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In întimpinarea Congresului 

partidului-toate sarcinile 

economice îndeplinite exemplar
PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORTUL 

-realizate ritmic, 
la înalt nivel calitativ

îndeplinirea ritmica, integrală a sarcinilor a’e plan la producția fizică 
și la export reprezintă principalul obiectiv care mobilizează, în această 
perioadă premergătoare marelui forum al comuniștilor, Congresul al XIV- 
lea al partidului, energiile creatoare ale tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii. Este și firesc să fie așa. Și aceasta deoarece, după cum se știe, 

, de realizarea producției fizice, in structura stabilită și la nivelul calitativ 
necesar, depinde îndeplinirea celorlalți indicatori de plan, practic desfă
șurarea in bune condiții a relațiilor de colaborare dintre întreprinderi. Pe 
de altă parte, la fel de importantă pentru economie este realizarea pro
ducției la export. Numai astfel se pot asigura un solid echilibru valutar, 
fondurile necesare acoperirii tuturor plăților pentru importuri, progresul in 
continuare al economiei, lată de ce, la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia că „este necesar să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru realizarea planului la toți indicatorii, acordind o atenție 
deosebită calității și nivelului tehnic, exportului și creșterii eficienței eco
nomice".

Ținînd seama de aceste cerințe ale perfecționării activității productive, 
înfățișăm cîteva realizări însemnate obținute de colectivele de oameni ai 
muncii dintr-un șir de întreprinderi care dovedesc hotărirea cu care se 
acționează în direcțiile menționate.

COMENZI ONORATE ÎNAINTE 
DE TERMEN. Un fant de muncă re
marcabil Ia întreprinderea de Utilaj 
Metalurgic Buzău : în perioada care 
a trecut din acest an. toate contrac
tele cu partenerii externi au fost 
onorate Ia termen si chiar în devans. 
fără să se înregistreze nici un re
fuz. Concret, ce măsuri au fost luate 
pentru înfăptuirea integrală a sarci
nilor la export 1

..încă de anul trecut, ne precizează 
Inginerul Constantin Panaltescu. di
rectorul întreprinderii, printr-o mai 
bună organizare a activității. Prin 
asigurarea unui portofoliu de co
menzi corespunzător planului si ca
pacităților de producție existente, 
riguros corelat cu posibilitățile reale 
de asigurare a bazei tehnico-mate- 
riale. prin specializarea formațiilor 

, de lucru și întărirea autocontrolului 
interfazic am reușit să asigurăm 
lansarea în fabricație a fiecărei co
menzi — in devans. pe subansamble
— si astfel producția de export se 

1 derulează ritmic".
...Secția montai-greu a întreprin

derii. în jurul cuptorului cu vatră 
rotativă era animație tnare. Se lucra 
contra cronometru pentru realizarea 
unei comenzi destinate partenerilor 
externi, aflată sub semnul maximei 
exigente. ..Este vorba de separatorul 
centrifugal cu diametrul de 550 mm
— pe precizează tovarășul Nicolae 
Nicblae. secretarul adjunct al comi
tetului de partid pe întreprindere. 
Cererea de astfel de separatoare 
este foarte mare, iar termenul de 
onorare a unor contracte presează".

Aceeași activitate intensă si in sec
ția debitare — punctul-cheie al uni
tății — unde sînt executate ultimele 
5 foi de tablă pentru separatorul 
centrifugal, pe care cei de la montaj 
greu Ie preiau rapid. ..calde" — cum 
zice tînărul Vasile Apostu. ..La fi
nele schimbului, preciza acesta, fa
cem o scurtă radiografie a acțiuni
lor cu inscripția «U.E.» (urgent-ex
port). Separatorul centrifugal cu dia- 
metrul de 550 mm va fi livrat cu 10 
zile mai devreme partenerilor ex
terni". Se cuvine să consemnăm si 
faptele de muncă înregistrate în ca
drul secției forjă si tratamente ter
mice, unde muncitorii, conduși de in
ginerul Fane Podișcă, au reușit să mai 
scurteze cu încă 2 zile termenul de 
finalizare a dispozitivului rotativ 
pentru presa de 1 600 tone-fortă și a 
manipulatorului. Conceput si realizat 
cu forte proprii, dispozitivul este 
destinat introducerii și scoaterii semi
fabricatelor din cuptoarele carusel, 
ceea ce va contribui la creșterea pro
ductivității muncii si a calității pro
duselor destinate exportului.

PRODUSE APRECIATE ÎN 40 DE 
TARI. La întreprinderea de Trico
taje și Perdele ..Șiretul" din Pașcani, 
după cum ne-a informat ing. Leo
nard Rusu, directorul întreprinderii, 
în perioada care a trecut de Ia în
ceputul anului, s-a realizat ritmic si 
în întregime producția de export, 
onorindu-se exemplar toate obliga
țiile înscrise în contractele încheiate 
cu partenerii de peste hotare. Tot
odată, unitatea a furnizat la export

peste prevederile la zi o largă si di
versificată gamă de produse în va
loare de 21 milioane lei.

Succesul obținut, spunea directorul 
întreprinderii, este urmarea firească 
a unei aprovizionări ritmice cu ma
terii prime și materiale, a intensifi
cării procesului de înnoire si diversi
ficare a producției, a grijii perma
nente ca fiecare capacitate produc
tivă să fie folosită din plin, la para
metrii proiectați.

Pentru menținerea în continuare a 
prestigiului unității dobîndit prin 
fabricarea de produse de calitate, 
bine apreciate si solicitate in peste 
40 de țări, un accent deosebit se pune 
pe întărirea ordinii și disciplinei, 
răspunderii în muncă, concomitent 
cu folosirea întregii capacități pro
ductive.

UN FRUMOS ANGAJAMENT 
MUNCITORESC. Colectivul munci
toresc al întreprinderii de Transfor
matoare si Motoare Electrice din Fi- 
liasi. cea mal importantă unitate in
dustrială din acest oraș, ce s-a dez
voltat spectaculos după Congresul al 
IX-lea al partidului, acționează ho- 
tărit pentru onorarea exemplară, in 
condiții superioare de calitate, a sar
cinilor de export. Așezînd la baza 
întregii activități orientările formu
late de secretarul general al partidu
lui jțostru referitoare Ja mal bună 
organizare a muncii, modernizarea 
producției si a tehnologiilor de fa
bricație. înnoirea produselor si mai 
buna urmărire a activității de ex
port. s-au obținut rezultate notabile, 
în perioada ce a trecut din acest an 
au fost livrate în U.R.S.S.. în avans 
fată de termenele contractuale la zi. 
peste 1 000 motoare electrice cti pu
teri cuprinse între 45 și 75 kW, cre- 
îndu-se astfel toate premisele ca în 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului să fie realizate integral 
contractele pe întregul an cu parte
nerii de peste hotare.

PRODUCȚII SPORITE LA TITEI 
ȘI GAZE. La Schela de Producție 
Zemeș. petroliștii au obtinut impor
tante sporuri de producție. Concret, 
de la începutul anului a fost extrasă 
peste prevederile de plan o cantitate 
de 13 783 tone titei. în timp ce pla
nul la gaze utilizabile a fost de
pășit. „Aceste rezultate, ne spu
ne maistrul Vasile Anitei, se dato
rează. în primul rînd. unei mai bune 
organizări a muncii. întăririi ordinii

IN TELEGRAME ADUESfiTE 

TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

Oamenii muncii 
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obținerea 
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rezultate 
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sarcinilor 
de plan 

pe acest an 
și din actualul 
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ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITATE
Înaltă scoală de educație politică, revoluționară
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Socialismul — ca orînduire ce se construiește 

în mod conștient, cu poporul și pentru popor 
— presupune cunoașterea aprofundată și res
pectarea cerințelor întregului sistem de legi 
economice, care îmbină intr-un tot unitar legile 
generale cu cele specifice, în vederea înfăptui
rii terințelor legii economice fundamentale a 
socialismului — ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual, a calității vieții oa
menilor. Proprietatea socialistă este una dintre 
aceste legități generale, care țin de natura so
cialismului și care condiționează nemijlocit pro
cesul edificării socialismului, trăinicia și viabili
tatea acestuia. în decursul construcției socia
liste în tara noastră, partidul a elaborat și în
făptuit o politică științifică și realistă, cores
punzătoare pe deplin intereselor poporului ro
mân, demonstrind rolul mereu sporit al pro
prietății socialiste ca temelie a marilor realizări 
dobindite in toate domeniile de activitate.

