se spune 
în mesajul dat publicității cu oca

CORESPONDENȚĂ 
DIN NEW YORK

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a secretarului general al P.C. din Israel • De
mersuri pentru încetarea ostilităților în capitala Libanului

TEL AVIV 25 (Agerpres). — In
tr-o alocuțiune rostită la festivitatea 
prilejuită de împlinirea a 70 de ani 
de la crearea P.C. din Israel, Meir 
Vilner, secretar general al C.C. al 
partidului, a relevat că principala 
problemă cu care sînt confruntați 
comuniștii israelieni este crearea 
unei uniuni puternice a păcii, ca al
ternativă la politica Împotriva păcii 
dusă de actualul guvern. După cum 
transmite agenția A.D.N., el a con
damnat acțiunile represive ale for
țelor de ocupație israeliene în teri
toriile arabe și a relevat că P.C. din 
Israel recunoaște Statul Palestina și 
cere guvernului israelian să încheie 
pacea cu acesta. Meir Vilner a sub
liniat că, în eventualitatea prăbușirii 
actualului guvern israelian, partidul 
comunist va sprijini un guvern mi
noritar condus de Partidul Muncii, 
dacă acest guvern acceptă Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei ca 
interlocutor și declară că este dispus 
să participe la o conferință de pace 
sub auspiciile O.N.U.

BEIRUT 25 (Agerpres). — în po
fida încetării . focului declarate In 
Liban, continuă ciocnirile între păr

zia Zilei Internaționale a Păcii, 
trebuie să procedăm neintîrziat la 
măsuri de dezarmare. Să ne amin
tim de fragilitatea planetei pe care 
locuim, de responsabilitatea pe 
care fiecare din noi o are de a-i 
asigura un viitor de pace și pro
gres".

De pe această poziție, cu această 
dorință și convingere participă 
România la lucrările actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Prezentind considerentele 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu principalele aspecte ale 
actualității internaționale, delegația 
română este hotărîtă să acționeze 
pentru promovarea poziției țării 
noastre cu privire la necesitatea 
afirmării unei gîndiri noi în po
litica externă, a unui nou mod de 
abordare a evenimentelor și feno
menelor existente pe plan mondial.

Din multitudinea problemelor 
Înscrise pe ordinea de zi atrage în 

mod deosebit a- 
tenția numărul 
mare de puncte 
care privesc pro
blematica dezar
mării, cu compo
nentele ei — nu
cleară, convehțio- 
nală, chimică șl 

bacteriologică. O serie de teme su
puse dezbaterii au în vedere înce
tarea experiențelor nucleare, redu
cerea bugetelor militare, crearea de 
zone denuclearizate pe diferite 
continente, prevenirea cursei înar
mărilor in spațiul cosmic.

I-am solicitat președintelui 
Adunării Generale a O.N.U., Joseph 
Garba, o apreciere privind perspec
tivele pe care sesiunea de față le 
poate deschide în domeniul dezar
mării. In răspunsul dat, președin
tele Garba s-a referit în primul 
rind la necesitatea de a se ajunge 
Ia un moratoriu complet asupra 
experiențelor nucleare. In același 
timp, el și-a exprimat speranța că 
vor fi înregistrați noi pași in direc
ția negocierilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. în domeniul armelor nu
cleare. Lucrul cel mai important, a 
subliniat el. este transferul resur
selor ce vor fi economisite prin 
reducerea armamentelor în folosul 
dezvoltării, îndeosebi a țărilor ră
mase în urmă.

Ordinea de zi cuprinde, de ase
menea, un număr important de 
puncte care iau in discuție compo
nente de însemnătate crucială pen
tru omenire, decurgînd din situa
ția economiei mondiale, din necesi
tatea întăririi conlucrării dintre 
state In vederea depășirii dificultă
ților existente, ca și numeroase 
aspecte legate de stingerea focare
lor de încordare și conflict, comba
terea terorismului, apărarea me
diului ambiant.

. In toate aceste probleme Organi
zația Națiunilor Unite este chema
tă să formuleze modalități și căi 
de acțiune, cu participarea tuturor 
statelor, pentru soluționarea lor în 
conformitate cu interesele tuturor 
națiunilor, pentru edificarea unei 
lumi a păcii și progresului.

Neaqu UDROIU

țile opuse. După cum au anunțat 
posturile de radio locale, în a doua 
jumătate a zilei de luni s-au înre
gistrat schimburi de focuri de arti
lerie în regiunile de munte din apro
pierea capitalei Libanului între uni
tăți ale armatei libaneze și forma
țiuni înarmate ale Partidului Socia
list Progresist. A fost bombardată, 
de asemenea, localitatea Monteverde.

în cadrul Comitetului pentru secu
ritate, Întrunit sub președinția lui 
Lakhdar Ibrahimi, secretar general 
adjunct al Ligii Arabe, și format din 
reprezentanți ai grupărilor in con
flict, au fost examinate probleme le
gate de punerea la punct a unui me
canism de control a încetării focu
lui. Comisia a adresat un apel tutu
ror părților implicate în conflict de 
a renunța la folosirea armelor.

în același timp, au apărut, primele 
semne care reflectă, după cum se 
apreciază, un debut al normalizării 
situației în capitala libaneză. Este 
vorba de Începerea reîntoarcerii a 
miilor de persoane la locuințele lor, 
părăsite cu mult timp In urmă din 
cauza luptelor, șl de redeschiderea 
aeroportului internațional din Beirut.

Convorbiri economice româno—iraniene
TEHERAN 25 (Agerpres). — Ioan 

Ungur, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. a efectuat, la invitația 
Guvernului Republicii Islamice Iran, 
o vizită la Teheran. în perioada 
23—26 septembrie.

Cu acest prilej. ministrul român a 
fost primit de Masoud Roughani 
Zangeăni. vicepreședinte, șef al Or
ganizației pentru plan și buget, și a 
avut convorbiri cu. miniștrii comer
țului. agriculturii, industriilor. in
dustriei grele și cu guvernatorul 
Băncii Centrale a Iranului.

Criza datoriei externe adincește decalajele 
economice pe plan mondial

— relevă un raport al Consiliului Economic și Social al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— După cum relevă un recent 
Raport cu privire la economia mon
dială, întocmit de experți ai Con
siliului Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). decalajul dintre țările 
bogate și cele sărace se adîncește în 
mod grav, iar criza datoriei nu și-a 
redus intensitatea. Această criză s-a 
caracterizat, anul trecut, prin trans
feruri record (33 miliarde de dolari) 
de resurse financiare dinspre Sud 
către Nord.

Relevînd situația deosebit de critică 
a majorității țărilor din Africa și 
America Latină, raportul menționează 
că venitul mediu pe locuitor în țările 
industrializate este de 50 de ori mai 
mare față de al țărilor celor mai pu
țin dezvoltate.

Datoria externă a Angolei a atins 
suma de 6 300 milioane dolari, con
siderată a fi punctul critic maxim

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 

ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR

Cheltuielile pentru programele militare — 
de 6 ori mai mari decît alocațiile sociale

WASHINGTON 25 (Agerpres). — în 
flecare minut în lume mor de foame 
șl boli 15 copii, în timp ce 1.9 mili
oane dolari se alocă în scopuri mili
tare — se arată în raportul „Cheltu
ielile pentru programele militare șl 
sociale pe 1989“. dat publicității la 
Washington. Subliniind că guvernele 
cheltuiesc de șase ori mai mult pen
tru cercetări militare decît pentru 
ocrotirea sănătății, documentul arată 
că aberanta cursă a înarmărilor a 
luat proporții atît de mari încît 
cheltuielile militare s-au cifrat anul 
trecut la aproximativ o mie de mili
arde de dolari.

Incepînd din anii ’60, cheltuielile 
militare ale statelor în curs de dez

Pace, nu poligoane militare 1"•I

MADRID (Agerpres). — Aproxi
mativ 3 000 de persoane au partici
pat la un marș de protest ne stră
zile orașului spaniol Camnillo de la 
Jara. din provincia Ciudad Real, 
Împotriva construirii unui poligon 
militar în zona Anchuras. Purtînd 
pancarte pe care scria „Vrem pace

Apel la o larga cooperare internaționala 
pentru înlăturarea pericolului atomic

HAGA 25 (Agerpres). — La Haga 
au luat sfîrșit lucrările primului Cbn- 
gres al Asociației internaționale a 
juriștilor împotriva armelor nuclea
re, la care au participat delegații din 
28 de țări, relevă agenția A.D.N. Des
fășurat sub deviza „Armele nucleare 
șl dreptul internațional, dreptul po
poarelor la supraviețuire, la pace șl 
dezvoltare", congresul s-a încheiat cu 
un apel la o largă cooperare inter
națională în lupta împotriva perico
lului nuclear.