Comuniștii, oamenii muncii din agricultură își 
exprimă totala adeziune la obiectivele privind 
dezvoltarea agriculturii înscrise în proiectul 
Pfogramului-Directivă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, hotărirea de a 
înfăptui cu fermitate obiectivele noii revoluții 
agrare, satisfacția și adeziunea lax propunerea 
privind, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Problemă cardinală a teoriei și practicii con
strucției socialiste, proprietatea socialistă, și 
strîns legat de aceasta aspectele legate de 
proprietatea socialistă in agricultură, preocupa
rea pentru consolidarea și dezvoltarea ei, ocupă 
un Ioc de seamă in dezbaterile ce au loc în 
aceste zile în adunările generale ale organiza
țiilor de partid din toate unitățile agricole.

Este evidențiat în cadrul acestor dezbateri 
adevărul că rezultatele bune și foarte bune ob
ținute 
rioadă

în agricultura noastră in întreaga pe- 
de dezvoltare, si cu deosebire in ultimii

ani. demonstrează cu putere că proprietatea so
cialistă in agricultură este viabilă, că ea este 
singura in măsură să pună in valoare poten
țialul productiv al pămintului, să permită apli
carea pe scară largă și cil eficientă ridicată a 
tehnicii și tehnologiilor superioare, pe baza că
rora să se obțină producții agricole mari și sta
bile.

Conștiința superiorității noului tip de proprie
tate este expresia convingerii comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii că numai și numai 
pe această cale se asigură mersul înainte in 
toate domeniile.

Viața, practica au demonstrat că simpla exis
tentă a proprietății socialiste, indiferent de 
forma ei. de stat sau cooperatistă, nu rezolvă 
de la sine problemele pe care Ie presupune 
realizarea unei agriculturi intensive, de inalt 
randament. Ea își dă măsura puterii numai in 
condițiile unei politici de investiții susținute, 
numai in condițiile aplicării unei' tehnici și a 
unor tehnologii înaintate, ale cointeresării ma
teriale a tuturor lucrătorilor din agricultură și 
ale creșterii conștiinței și responsabilității in 
muncă a tuturor lucrătorilor, ale gospodăririi ei 
eficiente.

Supunind analizei diferitele aspecte privind 
proprietatea socialistă în agricultură, preocupă
rile pentru consolidarea și dezvoltarea ei, par
ticipanta la dezbateri din adunările generale 
ale organizațiilor de partid de la sate — adevăra
te școli de educație politică, revoluționară — aduc 
în discuție experiența concretă in administrarea 
acestei importante părți din avuția națională, 
eforturile care se depun și care trebuie să se 
depună în continuare pentru îmbunătățirea ge
nerală a activității din agricultură, răspunderi
le ce revin organizațiilor de partid, comuniștilor 
pentru întărirea proprietății socialiste, pentru 
mai buna gospodărire a acesteia. Redăm aceste 
ocinii si sugestii asa cum au fost exprimate ele 
in adunările generale ale unor organizații de 
partid.

în pagina a ui-a: Răspunderea pentru continua consolidare 
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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, vi
neri. 29 septembrie, delegația Adună
rii Naționale a Republicii Zambia, 
condusă de Fwanvanga Matale Mu- 
likita. președintele adunării, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
efectuează o vizită în tara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise, cu acest prilej, un 
cald salut și cele măi bune urări 
din partea tovarășului Kenneth 
David Kaunda. președintele Partidu
lui Unit al Independentei Naționale, 
președintele Republicii Zambia, a 
conducerii partidului si a poporului 
zambian. în același timp, conducă
torul delegației a exprimat întreaga 
gratitudine pentru întrevederea acor
dată si posibilitatea oferită de a vi
zita România si de a cunoaște ma
rile realizări obținute de poporul 
român în dezvoltarea economico-so- 
cială a tării.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
transmis președintelui Kenneth Da
vid Kaunda cele mai calde salutări

si urări de succes în întreaga acti
vitate. iar poporului zambian pro
gres și prosperitate.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie si colabo
rare dintre cele două țări si popoa
re. care cunosc o continuă dezvol
tare. S-au evidențiat, totodată, po
sibilitățile existente pentru întărirea 
conlucrării dintre România și Zam
bia, în special a cooperării econo
mise și pe tărîm tehnico-științific, 
precum și pentru creșterea și di
versificarea schimburilor comercia
le. pe baze reciproc avantajoase.

Abordindu-se, de asemenea, une
le aspecte actuale ale vieții poli
tice mondiale, îndeosebi cele privind 
Africa, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția României — de 
sprijin și solidaritate cu lupta po
poarelor de pe acest continent — 
pentru lichidarea totală a co
lonialismului. pentru abolirea po
liticii rasiste șl de apartheid, 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței lor naționale, pentru 
dezvoltare liberă, de sine stătătoare,

fără nici un amestec din afară. A 
fost relevată necesitatea soluționării 
problemelor din Namibia și asigură
rii independenței naționale depline 
a poporului namibian.

în același timp, s-a subliniat că se 
Impune să se facă totul pentru re
zolvarea intr-un mod nou a marilor 
probleme ale contemporaneității, în
făptuirea dezarmării, întărirea con
lucrării dintre țările în curs de dez
voltare, lichidarea subdezvoltării șl 
realizarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru asigurarea 
păcii pe planeta noastră.

în acest cadru, a fost evidențiat 
rolul important ce revine parlamen
telor și parlamentarilor în soluționa
rea, în interesul popoarelor, a gra
velor și complexelor probleme ca 
confruntă omenirea.

La primire au participat Nicolaa 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, și Mihail Niculescu, de
putat.

A fost de față Anderson Henry 
Kaluya, ambasadorul Republicii 
Zambia la București.

Președintele Comisiei pentru politică externă
a Consiliului Național Palestinian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, pe Khaled Al- 
Hassan, președintele Comisiei pentru 
politică externă a Consiliului Națio
nal Palestinian, președintele Grupu
lui palestinian din Uniunea Inter
parlamentară, aflat în vizită în țara 
noastră.

Oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări din 
partea tovarășului Yasser Arafat, 
președintele Statului Palestina, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis ,1a rîndul său, 
tovarășului Yasser Arafat, un căl
duros salut și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat soli
daritatea deplină și sprijinul con
stant pe care tara noastră, poporul 
român le manifestă față de lupta 
dreaptă și eforturile depuse de po
porul palestinian pentru înfăptuirea 
aspirațiilor sale de a trăi în pace. în- 
tr-o patrie liberă și independentă, 
pentru rezolvarea situației din Orien
tul Mijlociu pe cale politică, prin tra
tative. In acest cadru, a fost sublinia
tă însemnătatea organizării, intr-un 
timp cît mai scurt, a unei conferințe

internaționale in problemele Orien
tului Mijlociu, care să asigure po
porului palestinian dreptul Ia auto
determinare, la existența unui stat 
propriu, independent, securitatea si 
independența tuturor statelor din 
zonă, instaurarea unei păci trainice 
in această regiune.

Totodată, a fost evidențiată nece
sitatea intăririi unității de acțiune a 
țărilor arabe în vederea soluționării 
problemelor din Orientul Mijlociu.

La primire a participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

A fost de față Ismail Âhmad Mo
hammad, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Statului Palestina la 
București.

Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit. vineri, pe Mokhtar 
Kaci-Abdallah. ambasadorul Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare. în legătură cu încheierea 
misiunii sale în tara noastră.

în cursul întrevederii au fost subli
niate relațiile de colaborare dintre 
România si Algeria si s-a exprimat 
dorința de a se acționa pentru dez
voltarea lor în continuare. în inte
resul reciproc, al cauzei păcii. în

țelegerii si cooperării internaționale.
Ambasadorul algerian a exprimat 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru sprijinul 
ce i-a fost acordat în îndeplinirea 
misiunii sale în România.

Cu totul altfel arată de 
cițiva ani Țara Moților. 
Strălucesc ■ zările, potecile 
au devenit șosele și artere 
industriale, munții își dez
văluie resursele, apele au 
alte rosturi.

Combinatul Minier al Cu
prului de la Roșia 'Poieni, 
a cărui amplasare a fost 
stabilită in toamna anului 
1976 in prezenta secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă inima vie („piep
tul de aramă") și, totodată, 
mărturia impresionantă a 
vigorii cu care industriali
zarea socialistă asigură va
lorificarea resurselor Apu
senilor. Acea zi din octom
brie 1976, în care conducă
torul partidului și statului 
a fost oaspete drag al mo
ților, intr-o neuitată vizită 
de lucru, a devenit o dată 
istorică datorită uriașelor 
prefaceri pe care le-a gene
rat in întreaga zonă.

Construcția combinatului 
a consemnat fapte de epo
pee : intervenția tenace a 
omului în geografia locului 
prin descopertarea unui 
masiv și draparea acestuia 
în trepte uriașe care alcă
tuiesc cariera Ruginiș. Și 
gesturi de adincă semnifi
cație : întoarcerea acasă a 
moților care lucrau prin 
alte părți : la Hunedoa
ra, Galați, Alba Iulia, Cu- 
gir etc. Munca plină 
de rîvnă pentru reali
zarea acestui important 
obiectiv ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". cea 
mai mare investiție indus
trială realizată pînă in 
prezent in județul Alba, a 
avut ecou uriaș pe văile 
Apusenilor. In aceeași pe
rioadă, la îndemnul secre
tarului general al partidu
lui, așa cum moții au voit 
mereu, s-a început con
strucția unor fabrici de in-

\__________

dustrie ușoară in care să 
lucreze soțiile și fiicele 
moților, ale minerilor de 
la Roșia Poieni. In scurt 
timp, în ritmuri accelera
te, Țara Moților a devenit 
o zonă industrială com
plexă : la Baia de Arieș 
s-a construit o întreprin
dere de confecții care, îm
preună cu întreprinderea 
minieră, sporește zestrea e- 
conomică a acestei locali-

uriașele excavatoare sau 
autobasculante din cariera 
Ruginiș, urcă la incinta de 
sfărimare de la Fintinele, 
urcă la uzina de prepara
re de pe Dealul Piciorului. 
Urcă de la Abrud, de la 
Cimpeni, de la Bucium, de 
la Bistra, de la Lupșa și 
din alte așezări prospere 
ale Apusenilor. Urcă zilnic 
cu același gind : „Patriei 
cit mai mult minereu".

Inima muntelui 
dăruită țării

tați. La Abrud a luat ființă 
o1 filatură ; la Cimpeni au 
fost puse in funcțiune o 
întreprindere de tricotaje și 
patru fabrici noi la Între
prinderea de Prelucrare a 
Lemnului, (obiectiv realizat 
in-urmă cu două decenii). 
Pentru a satisface cerin
țele aprovizionării cu apă 
a combinatului de la Roșia 
Poieni a fost înălțat un 
mare baraj pe Arieș, la 
Mihăilești. Acumularea de 
la Mihăilești a rezdlvat, la 
dimensiuni noi, alimentarea 
cu apă potabilă a orașelor 
Cimpeni și Abrud, vechi 
așezări aflate în prezent 
intr-un alert proces de în
florire edilitară.

„Mii de moți urcă la Ro
șia Poieni la lucru pentru 
a extrage și prelucra can
tități sporite de minereu 
cuprifer, ne spune tovară
șul Damian Sicoe, secreta
rul comitetului de partid al 
combinatului. Lucrează pe

Urcă cu același gind 
maiștrii Florin Riștei, Si- 
mion Stan, Vasile Anasie, 
mecanicii de utilaje Simion 
Berindei și Petru Albu, 
operatorii-preparatori Con
stantin Tonea și Viorel 
Lazea. Oameni ai Apuse
nilor aflați la rosturi noi 
și răspunderi noi. Efortu
rile lor Sînt, in graficul în
trecerii, acum, in intimpi- 
narea Congresului al XIV- 
lea al partidului, trasate 
ca un drum care urcă me
reu. în luna august, de 
exemplu, față de aceeași 
perioadă a anului trecut a 
fost prelucrată o cantitate de 
minereu mai mare cu 16 000 
tone. Au crescut realizările 
și în alte domenii : concen
tratele obținute au crescut 
cu 700 tone, cantitatea de 
cupru in concentrate a 
fost mai mare cu 103 tone, 
iar cea de sulf cu 665 
tone.

La Roșia Poieni, cantită
țile de minereu extras 
sporesc zilnic. Eforturile 
moților sirit bărbătești și 
eficiente. Concentratele de 
cupru preparate la Roșia 
Poieni sint prelucrate la 
noua uzină de cupru din 
Zlatna. obiectiv intrat în 
funcțiune in acest an. Mi- 
nereurile extrase la Roșia 
Poieni ating la Zlatna o 
puritate de peste 99 la 
sută cupru electrolitic. O 
dată cu punerea in func
țiune a acestei unități, a 
intrat și Zlatna in sfera de 
atracție și influență pe care 
o exercită, cu strălucită 
forță, Roșia Poieni asupra 
Apusenilor.

Frumos spun moții.’i„la 
noi, toamna și pădurea 
este de aramă !“.

Bărbătește, cu puternice 
sentimente patriotice, mi
nerii și mecanicii, prepa
ratorii și șoferii, întregul 
colectiv al Combinatului 
Minier de la Roșia Poieni, 
cu nespusă recunoștin
ță, susțin hotărirea pri
vind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar 
general al partidului, pen
tru că vor un viitor mai 
bun avind la cîrma țării 
conducătorul iubit.

Acest gind este rostit 
simplu, emoționant, de șe
ful de brigadă Nicolae Bo- 
tar : „Destinele luminoase 
ale Țării Moților reprezin
tă una dintre nepieritoa
rele ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Istoria 
nouă se scrie sub ochii 
noștri, din voința noastră 
care împlinește gindul drept 
și vizionar al ilustrului 
bărbat din fruntea țării. 
Ceaușescu reales — viitor 
de aur țării". (Ștefan 
Dinică, corespondentul 
„Scînteii).
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Strîngerea recoltei și semănatul
intensificate la maximum!

CONSTANȚA I- harghita : Ritmul insămințării

SUSJINUTA PENTRU BUNA FUNCȚIONARE A TUTUROR INSTALAȚIILOR
7

LA ÎNTREPRINDEREA electrocentrale rovinari

Mai bine decît anul trecut, 
se poate și mai bine

Din grădini 
se livrează

mari cantități 
de legume

poate și trebuie să crească mult
Datorită climei specifice zonei, mal 

rece fată de alte părți ale tării, in 
județul Harghita Insămințarea cultu
rilor de toamnă trebuie încheiată 
mai devreme. Care este stadiul lu
crărilor Ia zi ? Potrivit datelor furni
zate de direcția agricolă, griul 
a fost insămințat in proporție 
de 30 la sută, iar orzul — 78 la 

. sută. In raidul întreprins în măi 
multe unităti agricole am căutat să 
rețingm ce se întreprinde ii) ve-

■ftiSn ultimii iaili;''fJiXdeț.vl''1C£5nstanțaf?j'-’ * -fleKed 's grăbirii irisâtniîiWHlât 
a, devenit un putpr:i4c;wmîrâ iogumi-.,:;; tbnmriă. • j se :•!.
eoL .în măsură.șă-și (BsigUre-.drn-psO- 
ducțje proprie legumele necesare con
sumului în stare proaspătă și cele 
destinate industrializării. Un lucru 
demn de toată lauda dacă 
seama de solicitările mari ale 
mai ales în sezonul estival, 
rințele de materii prime ale 
prinderii pentru Producerea 
dustrializarea Legumelor și Fructe
lor Ovidiu. Din datele care ne-au 
fost oferite de organele județene de 
specialitate rezultă că. pină la 
28 septembrie, planul de livrări 
la fondul de stat prevăzut pînă 
la sfîrșitul acestei luni a fost în
deplinit în proporție de 92 la sută 
la tomate, 230 la sută la ardei gras 
și 114 la sută la ceapă. în gră
dini se află cantități mari de legu
me, care se recoltează eșalonat, po
trivit graficelor întocmite între uni
tățile de producție si I.L.F.

In numeroase unităti. atît activi
tatea de producere, cît și cea de 
recoltare a legumelor au fost orga
nizate temeinic. între acestea se 
numără întreprinderea Agricolă de 
Stat Mangalia, asociațiile economice 
de stat și cooperatiste legumicole 
Poiana. Satu Nou. M. Kogălniceanu, 
cooperativele agricole Techirghiol. 
Mangalia. Biruința. Mereni. Viile 
Noi. Costinești. Tuzla. 23 August și 
altele. Rezultatele bune au confir
mat buna organizare, responsabili
tatea cu care a fost gindită și efec
tuată fiecare lucrare. Un exemplu 
concludent il oferă legumicultorii 
din cadrul Asociației Economice de 
Stat și Cooperatiste Legumicole 
M. Kogălniceanu. Unitatea are în 
folosință 892 hectare teren arabil, in 
totalitate irigat, din care 445 hectare 
cu legume. 320 hectare sint destina
te producției da semințe de legume, 
în trei din cele șapte ferme de pro
ducție, specializate pe una-două cul
turi de bază, se produc mari can
tități de legume, necesare aprovizio
nării populației și întreprinderii 
pentru Producerea și Industrializarea 
Legumelor și Fructelor Ovidiu. aso
ciația fiind principalul furnizor de 
mazăre pentru conserve al acestei 
unități. Rezultatele de producție din 
acest an sint bune. De exemplu, la 
mazăre s-a realizat o producție de 
peste 2 680 tone, cu mult mai mare 
față de cît fusese planificată. Pro
ducții bune se estimează și la alte 
culturi. Acum se recoltează tomate
le. pină în prezent fiind livrate peste 
3 000 tone din cele 4 800 tone plani
ficate. A inceput culesul culturilor 
succesivă : fasole-păstăi. tomate, ur- 
mînd ca. la timpul potrivit, să se 
declanșeze această acțiune și la varză 
și rădăcinoase. Pe măsura ajungerii 
la maturitate, se recoltează bârnele 
și butașii de morcov. Și in acest an 
bilanțul legumicultorilor din cadrul 
acestei asociații este bogat în roade. 
Practic, de peste 5 ani această uni
tate obține beneficii.