Demonstrație pentru încetarea experiențelor nucleare
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

La San Francisco a avut loc o am
plă demonstrație în sprijinul înce
tării urgente a exploziilor nucleare, 
întreaga omenire dorește încheierea 
imediată a Tratatului privind inter
zicerea totală a experiențelor nu
cleare, a declarat, cu acest prilej, 
Davis Solnit, reprezentantul organi
zației americane pentru pace „Bay 
Area Peace Test". Dar, deocamdată,

In cadrul convorbirilor s-a făcut o 
trecere in revistă a realizărilor obți
nute in cooperarea dintre cele două 
țări în domeniul economic si co
mercial. în special ca urmare a 
hotăririlor luate la nivel înalt, la 
începutul acestui an. Totodată, au 
fost identificate noi posibilități de 
colaborare în domenii de interes re
ciproc.

Au fost examinate noi acțiuni de 
colaborare, de transfer de tehnolo
gie. de extindere si diversificare a 
cooperării economice si industriale 
bilaterale.

pe care îl poate suporta economia 
țării, a anunțat ministrul angolez al 
finanțelor, Augusto Teixeira de Ma
tos. Intr-o declarație făcută ziaru
lui „Jornal de Angola", el a arătat 
că principala cauză a creșterii dato
riei externe o constituie sporirea 
ratei dobînzilor de către băncile oc
cidentale creditoare.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Potrivit calculelor realizate pe baza 
cifrelor furnizate de statisticile ame
ricane în deceniul 1975—1985, mono
polurile americane au obținut un pro
fit de 9,1 miliarde dolari la investi
țiile directe făcute în țări din Africa. 
In același timp, noile lor investiții 
s-au ridicat la circa 3,5 miliarde do
lari, adică de 2,6 ori mai puțin decît 
profitul obținut. Investițiile directe 
ale Statelor Unite în statele africane 
au adus deci un beneficiu net de 5,6 
miliarde de dolari.

voltare au sporit de două ori mal 
rapid decît nivelul de trai al popu
lației lor ; In prezent, în aceste țări 
la 240 de locuitori revine un soldat, 
dar numai un singur medic Ia 1 900 
de locuitori — arată raportul. Chel
tuielile pentru întreținerea armate
lor, pentru elaborarea șl crearea de 
noi arme absorb mijloacele destinate 
necesităților sociale și ocrotirii sănă
tății. De aceea, se subliniază în do
cument, la victimele războaielor și 
conflictelor din ultimul deceniu ar 
trebui adăugate șl sutele de milioane 
de copii și adulți morți din cauza foa
mei și a unor maladii care ar fi putut 
fi prevenite.

81 nu poligoane militare !“. „Locuri 
de muncă, nu bombe !“. manifestan- 
ții au cerut consiliilor municipale 
ale localităților din apropiere de 
Anchuras să adopte măsuri hotărîte 
împotriva construirii unui astfel de 
obiectiv militar periculos.

în cele trei zile de dezbateri, juriș
tii au examinat aspecte legale ale 
securității internaționale, probleme 
privind prevenirea unul război nu
clear, dezarmarea și necesitatea eli
minării tuturor armelor nucleare. 
Congresul a apreciat drept pozitivă 
activitatea desfășurată In direcția 
salvgardării păcii, a creării de zone 
denuclearizate. a reducerii cursei 
înarmărilor și opririi modernizării ar
mamentelor.

a spus el, poligoanele din Nevada și 
Kazahstan continuă să fie zguduite 
de exploziile încărcăturilor nucleare, 
iar cursa înarmărilor nucleare nu a 
fost oprită. Această cursă, a spus 
el. antrenează nu numai sporirea pe
ricolului nuclear, ci si ecologic, și de 
aceea experiențele nucleare trebuie 
oprite acum, cît nu e prea tîrziu. — 
relatează agenția T.A.S.S.