„în grădinile de legume ale ju
dețului se acționează, în continuare, 
la recoltarea tomateldr, ardeilor, ră- 
dăcindaselbr și altor produse — ne 
spune tovarășul Marin Tudoran. di
rectorul Trustului Horticol Constan
ța. Concomitent se irigă varza de 
toamnă și rădăcinoasele, pentru a le 
prelungi cît mai mult vegetația. Am 
luat măsuri pentru a pune baze pu
ternice viitoarei producții de legu
me. Pină' acum au fost însămințate 
800 hectare cu legume-verdețuri din 
cele 940 hectare prevăzute in plan".

Este necesar ca in toate unitățile 
cultivatoare de legume’din județ să 
fie intensificate recoltarea: și trans
portul acestor produse spre a se 
asigura buna aprovizionare a popu
lației. stocurile destinate păstrării 
pentru iațnă. precum și cantitățile 
prevăzute pentru industrializare.

Lucian CRISTEA
corespondentul „Scinteii"

ținem 
pieței, 
și ce- 
Intre- 
și In-

semănat

;La Cooperativa Agricolă ' din Td- .' 
mesti. pe o solă de circă 40 hectare 
insăminta mecanizatorul Szakaly 
Lazar, unul dintre cei mal buni ai 
secției. Inginerul-sef al trustului, 
Balăzs Rudolf, care ne însoțește, 
procedează la verificarea mașinii si a 
calității semănatului. între timp, 
mecanizatorul dă răspunsurile ceru
te : ..Potrivit ordinului de lucru, azi 
trebuie să însămîntez 15 hectare cu 
griu. Cred că vol face mai mult. 
Respect adîncimea de semănat, care 
este de 6 centimetri". Vedem că 
dună semănătoare sint fixate lanțu
rile de acoperire si tăvălugii netezi. 
Nu-1 reținem prea mult, el fiind gră
bit să păstreze ritmul de lucru. în 
urma tractorului, cîmpul
rămine neted ca-n palmă. O lucrare 
de calitate bună. La aceasta a con
tribuit si tovarășul său de muncă 
repartizat la pregătirea terenului. 
Lucrează cu combinator și grapă 
stelată. într-adevăr. patul germina
tiv, este pregătit corespunzător. Si 
am fi fost gata să emitem aprecieri 
pozitive generalizate dacă n-am fi 
avut curiozitatea să vedem la lucru 
si tractorul de tipul A 1800. aflat pe 
o solă mai îndepărtată. Aici, după 
recoltarea cartofilor, pentru pregă
tirea terenului era suficientă o tre
cere cu grapa cu discuri -in agregat 
.cu grapa cu colți ficși. Mai era pre
văzut utilajul si cu o lamă de nive
lare. oe care însă tînărul si încă pu
țin experimentatul 
lăsase jos, astfel 
inutilă. De ce 1 — 
punde că n-a știut
buie folosită. La indicația ingineru- 
lui-sef al trustului S.M.A. lama este 
coborită la nivelul solului, iar după

mecanizator nu o 
că, practic, era 

întrebăm. Ne răs- 
cum si de ce tre-

pornirea tractorului se observă foar
te clar 
lucrări, 
unității 
sau nu 
zuiască 
tații instruirii mecanizatorilor ori de 
cite ori sint puși la o nouă lucrare 
și mai ales asupra 
tuării permanente 
Control care, dacă 
cum trebuie, ar fi 
patrii' trăctOare de 
dărăs. prus alte două' la . .Jjorftiatia 
Dănești, care stăteau neutilizatei Ni 
se prezintă diferite argumenLe, care 
însă în fața suprafețelor ce așteap
tă să fie arate și însămințate n-au 
nici o valoare.

Că acolo unde s-au înțeles pe de
plin comandamentele si urgentele 
campaniei de toamnă de către coope
ratori. mecanizatori, specialiști, s-a 
reușit efectuarea lucrărilor in timpul 
optim, o dovedește șl exemplul uni
tăților agricole din Consiliul Agro
industrial Sinsimion. Desigur, in 
multe din unitățile agricole din ju
deț se lucrează și in schimburi pre
lungite. însă modul de organizare a 
muncii pe care l-am constatat aici 
poate constitui ur, exemplu bun. 
Timp de aproape patru ore. după 
lăsarea întunericului, am trecut pe 
la formațiile de lucru repartizate la 
arat pe diferite sole ale cooperati
velor agricole Sincrăieni. Sîntimbru 
și Sinsimion. La lumina farurilor, 
cei 28 de mecanizatori arau cu spor, 
făcind o lucrare de calitate. „De o 
săptămînă lucrăm în schimburi pre
lungite. după ora 20. realizind circa 
40 hectare zilnic — afirmă 
Emeric. directorul S.M.A. 
crăieni. Suprafețele arate noaptea le 
pregătim pentru a lnsămînța a doua 
t\. Lucrînd în acest fel avem garan
ția că pină la 1 octombrie vom în
cheia însămințările pe Întreaga su
prafață".

Analizînd situația lucrărilor agri
cole de toamnă, comitetul județean 
de partid, împreună cu organele de 
specialitate a stabilit noi măsuri prin 
aplicarea cărora să fie urgentate 
arăturile și însămințările, astfel încît 
acestea să se Încadreze în termenele 
stabilite.

diferența dintre cele două 
I-am lăsat ne specialiștii 
să hotărască dacă trebuie 
refăcută lucrarea și să chib- 
încă o dată asupra necesi-

necesitătii efec- 
a controlului, 

ar ’ fi fost făcut 
depistat și cele 

la formâtiâ I®"

Biro 
Sin-

Nlcolae SANDRU 
corespondentul „Scinteii

Cu prilejul vizitei de lucru la în
treprinderea de Construcții Na
vale și Prelucrări la Cald din Dro- 
beta-Turnu Severin, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu a apreciat efor
turile șl rezultatele acestui colec
tiv. îndeosebi in ce privește îmbu
nătățirea calității produselor și creș
terea eficientei economice. în dialo
gul purtat cu specialiștii si munci
torii de aici, secretarul general al 
partidului a cerut să se acționeze, 
în continuare, cu răspundere spori
tă pentru promovarea și generaliza
rea unor procedee avansate de 
lucru, care să contribuie, In mal 
mare măsură, la reducerea consu
murilor materiale specifice, a ciclu
lui de fabricație, la îmbunătățirea 
permanentă a calității navelor exe
cutate.

Creșterea eficientei economice re
prezintă. de altfel, una din preocu
pările constante ale colectivului de 
aici. Astfel, activitatea in cel de-al 
treilea an al cincinalului a fost ren
tabilă, planul de beneficii fiind de
pășit cu peste 6 milioane lei. „în 
acest an. pentru reducerea cheltuie
lilor — ne spune Petre Stroie, con- 
tabilul-șef al intreprinderii — am 

• întocmit un program special, care 
cuprinde 58 de măsuri. Realizarea 
acestui program se urmărește pe 
calculator și prin analizele săptă- 
minale pe care le efectuăm reu
șim să intervenim ori de cite ori 
se impune pentru a înlătura, incă 
din primele faze de produc
ție, cheltuielile neeconomlcoase. în 
felul acesta. In perioada care a 
trecut dir. acest an. față de chel
tuielile planificate s-a realizat o 
economie de 31,6 milioane lei. ceea 
ce a dus k creșterea rentabilității 
și a beneficiului".

Modernizarea producției este Insă 
un proces continuu, care solicită, 
permanent capacitatea de creație a 
colectivului de aici. „Pornind de la 
indicațiile și orientările date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. am 
reanalizat, sub toate aspectele. În
treaga noastră activitate și am stabi
lit noi măsuri, prin materializarea 
cărora vrem să punem in valoare, 
cu eficiență superioară, baza tehni- 
co-materială modernă de care dis-

Se apropie sezonul rece, sezonul 
marilor răspunderi pentru energeti- 
cieni. De aceea, așa cum se sublinia 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv aj C.C. al P.C.R., este 
necesar să fie intensificate acțiunile 
pentru finalizarea la timp și in con
diții de calitate sporită a reviziilor 
și reparațiilor instalațiilor energetice, 
pentru pregătirea tuturor condițiilor 
necesare trecerii cu bine a virfului 
de iarnă. Cum se acționează in acest 
sens la întreprinderea Electrocen
trale Rovinari 1

— Experiența proprie, cu împliniri, 
dar și eu multe neajunsuri, ne-a spus 
inginerul Radu Teodorescu, direc
torul tehnic al intreprinderii, a con
stituit și constituie permanent pen
tru noi o importantă sursă de învă
țăminte, de idei și soluții practice in 
vederea îmbunătățirii activității în 
termocentrală. Putem aprecia că anul 
1989 a marcat un pas însemnat în 
cunoașterea temeinică și stăpinirea 
complexelor agregate energetice cu 
care lucrăm. Deși nu ne situăm încă 
la nivelul prevederilor de plan, a 
sporit considerabil producția de ener
gie electrică, in .condițiile creșterii 
siguranței și stabilității in funcțio
nare a blocurilor energetice, ale re
ducerii consumului propriu tehnolo
gic. In acest an am avut de efectuat 
un mare volum de lucrări, cu deo
sebire revizii și reparații, lucrări de 
modernizare a instalațiilor, ceea ce 
a , impus să ne organizăm temeinic 
activitatea pe întregul flux tehnolo
gic, să luăm măsuri ferme pentru 
sporirea răspunderii și competenței 
personalului din fiecare verigă orga
nizatorică. Drept urmare, ne prezen
tăm în cea de-a doua parte a lunii 
septembrie cu principalele lucrări de 
revizii și reparații încheiate, cu po
sibilități certe de a ne încadra în ter
menele stabilite în programul pregă
tirilor pentru sezonul rece.
’ Concret, pină la această dată s.-a 

îAȘhfe’iȘt reparația capitală și modei- 
nizaftiâ blocului nr. 4 de 330 MW — 
care' acum funcționează la puteri ri
dicate ; s-au finalizat reparațiile cu
rente la blocurile 1 șl 2 de 200 MW ; 
s-a efectuat o seamă de alte lucrări 
pentru punerea la punct a instalații
lor tehnologice aferente grupurilor 

nu cu mult timp

li.
as

1

lor tehnologice atei 
energetice. In urmă 
a fost oprit în vederea unei revizii 
tehnice complexe blocul nr. 5 de 
330 MW șl se pregătesc condițiile 
pentru începerea reparațiilor capita
le, cu modernizări, la blocul nr. 3 de 
330 MW. Este de remarcat faptul că 
se depun zi de zi eforturi stăruitoa
re pentru devansarea termenelor sta
bilite. energeticienii de la Rovinari 
știind că fiecare oră ciștigată înseam
nă cantități sporite de energie elec
trică livrate economiei naționale. 
Astfel, blocul nr. 1 a fost repus în 
funcțiune cu 9 zile mai devreme, 
luindu-se măsuri ca și intervențiile 
la blocul nr. 5 să fie scurtate cu 4—5 
zile. Pentru reparația capitală a blo
cului nr. 3, baza materială este deja 
asigurată în proporție de peste 90 la 
sută, iar unitățile care vor participa 
la această amplă lucrare — Trustul 
Energomontaj, Trustul Energocon- 
strucția, Trustul de Lucrări Speciale 
pentru Izolații Termice din Bucu
rești și altele — sint prezente pe plat
formă, pregătite pentru demararea 
acestei importante acțiuni.

Așadar, la Rovinari s-a efectuat și 
se derulează în continuare un mare 
volum de lucrări care condiționează 
bunul mers al termocentralei in cea 
mai grea perioadă a anului. Spre 
deosebire de alți ani, cînd multe din 
aceste lucrări erau repartizate unor 
antreprize din diverse ministere, in 
prezent toate reviziile și reparațiile 
curente planificate, toate intervențiile 
accidentale sînt executate de perso
nalul propriu al termocentralei. „Prin 
această măsură, ne spune tovarășul 
Ion Pisc, tnginerul-șef al Antreprizei

pe oameni, secții și formații de 
muncă a răspunderilor ce le revin 
in acțiunea de modernizare a pro
ducției. Un loc aparte in cadrul a- 
cestui program prioritar îl ocupă, 
cum este și firesc, măsurile privind 
generalizarea unor tehnologii de fa
bricație care să contribuie ia meca
nizarea operațiilor, reducerea efor
tului fizic și îmbunătățirea condiții
lor de lucru, astfel Incit să se asi
gure ridicarea calității și extinderea

de Reparații și Revizii Rovinari — 
unitate specializată în aceste lucrări 
— întărim răspunderea personalului 
nostru față de calitatea dberațiilor 
executate, posibilitatea de a controla 
și de a interveni la timp pentru im
pulsionarea muncii. Cînd un agre
gat se află în rezervă, efectuăm și 
unele intervenții de profilaxie me
canică, așa cum spunem noi, care 
au ca efect prevenirea unor defec
țiuni și creșterea stabilității în func
ționare. Iată, de pildă, că, deși blocul 
nr. 5 a fost oprit în aceste zile pen
tru unele lucrări la cazan, noi efec
tuăm intervenții de mai mare am
ploare, astfel ca această capacitate 
să nu mai fie oprită in perioada de 
iarnă. în acest scop, am extins în 
atelierul propriu activitatea de re
condiționate și asamblare, realizind 
o seamă de piese de schimb și agre
gate de rezervă, care ne stau la în- 
demină pentru intervenții cît mai 
operative".

Ce măsuri se întreprind pentru ali
mentarea fluentă a termocentralei cu 
cărbune ? Așa cum am aflat de la 
inginerul Constantin Dodescu, direc
torul uzinei de combustibil, pe par
cursul anului s-au desfășurat lucrări 
specifice pentru modernizarea insta
lațiilor șl punerea la punct a fluxului 
tehnologic în cadrul gospodăriei de 
cărbune. între altele, s-au Îmbunătă
țit acționările la benzile centrale de 
transport, în vederea creșterii vitezei 
•de rulare și a siguranței in exploa
tare ; au fost revizuite mașinile de 
scos cărbune și concasorii ; s-au ame
najat depozitele și stivele de cărbu
ne. La ora actuală, stocul de lignit 
se ridică la 925 000 tone, din care 
300 000 țone se află în stive de căr
bune concasat, pregătite pentru bitu- 
minizare. „Prin volumul mare de lu
crări efectuate în acest an, ne preci
zează interlocutorul, uzina de com
bustibil și-a asigurat o mai mare 
elasticitate, în sensul că dispune de 

"‘3-variante sigure de alimpruftie'.*.  
morilor de eăr *.  Numai 
concasare pildă, poate' ren--
liza o alimentare fluentă timp înde
lungat, chiar dacă nu vine cărbune 
din depdzit său din carieră, peiitru 
că a fost prevăzută cu buncăre de 
stocare de mare capacitate. Acest 
lucru ne permite să oprim preventiv 
unele circuite șl instalații pentru re-

LA CENTRALA ELECTRICA

vizi! și reparații curente, fără a afec
ta alimentarea normală a termocen
tralei".

Citeva observații se impun totuși 
a fi'făcute. Deși cantitățile de căr
bune stocat sint mult mai mari la 
această dată decit în alți ani, tre
buie acționat pentru impulsionarea 
livrărilor și depozitării, astfel incit, 
in cel mai scurt timp, așa cum este 
stabilit, in cele 3 depozite ale ter
mocentralei să se afle cel puțin un 
milion tone de cărbune. Or, ritmul 
livrărilor, cu deosebire de la în
treprinderile miniere Roșia și Ur- 
dari, nu corespunde graficelor întoc
mite. | Totodată, in această perioadă 
se impune să se acorde o atenție 
deosebită realizării unor intervenții 
de calitate la toate reviziile și repa
rațiile programate. Pentru că mai 
apar incă destule situații cînd unele 
instalații și agregate staționează ac
cidental, tocmai datorită calității 
slabe a unor intervenții efectuate 
anterior. Grijă deosebită, de aseme
nea, trebuie manifestată pentru pre
gătirea corespunzătoare a bazei ma
teriale necesare in sezonul rece. 
Prioritar, energeticienii de la Rovi
nari solicită ca întreprinderea „Vul
can" București să livreze neîntirziat 
piesele de schimb restante pentru 
morile de cărbune, iar ceilalți fur
nizori să asigure cantitățile de ule
iuri contractate pentru toate tipuri
le de agregate.