Tîrgul Internațional 
de la Plovdiv

Pavilionul României — vizitat 
de tovarășul Todor Jivkov

SOFIA 25 (Agerpres). — La 25 
septembrie s-a deschis cel de-al 
45-lea Tirg internațional tehnic de 
la Plovdiv. România participă cu un 
pavilion in care sint expuse produse 
ale industriei construcțiilor de ma
șini și industriei electrotehnice, in 
principal din sectoarele tehnicii auto, 
mașinilor-unelte, textile, tehnicii de 
calcul, produse ale industriei chimi
ce și petrochimice, precum și din 
alte sectoare industriale.

La deschiderea tirgului. pavilionul 
românesc a fost vizitat de Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, care a făcut apre
cieri favorabile la adresa exponate
lor, subliniind aspectul modern al 
produselor prezentate.

Conducătorul de partid și de stat 
bulgar, a fost, întimpinat de amba
sadorul român la Sofia.

Platforma electorală a 
Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională
MANAGUA 25 (Agerpres). — La 

Managua a avut Ioc Convenția Fron
tului Sandinist de Eliberare Națio
nală (F.S.L.N.) din Nicaragua — de 
guvernămînt — la care au partici
pat aproape două mii de delegați — 
informează agenția prensa Latina. 
Daniel Ortega, coordonatorul Comi
siei Executive a Direcțiunii Națio
nale a F.S.L.N., președintele țării, a 
fost proclamat candidat la funcția 
supremă în stat, în alegerile gene
rale din luna februarie, anul viitor. 
Candidat pentru funcția de vicepre
ședinte al țării a fost desemnat 
Sergio Ramirez. De asemenea, de
legații au ales pe cei 180 de can
didați ai F.S.L.N. pentru parlamen
tul nicaraguan.

Convenția a aprobat, totodată, plat
forma, politică a frontului.

S. W. A. P. 0. militează 
pentru o politică de 
reconciliere națională
WINDHOEK 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a reafirmat că organi
zația rămîne atașată politicii de re
conciliere națională și planului 
O.N.U. de soluționare pașnică a pro
blemei independentei Namibiei. 
Luînd cuvîntul în cadrul unei mari 
adunări populare, desfășurate pe 
stadionul din Windhoek, in prezența 
a peste 50 000 de participanți, Sam 
Nujoma a lansat un apel la eradica
rea colonialismului in Africa, expri- 
mîndu-și, totodată, speranța că Re
zoluția 435 a Consiliului de Securi
tate al O.N.U. privind independența 
Namibiei va fi transpusă în practi
că, în pofida actelor de intimidare și 
terorism din partea Pretoriei.

Un miliard de locuitori 
ai planetei—afectați 

de maladii și subnutriție
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

O cincime din locuitorii planetei, 
adică un miliard, sînt bolnavi, au o 
sănătate precară sau sînt subnutriți, 
arată un studiu al Organizației Mon
diale a Sănătății, care subliniază că. 
majoritatea acestora trăiesc în țări 
dn curs de dezvoltare.

Cele mal grave probleme de să
nătate sînt întîlnite In Africa sud- 
sahariană, unde 160 milioane de per
soane — 30 la sută — sînt bolnave 
ori subalimentate, dar și în sudul 
și estul Asiei patruzeci la sută din 
populație are probleme serioase de 
sănătate.

După cum a subliniat directorul 
general al O.M.S.. Hiroshi Nakajima. 
aceasta este „o tragedie ce poate fi 
prevenită", deoarece țările dezvbltate 
dispun de resursele și tehnologia 
necesare pentru a eradica o serie 
de maladii care afectează zone în
tinse ale globului. „Pentru suma de 
50 de milioane de dolari, ceea ce 
reprezintă costul unei construcții co
merciale modeste în New York, 
anual ar putea fi salvate 2 milioane 
de vieți, In prezent curmate de gra
ve afecțiuni digestive", a afirmat el.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE YEMEN

Domnului colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, vă 
adresez sincere felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul yemenit prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul R. A. Ye
men sărbătorește as
tăzi împlinirea a 27 
de ani de la procla
marea republicii, unul 
din cele mai impor
tante momente ale is
toriei sale naționale, 
care a marcat înlă
turarea regimului mo
narhic feudal, creind 
astfel premisele rea
lizării unor prefaceri 
economice și sociale. 
Preocupate să pună 
capăt subdezvoltării 
cu care se confrunta 
tara, autoritățile au 
declanșat o acțiune 
de punere in valoare 
a resurselor materiale 
și umane. în acest 
sens, decizia guvernu
lui de a stimula dez
voltarea agriculturii

șl de a reduce treptat 
importul de produse 
alimentare și-a găsit 
expresia în extinde
rea suprafețelor culti
vable, concomitent cu 
crearea unor lacuri de 
acumulare și sisteme 
de irigații.

O atenție deosebită 
atît pentru acoperirea 
necesarului intern, cit 
și pentru export se 
acordă totodată proce
sului de valorificare 
a zăcămintelor de ți
ței și gaze naturale. 
Producția principalu
lui cimp petrolifer, 
cel din nordul țării, 
se ridică in prezent la 
2 000 000 barili zilnic.

In spiritul politicii 
sale consecvente de

Sesiunea Sovietului
MOSCOVA 25 (Agerpres). — I* 

Kremlin au început lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Sovietului Su
prem a.l U.R.S.S., ales la primul 
Congres al deputaților poporului din 
acest an.

întrunite In ședință comună, cele 
două camere ale parlamentului so
vietic — Sovietul Uniunii și Sovietul 
Naționalităților — vor examina pro
iectul planului de dezvoltare econo
mică și socială și proiectul bugetului 
țării pe 1990. Totodată, timp de două 
luni deputății vor dezbate și aproba 
o serie de legi susceptibile să ofere

Șomeri italieni 
să lucreze în

ROMA 25 (Agerpres). — Agenția 
ANSA informează că un număr de 
264 de șomeri din orașul italian 
Neapole au cerut Guvernului Repu
blicii Democrate Germane autorizația 
de a merge în această țară „pentru 
a munci și a trăi acolo cu familiile 
lor". Cei 264 de șomeri au constituit 
așa-numita „Mișcare democratică a 
șomerilor napolitani". iar o delegație 
a lor, condusă de Emiddio Cozzi, s-a 
prezentat la Ambasada R.D.G. din 
Roma pentru a depune o cerere in 
acest sens. Șomerii napolitani sînt 
convinși că în R.D.G. vor găsi un loc 
de muncă sigur, o locuință, asistență 
sanitară, „securitate și lipsa delinc
ventei". „In R.D.G. vom putea. în 
sfîrșit, să găsim adevărata liberta
te", se arată în documentul amintit. 
Cît despre „nenumărații tineri din 
R.D. Germană atrași de mirajul 
bunăstării ușor de obținut", cei 264 de

„Traficanții de droguri asaltează bătrlnul continent'4
— relevă ziarul „Le Monde"

PARIS 25 (Agerpres). — Sub titlul 
„Traficanții asaltează bătrinul con
tinent". cotidianul francez „Le 
Monde" relevă într-un articol pe
ricolul crescind al extinderii con
sumului de droguri din Europa. Nu
mai în Franța. în 1988 au fost con
fiscate șapte tone de stupefiante, a 
căror valoare pe „piața neagră" în
sumează un miliard de franci. Din 
această cantitate, cocaina a însumat 
723 kg. mai mult decît dublu față 
de 1987.

Potrivit cifrelor Misiunii Interna
ționale de luptă împotriva toxico
maniei (MILT). In Europa occiden
tală există 700 000 de narcomani con
sumatori de heroină ; în S.U.A.. 
numărul lor este de 500 000. In pri

Dictatul concernelor

SANAA

prietenie șl solidari
tate cu popoarele a- 
rabe, cu toate po
poarele care pășesc 
pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, 
poporul român urmă
rește cu interes și 
simpatie realizările 
obținute de poporul 
dm R. A. Yemen in 
direcția consolidării 
independentei și a 
făuririi unei vieți noi. 
între Republica Socia
listă România și Re
publica Arabă Yemen 
s-au statornicit relații 
de colaborare, care 
cunosc un curs ascen
dent, în folosul ce’or 
două țări și popoare, 
al cauzei păcii și în
țelegerii internațio
nale.

Suprem al U.R.S.S.
soluții pentru unele probleme econo
mice cu care se confruntă țara în 
prezent. Pe ordinea de zi se află, de 
asemenea, înscrise dezbaterea și 
aprobarea unor acte legislative de re
glementare a activității Congresului 
deputaților ponorului și a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., precum și a sta
tutului deputaților poporului.