Este de așteptat, se înțelege, ca 
prin concretizarea acestor măsuri și 
cerințe, prin angajarea mai respon
sabilă de către organizația de partid 
de aici a întregului colectiv, termo
centrala de la Rovinari să-și aducă 
o contribuție mai mare, pe măsura 
potențialului de care dispune, la asi
gurarea necesarului de energie elec
trică. „Sintem încrezători în forțele 
proprii, ne-a spus în acest sens to
varășul Ion Dijmărescu, secretarul 
comitetului de partid, pentru că o 
dată cu mal buna pregătire a capa
cităților de producție am desfășurat 
și desfășurăm o intensă muncă poli- 
tico-educativă pentru intărirea or
dinii și disciplinei, a spiritului gos
podăresc, a răspunderii pentru pro
ducție. Intrăm in trimestrul urmă
tor cu 5 blocuri disponibile, în bună 
stare de funcționare, fapt ce va con- 

„ duce( .la, creșterea puterii medii și 
! realizarea.,unor., vjrțuri de producție 
'Ide 850—90,0 MWh, ceea ce ne permi
te "ca, alături de celelalte colective 
muncitorești, și noi, energeticienii 
de la Rovinari, să întîmpinăm Con
gresul al XlV-lea al partidului cu 
rezultate cit mai bune".

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteii"

DE TERMOFICARE IȘALNIȚA

Toate agregatele — urgent în 
stare perfectă de funcționare!

Centrala Electrică de Termoficare 
lșalnița este una dintre cele mai 
mari unități producătoare de ener
gie electrică și termică pe bază de 
iignit din țară, eu o îndelungată ac
tivitate. Avind deci în vedere im
portanța acestei unități energetice in 
ansamblul sistemului energetic na
țional. s-au intensificat preocupările 
colectivului de aici pentru crearea 
condițiilor necesare desfășurării nor
male a producției pe perioada de 
timp friguros. Cum se asigură con
cret aceste condiții ? Iată tema do
cumentării noastre la fața locului, 
acum, in pragul sezonului rece.

Un prim aspect de ordin general 
ne este înfățișat de inginerul 
Gheorghe Bușu, directorul uzi
nei de reparații : „Pină la jumă
tatea lunii septembrie am finalizat 
reparațiile capitale la blocurile nr. 2 
de 100 MW și nr. 8 de 315 MW. la 
cazanele nr. 4 și 6 și la turbina nr. 
4. Am făcut revizia tuturor instala
țiilor externe de termoficare. spre 
combinatul chimic și întreprinde
rea de sere, acționăm cu toată răs
punderea pentru creșterea siguran-

au avut măsurile luate ? 
considerabil calitatea, s-a 
importul și numai la aceste operații 
productivitatea muncii a crescut ca 
34 pină la 36 la sută.

Se poate spune, pe drept cuvint, 
că întregul colectiv se află puternic 
angajat intr-un susținut efort de 
creație. O grupă de zece specialiști 
și muncitori cu înaltă calificare, 
coordonată de Mihai Bușoi. inginer- 
șef cu pregătirea fabricației, are ca

A sporit 
eliminat

țel în exploatare și asigurarea con
tinuității furnizării de energie elec
trică și termică către consumatori 
și am încheiat acțiunea de moder
nizare a morilor de cărbune la ca- 
zanele nr. 3 și 5, de 370 tone abur 
pe oră. la cazanul 8 B de 510 tone 
abur pe oră și se continuă lucrările 
de modernizare la cazanul 8 A. Cu 
toate acestea, apreciez că pregăti
rile pentru trecerea virfului de iar
nă sint totuși intirziate. Mă refer 
la programul de revizii și reparații, 
cit și la asigurarea stocurilor pla
nificate de cărbune".

într-adevăr. așa cum a reieșit și 
dintr-o recentă analiză efectuată 
aici de către un colectiv format din 
activiști de la comitetul județean 
de partid și specialiști de la nivelul 
județului, la agregatele energetice 
principale, urmărite prioritar, din 
cele 8 grupuri la care lucrările de 
reparații au fost programate să se 
încheie pină în prezent s-au reparat 
numai 6. rămineri in urmă inregis- 
trindu-se tocmai la agregatele și in
stalațiile de bază. Care este situația 
in prezent 1 Reparația capitală a

și semiautomată, noul 
asigura reducerea con- 

material de adaos, 
de energie electrică.

rea manuală 
procedeu va 
sumului de 
precum și .

Concomitent, pentru îmbunătățirea 
calității produselor și creșterea gra
dului de competitivitate al acestora 
s-a trecut la reproiectarea și mo
dernizarea macaralelor plutitoare de 
25/32 tone-forță. a remorcherului de 
2 X 1 200 CP. a șalandei hidroclap 
de 400 mc. precum și la asimilarea

Eficientă superioară prin perfecționarea tehnologiilor
punem, ne spunea lng. Stelian Stăn- 
cioiu, directorul intreprinderii. La 
ora actuală, toate navele se execută 
după documentații revăzute si mo
dernizate in actualul cincinal".

în prezent, in întreprindere se 
realizează o gamă largă de nave, cu 
o capacitate de pină la 7 500 tdw, 
cit permite debitul Dunării pentru 
a se ajunge la Marea Neagră, tn 
diferite stadii de execuție se află 
cargouri de mărfuri generale, re
morchere și impingătoare. docuri. 
șalande. macarale plutitoare. Cum 
se infăptuiește sarcina trasată de 
secretarul general al partidului de a 
se reduce consumul de materiale și 
ciclul de fabricație al acestor nave 1 
„Consiliul oamenilor muncii — ne 
precizează Mihai Dăogaru. secreta
rul comitetului de partid pe între
prindere — a trecut la repartizarea

gamei produselor destinate expor
tului".

Faptele de 
ți. inevitabil, 
feri decit la 
fel, in avans

muncă sint numeroase 
nu ne vom putea re- 
citeva dintre ele. Ast- 
cu aproape două săp- 

tămini fată de termenul 
inginerii Matei Ciocan și Marian 
Chilom au proiectat și realizat — 
printr-o permanentă colaborare cu 
muncitorii care au o înaltă calificare 
— un stand tehnologic de verificare 
a cilindrilor hidraulici pentru nave. 
Subinginerii Iulian Napu și Olivian 
Trifu au conceput și pus la punct 
tehnologia de forjare cu fibrai con
tinuu a arborilor cotiți pentru mo
toare tip „ALCO". O altă tehnologie, 
materializată tot prin eforturi pro
prii. este cea prin care se realizează 
extrudarea pistoanelor din aluminiu 
pentru motoare navale. Ce efecte

prevăzut.

sarcină să găsească soluțiile tehnice 
necesare pentru montarea în hala 
corp-nave a unor linii tehnologice 
de asamblat și sudat secții plane. 
S-a ajuns deja in faza de montare. 
La finalizarea acestei noi soluții 
tehnice s-au valorificat ideile a sase 
maiștri, tehnicieni și muncitori cu 
înaltă calificare. Prin punerea în 
funcțiune — peste puțin timp — a 
noii linii tehnologice, productivita
tea muncii va crește cu 40 la sută 
în comparație cu tehnologia care se 
aplică în prezent. Un alt colectiv 
alcătuit din oameni cu bogată ex
periență in domeniul sudurii se a- 
propie de sfirșit cu punerea la punct 
a unei tehnologii care va permite 
folosirea unor aparate automate, cu 
regim de sudură impus, fără inter
venția omului, pe o parte și cealaltă 
a panoului de tablă. Față de suda-

în fabricație a cargoului multifunc
țional de 2 500 tdw și a impingăto- 
rului de 2 X 1 200 CP. Alte soluții — 
din care o parte deja finalizate — 
vizează îmbunătățirea calității aco
perișurilor metalice, prin moderni
zarea băilor de zincaj. a procedeului 
de cuprare-nichelare. concomitent cu 
introducerea unor noi procedee teh
nologice de cadmiere si cromare 
dură.