Sesiunea de toamnă a parlamentu
lui sovietic constituie, totodată, o 
etapă pregătitoare a celui de-al doi
lea Congres al deputaților poporului, 
care urmează să se întrunească in 
luna decembrie anul acesta.

cer permisiunea 
tari socialiste
semnatari a! documentului afirmă că 
cei ademeniți „lsi vor da seama In 
curlnd cît de ridicat este prețul pa 
care vor trebui să-1 plătească lntr-o 
societate capitalistă".

„Mișcarea democratică a șomerilor 
napolitani" condamnă calitatea neco
respunzătoare a locurilor de muncă, 
a asistenței sanitare, fnvățămlntului 
și transportului public din orașul 
Neapole.

Si în localitatea Bar!, din sudul Ita
liei, adaugă ANSA. „Liga șomeri
lor organizați" a inițiat o acțiune vi- 
zînd strîngerea de semnături ale celor 
care doresc să ceară ambasadelor 
țărilor est-europene din Italia permi
siunea de a emigra In căutarea unul 
loc de muncă.

„In țările socialiste — se arată In
tr-o notă a ligii — munca este un 
drept și o datorie, care îi face pe oa
meni liberi și egali".

vința consumului vest-european de 
cocaină, pe primele locuri se si
tuează Italia și Spania, urmate de 
Franța, menționează „Le Monde".

ROMA 25 (Agerpres). — La în
ceputul secolului următor, narco
mania ar putea deveni o epidemie 
cu efecte catastrofale dacă nu se iau 
de pe acum măsuri de combatere a 
ei — a declarat cunoscutul om de 
știință italian Roberto Gallo. Arătlnd 
că. în Italia, narcomania constituie 
principalul pericol pentru societate, 
el a cerut forurilor administrațive 
să adopte măsuri urgente, nu numai 
în direcția combaterii traficului de 
droguri, ci si a dezintoxicării nar- 
comanilor.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CONVORBIRI SOVIETO-BRI- 
TANICE. La Kremlin au avut loc 
convorbiri intre Mihail Gorbaciov, 
«ecretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Sovietului Suprem al 
U.RcS.S., și primul-ministru al 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
care a întreprins o vizită la Mos
cova. Potrivit agenției T.A.S.S., au 
fost analizate aspecte ale relațiilor 
bilaterale și probleme de interes 
comun din actualitatea Internațio
nală, cum sint relațiile Est-Vest, 
evoluția negocierilor în domeniul 
dezarmării și problema securității 
europene.

ÎNTREVEDERI. Le Praza s-au 
desfășurat convorbiri Intre Milos 
Jakes, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovaci*, si 
Mieczyslaw P.akowski. prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Au fost exami
nate probleme ale dezvoltării in 
continuare a colaborării dintre cele 
două partide si asnecte actuale ale 
vieții politice internaționale — re
latează agenția C.T.K.

CONGRES. In localitatea vest- 
germană Sankelmark. din landul 
Schleswig-Holstein, s-a desfășurat 
un congres international al țărilor 

riverane Mării Baltice, informea
ză agenția D.P.A. Oameni de știin
ță din R.D.G.. U.R.S.S.. Polonia, 
Danemarca si R.F.G. au examinat 
o serie de aspecte legate de pro
tejarea mediului acvatic al Mării 
Baltice si au elaborat măsuri vi- 
zind eliminarea pericolului po
luării apelor acestei mări.

VIZITA ÎN S.U.A. In cadrul vi
zitei întreprinse in Statele Unite, 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze, a examinat 
cu secretarul de stat al S.U.A., 
James Baker, Întreaga gamă a re
lațiilor sovieto-americane — se 
arată In declarația comuni dată 
publicității. Au fost abordate, prin
tre altele, complexul de probleme 
privind controlul armamentelor și 
dezarmarea, aspecte regionale șl 
relațiile bilaterale.

ACORD ÎNTRE ANGOLA SI 
ZAMBIA. Este vorba de o Înțele
gere referitoare la soluționarea in 
comun a problemelor in domeniile 
apărării și securității. în special în 
ceea ce privește stabilizarea si
tuației de-a lungul frontierei co
mune. S.U.A. și R.S.A. sînt che
mate să înceteze amestecul în 
problemele interne ale Angolei și 

să pună capăt ajutorului politic, 
material și diplomatic acordat gru
pării de opoziție armată Unita.

CONFERINȚA. Participant» Ia 
lucrările Conferinței anuale a 
Partidului Ecologist din Marea 
Britanie și-au exprimat îngrijora
rea în legătură cu situația mediu
lui înconjurător în țară și cu insu
ficiența măsurilor de îmbunătățire 
și conservare a calității acestuia.

PERSISTENȚA INFLAȚIEI. Re
uniți la Washington, miniștrii de 
finanțe ai asa-numitului „Grup al 
celor 10“ (care include, de fapt. 11 
state occidentale — S.U.A.. Japo
nia. R.F.G.. Marea Britanie. Fran
ța. Italia. Canada. Olanda. Belgia, 
Suedia si Elveția), și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu persis
tenta inflației în unele din aceste 
țări — relevă agenția Kyodo.

SITUAȚIA DIN MOZAMBIC. 
Victoriile militare ale forțelor ar
mate ale Mozambicului împotriva 
bandelor rebele înregimentate in 
grupare* „Renamo", in centrul ță
rii, în special în provinciile Mani- 
ca și Sofala, au creat condiții ire
versibile pentru întronarea păcii 
In aceste zone — a declarat pre
ședintele mozambican Joaquim 
Chissano. După cum se știe, auto
ritățile guvernamentale de la. Ma
puto se pronunță pentru negocieri 
cu gruparea „Renamo", cu condi
ția ca aceasta să depună armele 
și să se integreze structurilor ac
tuale ale țării. In schimb, grupa
rea antiguvernamentală, sprijinită 

de regimul rasist de la Pretoria, 
continuă atacurile banditești Împo
triva populației pașnice, ceea ce 
face necesară riposta hotărîtă a ar
matei naționale.

REFERENDUM. 99,28 la sută 
dintre persoanele care s-au pre
zentat la urne. în cadrul referen
dumului de la 24 septembrie, au 
votat în favoarea adoptării noii 
constituții a Nigerului. La referen
dum au luat parte 95 la sută din 
totalul persoanelor înscrise în lis
tele electorale. Rezultatele comu
nicate urmează să fie confirmate 
de Tribunalul de stat de la Nia
mey, capitala Nigerului. La 10 de
cembrie vor avea loc alegeri pre
zidențiale. urmînd să fie aleși con
comitent și deputății in organul 
legislativ al Nigerului. Noua con
stituție a țării trebuie să intre în 
vigoare în anul 1992 — relatează 
agenția T.A.S.S.

PLOI CU CENUȘA vulcani
ca. Clădirile și străzile orașului 
Taormina, din regiunea de coastă 
a Siciliei, au fost acoperite cu un 
strat ușor de praf vulcanic, prove
nit de la vulcanul Etna, situat la 
o depărtare de circa 20 km. Ase
menea „ploi" de pulbere au mai 
fost Înregistrate In acest oraș In 
perioadele de activitate a vulca
nului. De asemenea. în regiune au 
fost Înregistrate ușoare mișcări 
seismice.

POPULAȚIA PAKISTANULUI 
numără în prezent 110 milioane 
persoane. Dacă actuala rată de 

creștere demografică se va menți
ne, populația acestei țări va ajun
ge la 150 milioane in anul 2000.

AMĂNUNTE DESPRE URAGA
NUL „HUGO". Specialiști ameri
cani au analizat condițiile apari
ției uraganului „Hugo", care a bîn- 
tuit acum citeva zile în bazinul 
Caraibilor. Viteza vintului. susțin 
ei, este mult sporită la contactul 
cu apa caldă de la suprafața ocea
nului. Astfel, se relevă, viteza u- 
raganului „Hugo" la suprafața 
Atlanticului era de 170 km pe oră. 
dar în momentul cînd a ajuns 
deasupra curentului Gulfstream 
viteza Iul depășea 210 km pe oră. 
Dacă poluarea atmosferei cu bio
xid de carbon și metan va conti
nua în actualul ritm, arată mode
lul matematic al uraganului rea
lizat la Denver. în următorul se
col temperatura va crește cu 10 
grade. Uraganele viitorului ar pu
tea depăși ca putere taifunul „Gil
bert", care s-a abătut anul trecut 
asupra Mării Caraibilor și• a cărui 
viteză a depășit 300 km pe oră.