Eforturi susținute se depun și 
pentru modernizarea procedeelor de 
turnare a fontei și metalelor nefe
roase. prin reproiectarea utilajelor 
și îmbunătățirea fluxurilor tehnolo
gice. prin dotarea cu aparate de 
măsură și control. Îmbunătățiri sub
stanțiale au fost aduse și tehnolo
giilor de control, astfel incit la fie
care operație și fază de fabricație, 
la fiecare - subansamblu și produs

grupului nr. 7 de 315 MW se exe
cută in aceste zile, acum depunin- 
du-se eforturi deosebite pentru a se 
finaliza pină la 15 octombrie. Fie 
din pricina aminării termenelor de 
incepere a reparațiilor, fie din lipsa 
uno- materiale de bază, nu au fost 
reparate sau revizuite grupul ener
getic nr. 1 de 100 MW, cazanul nr. 
5, de 372 t abur pe oră. Din anali
za făcută de colectivul amintit, pe 
baza orelor de funcționare și a nor
mativelor de reparații, unele agre
gate energetice au depășit cu mult 
norma de lucru, in special pentru re
parațiile capitale. Ilustrative in a- 
cest sens sînt cazurile turboagrega- 
tului nr. 8 de 315 MW și al caza
nului 8 B, care au funcționat, cu 
mult peste durată normată. Mai 
mult decit atît, lucrindu-se perma
nent sub imperativul urgenței, une
le revizii și reparații nu s-au efec
tuat la cel mai bun nivel calitativ. 
Avind în vedere această stare de 
lucruri, coroborată cu durata înde
lungată de funcționare a instalațiilor 
se impune cu necesitate ca. pe baza 
programului special pentru anii 
1989—1992, înaintat de comite
tul județean de partid, incă la 
începutul acestui an. la Ministerul 
Energiei Electrice, să se găsească, 
împreună cu cadrele de conducere 
și specialiștii de Ia lșalnița. soluții 
viabile, operative si oportune pen
tru modernizarea agregatelor din e- 
tapa I și pentru respectarea întoc
mai a programelor stabilite di re
vizii și reparații. Este o situație 
deosebită ce își așteaptă grabnic re
zolvarea. ca de altfel și problema 
asigurării cărbunelui pentru stocul 
de iarnă.

Dacă la ora actuală tunelul de 
dezgheț, instalația pentru dezgheța
rea cărbunelui din vagoane cu aju
torul apei fierbinți șl majoritatea 
benzilor transportoare sint puse 
la punct, există încă rămineri 
în urmă in ce privește livra
rea cărbunelui energetic în canti
tățile și de calitatea prevăzute in 
programul convenit de comun a- 
cord cu Ministerul Energiei Electri
ce, Ministerul Minelor. Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor și centrala de profil. O proble
mă cu totul deosebită se ridică însă 
la C.E.T. II Craiova, unde la aceas
tă dață, este un. stoc-de cărbune de 
numai, circa 140 000 tone, fată de 
600 000 tone Sloc prdgtamat pentru 
iarflă. pentru producerea energiei 
electrice cît și termice necesare 
unităților industriale din municipiu 
și consumului casnic. Se impune 
deci respectarea strictă a programu
lui stabilit de comitetul județean de 
partid, de comun acord cu Ministe
rul Minelor. Ministerul Energiei E-- 
lectrice și Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor de a se li
vra zilnic către această termocen
trală 23,8 mii tone cărbune.

Este adevărat că. în timpul docu
mentării noastre, ni s-a relevat s 
un alt aspect. Este o reaiitate d 
necontestat că. pe ansamblu, ener
geticienii de la lșalnița se preocupă 
de creșterea pregătirii profesionale, 
de întărirea ordinii și discipli
nei. de creșterea răspunderii în 
muncă. Totuși, așa cum aprecia și 
secretarul cu probleme econpmice 
al comitetului județean de partid, 
este necesar ca specialiștii umtății. 
cadrele cu munci de răspundere de 
la toate nivelurile să se implice mal 
angajant și responsabil in soluțio
narea problemelor „din afară". în 
locul sesizării unor stări de, lucruri, 
să se planifice deplasări permanen
te, eficiente. Ia furnizorii de mhtv 
riale și de cărbune energetic. Fap
tul că. recent, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii au 
stabilit sarcini concrete în acest 
sens este, desigur, un lucru bun. 
Totuși, fără conjugarea imediată a 
eforturilor specialiștilor de la mi
nisterul de resort și Centrala ElecJ 
trică de Termoficare lșalnița, de la 
centrala de profil. problemele de 
care depinde funcționarea ireproșa
bilă a acestei mari unități energe
tice nu vor putea fi soluționate în 
mod corespunzător.

Nlcolae B4BAT.AU 
corespondentul „Scinteii"

finit să se asigure verificarea com
pletă a parametrilor calitativi, să 
nu se treacă la o fază superioară de 
execuție fără testarea acestor para
metri. La toate locurile de muncă 
s-au extins o serie de metode mo
derne de control pentru determina
rea și verificarea calității și fiabili
tății produselor. Au fost reorgani
zate unele fluxuri tehnologice de 
execuție pentru eliminarea locurilor 
înguste și asigurarea unui grad ri
dicat de saturare cu 
blocsecțiilor la sol.

Atit măsurile tehnice 
zate. cît și cele in curs 
lizare au. desigur, o eficientă temei
nic fundamentată : obținerea pină 
la finele anului a unui spor la pro- 
ducția-marfă de 125 milioane lei ; 
scurtarea cu pină la două luni și 
jumătate a ciclului de fabricație la 
toate tipurile de nave din producția 
anilor 1989 și 1990 ; reducerea chel
tuielilor de producție cu 7 la sută 
față de nivelul realizărilor din anul 
trecut; obținerea unor economii de 
materiale care vor echivala cu rea
lizarea unei șalande de 600 mc. Co
lectivul de muncă de aici are, așa
dar, un mobilizator angajament 
pentru a cărui înfăptuire acționea
ză cu întreaga răspundere, astfel 
incit toate sarcinile de plan să fie 
realizate exemplar in cinstea Con
gresului al XlV-lea al partidului. 
Sint obiective pentru a căror înfăp
tuire, puternic mobilizat de indica
țiile și orientările date de tovarășul 
Nipjlae Ceaușescu. întregul colectiv 
acționează cu întreaga lui capacitate 
de creație.

aparatură a

deja finall- 
de materia

Virqillti TATARU 
corespondentul „Scinteii

B4BAT.AU
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h dezbaterea adunărilor 

de dări de seama

și alegeri ale organizațiilor 

de partid de la sate

RfiSPUNDEREft PENTRU CONTINUA CONSOLIDARE
fl PROPRffTATll SRCIAUSTE IN MPUH

Prin îmbinarea organică a proprietății de stat cu cea cooperatistă în toate domeniile, dezvoltarea 

conlucrării dintre aceste forme în agricultură — inclusiv cooperarea largă cu țărănimea din zonele de deal 

și munte — se vor afirma tot mai puternic principiile socialismului în economie, în întreaga viață socială.

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român)

De la cooperativizare la noua revoluție agrară

ce va fi continuat, pe trepte superioare, cu toată fermitatea
Cînd producția agricolă a unei 

cooperative agricole a crescut 
in 28 de ani de 18 ori s-ar pu
tea spune că nu mai este ne
voie de alte argumente pentru 
a demonstra superioritatea, vi
goarea proprietății socialiste in 
agricultu,ră. Dar în 
de <’ 
geri 
nr. 2 
lă de 
torul 
mult. _________
Au fost puse în evidență ma
rile succese — pentru că intr- 
adevăr este vorba de mari 
succese și in această cooperati
vă agricolă, ca și in alte sute 
și sute de unități agricole din 
tară —, dar au fost criticate 
fără menajamente și neajunsu
rile care mai sint în organiza
rea muncii, în gospodărirea a- 
vuției obștești, in educarea 
răspunderii față de calitatea 
lucrărilor. Dezbaterile pe a- 
ceastă temă au pornit de 
la aprecierile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. făcute în 
cuvîntarea la Plenara lăr
gită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodări
rii Apelor : „Proprietatea socia
listă este foarte importantă, 
proprietatea cooperatistă este 
hotăritoare, dar numai aceasta 
nu este suficient. Trebuie să ne 
fie pe deplin clar acest lucru. 
Fără a aloca mijloace uriașe — 
așa cum am procedat in irigații, 
in îmbunătățiri funciare, 
creșterea fertilității solului, 
mecanizare, in chimizare și 
lucrări de bază — nu se 
obține producții bune !“.