EXPLOZIE ÎN PLIN ZBOR. 
Examinarea celor două „cutii ne
gre" ale avionului de pasageri 
„DC-10", aparținînd companiei 
franceze „UTA“. care s-a pră
bușit recent în desertul Tenere, 
din Niger, demonstrează că s-a 
produs o puternică explozie în plin 
zbor — a informat Ministerul fran
cez al Transporturilor. Nu au fost 
furnizate detalii. Toate cele 171 de 
persoane aflate la bordul avionu
lui și-au pierdut viața.

„Mariajul" s-a perfectat zilele 
trecute, prin fuzionarea celui mai 
mare concern industrial. Daimler- 
Benz A.G., cu cea mai mare fir
mă de armament din R.F.G. : 
Messerschmidt — Bălkow — Blohm 
(MBB). Din această alianță, con
siderată cea mai spectaculoasă din 
istoria R.F.G., a rezultat, după 
evaluarea săptămînalului „Die 
Zeit", cel mai mare concern de 
armament din Europa occidentală. 
Prin preluarea firmei MBB. Daim
ler-Benz își sporește numărul an- 
gajaților la 390 000, iar cifra de 
afaceri la 80 de miliarde mărci. 
El controlează astfel 60 la sută din 
producția de armament a R.F.G., ■ 
asigurindu-și numai pentru con
testatul avion militar „Jăger-90“, 
ce va intra în dotarea Bundes- 
wehrului peste cîțiva ani, subvenții 
din partea statului de 20 mi
liarde mărci, fonduri realizate din 
impozitele percepute micilor con
tribuabili. In această „afacere a 
secolului", Daimler-Benz a colabo
rat cu cea mai mare bancă din 
R.F.G. — Deutsche Bank.

Devenind cei mai mari acțio
nari ai firmei de armament 
MBB, Daimler-Benz și Deutsche 
Bank au reușit să anihileze pro
testele opiniei publice și chiar avi
zul negativ al Serviciului federal 
privind monopolurile (Bundes- 
kartellamt), care in aprilie anul 
acesta respinsese fuzionarea celor 
două concerne. In ultimă instanță, 
ministrul federal al economiei, 
Helmut Haussmann a dat lumina 
verde fuziunii.

Operațiunea a trezit vii reacții in 
cercurile politice și sindicale. In 
opinia președintelui puternicului 

sindicat I.G. Metall, Franz Stein- 
kiihler. ministrul economiei nu a 
făcut decît „să execute ceea ce 
era de mult convenit între Bonn 
și Stuttgart (sediul principal al 
concernului Daimler-Benz A.G.)". 
Audierile și expertizele ce au pre
cedat fuzionarea, proiectată acum 
cîțiva ani. nu au constituit decît 
o perdea de fum, o manevră de 
acoperire, consideră liderul sin
dical. Ministerul Economiei de la 
Bonn „a devenit de mult pentru 
Daimler-Benz și Deutsche Bank 
un fel de filială", aprecia, la rin- 
dul el, Christa Vennegert. acti
vistă a Partidului Ecologist.

Disputele generate de această 
spectaculoasă fuziune au determi
nat revista „Stern" să procedeze 
la un sondaj de opinie, ale cărui 
rezultate le-a publicat sub titlul : 
„Cine deține puterea în țara noas
tră ?“. Concluzia este edificatoa
re : „Conducătorii concernelor din 
R.F.G. au devenit stăpînii din 
umbră ai țării. De mult timp, 
mult mai influente au devenit 
hotărlrile lor decît cele ale politi
cienilor aleși".

îngrijorare se manifestă ti prin
tre partenerii R.F.G. din Piața 
Comună. După propriile mărturi
siri ale reprezentanților noului 
concern. Daimler-Benz a dobîn- 
dit acum „o dimensiune de ordin 
internațional, sporindu-și capaci
tatea de concurență". Pe bună 
dreptate, se apreciază că el va de
veni un adevărat coșmar pentru 
firmele de proporții mai modeste, 
aflate în inegală competiție cu 
concernul mamut.

P. STANCESCU
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