Exprimîndu-se totala adeziu. 
ne la opțiunea cuprinsă in pro-

agriculturii au intervenit schim
bări de esență. Convingerea 
noastră, a comuniștilor, a celor
lalți cooperatori, convingere 
întemeiată pe experiența celor 
care au lucrat pămintul și îna
inte de cooperativizare și-1 lu
crează și acum, este că acest 
salt calitativ nu . se putea rea
liza decit în condițiile marii 
proprietăți socialiste. N-am fi 
reușit să facem ceea ce am fă
cut cu sprijinul statului ca în
treaga suprafață, de 2 260 hec
tare, să fie acum amenajată 
pentru irigat. Mă refer, mai 
ales.. la fondurile mari de 
investiții pe care le-a alocat 
statul pentru construirea cana
lelor mari de aducțiune a apei, 
sume pe care noi țu am fi pu
tut să le plătim niciodată. As
tăzi în proprietatea obștească a 
cooperativei noastre se află fon
duri fixe in valoare de peste 38 
milioane lei, fonduri care se 
concretizează in adăposturi zoo
tehnice dintre cele mai moder
ne, într-o bază tehnică dotată 
cu 10 tractoare rutiere și 20 de 
remorci, 5 autocamioane cu re
morci, o stație modernă de con
diționat semințe valbrînd 6 
milioane lei, în multe și 
multe alte dotări. De cîte 
ori privim spre aceste rea
lizări . recunoștința noastră se 
îndreaptă spre conducerea par
tidului și statului nostru, către 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Iată de ce, vă rog să-mi îngă
duiți să-mi alătur glasul tutu
ror comuniștilor și locuitorilor 
comunei noastre în a exprima 
adeziunea deplină la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
realegerea, la Congresul al XIV- 
lea al partidului, a tovarășului 

> Nicolae Ceaușescu- îrr înalta OMSKR SK WM 

convingerea fermă că ea con
stituie o garanție sigură a pro
gresului continuu al agriculturii 
noastre, a dezvoltării generale 
a patriei. Datoria noastră este 
să valorificăm mai bine condi
țiile pe care ni le oferă proprie
tatea cooperatistă, pe care baza 
tehnico-materială ni le creează. 
Este nevoie să ' se respecte cu 
mai multă strictețe regulile 
agrotehnice stabilite. Obligația 
noastră, a celor din conducere, 
în calitate de comuniști este să 
veghem mai ferm la respecta
rea tehnologiilor de producție, 
la aplicarea metodelor de lucru 
înaintate. De fapt, cum se știe, 
este o îndatorire a membrilor

_ adunarea 
dare de seamă și ale- 

a organizației de bază 
I de Ia Cooperativa Agrico- 
! Producție Berceni — sec- 

agricol Ilfov, s-a discutat 
. concret pe această temă.

in 
in 

alte 
pot

--w „ — _ al
XlV-lea gr'JaTtiâuîui privind 
consolidarea și întărirea in con
tinuare a proprietății socialiste, 
comuniștii, cooperatorii de aici 
au adus propriile argumente in 
favoarea acestei opțiuni, au a- 
nalizat gospodărește, cu simțul 
datoriei de proprietari, producă
tori și beneficiari căile concre
te de urmat pentru creșterea 
producției. Ne vom referi doar 
la cîteva dintre ele :

Ion Tîncă, președintele coope
rativei agricole : Faptul că in 
mal puțin de trei decenii ave
rea obștească a cooperativei 
noastre a crescut de peste 50 
de ori demonstrează că în sis
temul nostru de practicare a

„Dezbătînd documentele pen
tru Congresul al XlV-lea al 
partidului, dintr-un început se 
cuvine subliniată permanența 
liniei strategice stabilite de par
tid, de secretarul general 
ăl partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind ro
lul hotărîtor al dezvoltării și 
întăririi proprietății socialiste, 
de stat și cooperatiste, ca bază 
de neinlocuit pentru realizarea 
unei agriculturi moderne, inten
sive, de înalt randament — ară
ta tovarășul Voicu Joia, secre
tarul comitetului de partid al 
Cooperativei Agricole de Pro
ducție din Crimpoia. județul 
Olt, în deschiderea adunării ge
nerale de dare de seamă și ale
geri a organizației de partid de 
la ferma nr. 2 vegetală. Sintem 
cu toții de acord că datorăm ni
velul actual de dezvoltare a 
unițății noastre, gradul ridicat 
al bunăstării tuturor cooperato
rilor noștri tocmai consolidării 
și creșterii de la an la an a 
proprietății noastre obștești".

Insistăm asupra acestei idei 
lntrucit dezbaterile au situat în 
centrul lor rolul hotărîtor al 
dezvoltării și mai puternice a 
proprietății socialiste a coopera
tivei atit pentru rezultatele do- 

, bîndite pină acum, cît și pen
tru înfăptuirea cu succes a sar
cinilor privind creșterea pro
ducțiilor vegetale și animaliere, 
așa cum sint prefigurate în

proiectul Programului-Direc
tivă.

Se cuvine aici să deschidem 
o scurtă paranteză. însăși dez
voltarea acestei unități consti
tuie o mărturie grăitoare 
a rolului determinant al 
proprietății de stat și coo
peratiste in agricultură. în 
anul 1949, la înființare, coope
ratorii din Crîmpoia au pornit 
la drum cu o avere obștească 
însumind doar cîteva zeci de 
mii de lei. în 1965 averea ob
ștească crescuse la circa 15 mi
lioane lei, ca de atunci și pină 
în prezent, în această epocă de 
mari înfăptuiri, pentru întregul 
popor, să ajungă la peste 46 
milioane lei. „Aceasta a făcut 
posibil ca în ultimii ani să rea
lizăm producții la nivelul obiec
tivelor noii revoluții agrare — 
arăta cooperatorul Vasile Zlate 
— și pentru noi este cit se poate 
de clar că nu am fi reușit să a- 
jungem aici, fără să investim 
mult și cu folos. Așa cum se 
prevede în documentele pentru 
Congresul al XlV-lea, cum ne 
cere secretarul general al parti
dului, trebuie să acționăm cu 
hotărire pentru dezvoltarea și 
mai puternică a averii obștești, 
suport al sporirii permanente a 
producției și a veniturilor noas
tre".

Pentru producțiile mari de 
porumb și floarea-soarelui, Coo
perativa Agricolă de Producție 
Crimpoia a fost distinsă cu

de partid să militeze cu fermi
tate pentru dezvoltarea proprie
tății obștești. În acest sens, 
toți comuniștii, împreună cu 
noul birou de partid, sintem da
tori să ne ocupăm mai mult de 
educația oamenilor, pentru că 
mai sînt manifestări de negli
jența, de lipsă de grijă pentru 
calitatea muncii, și chiar'de ri
sipă. Trebuie să se exercite cu 
mai multă răspundere calitatea 
de proprietari ai avuției obștești, 
manifestind exigență si inițiati
vă in buna gospodărire a aces
teia. dar si intransigență față 
de unele abateri, față de atitu
dinea unora dintre noi care nu 
in toate cazurile veghează cu 
fermitatea necesară la păstrarea 
integrității avuției cooperativei. 
S-a subliniat în acest sens în
datorirea ce revine fiecărui 
membru de partid, așa cum se 
prevede in statut: să militeze 
pentru aplicarea și respectarea 
legilor statului, să apere cu fer
mitate și să întărească prin toa
te mijloacele proprietatea ob
ștească — temelia economică a 
societății socialiste.

Vîlcu Adriana, cooperatoare : 
Lucrez în cooperativă de aproa
pe 30 de ani, adică din anii in 
care acest pămint. atit de fertil 
astăzi, abia ne dădea atunci 
cite 1 000—1 200 kg de grîu sau 
porumb la hectar, adică de 8— 
12 ori mai puțin decît am obți
nut. in ultimii doi ani

Cunoaștem fiecare 
mari care stau in fața 
turii noastre socialiste 
1989 și în cincinalul viitor. Ce-

la rînd. 
sarcinile 
agricul- 
în anul

Cuvintul unei coopera- 
. toare comuniste care lu

crează de aproape 30 de 
ani in ferma legumicolă 
este întotdeauna convin
gător în fața 
săi de muncă : „Am 
vătat mult, așa 
ne cere t 
Nicolae 
secretarul 
partidului, 
in continuare. Sînt 
multe lucruri pe care le 
putem face mai bine, dar 
ce este cel mai impor
tant — cooperativa merge 
înainte, proprietatea so
cialistă este izvorul bună
stării pentru noi. pentru 
tară și o vom apăra și 
întări mereu." Sînt cu
vintele cooperatoarei 
Gherghina Chiabei. mem
bră de partid din organi
zația de vartid nr. 2 de la 
C.A.P. Berceni,

tovarășilor 
in- 

mult, așa cum 
o var ă ș u l 

Ceaușescu, 
general al 

și vom învăța 
încă

rințele față de agricultură sint 
foarte mari, dar și condițiile de 
care beneficiem sint deosebite. 
Nu am fi obținut producții mari 
dacă nu învățam. Dar e clar că 
trebuie să învățăm mai mult și 
noi cei mat in virstă, dar mai 
ales cei tineri. Să invățăm din 

bun la alții 
ceea ce ne

ceea ce este mai 
decit la noi, din 
pune la dispoziție știința, toate 
acestea in scopul de a spori și 
mai mult producțiile, la nivelul 
pe care il cere astăzi conducerea 
partidului, la nivelul posibilită
ților mari de care beneficiem. 

„Avem astăzi un pămint mult 
mai fertil decit acum 30 de ani, 
și ei este in fapt creația marii 
proprietății socialiste. Este de 
datoria noastră să sporim recol
tele la nivelul investițiilor mari 
care s-au făcut pentru sporirea 
rodniciei acestei avuții". Aceas
tă, idee care s-a desprins ca o 
principală concluzie din dezba
terile ce au avut loc in cadrul 
adunării generale a fost argu
mentată prin date, fapte și com
parații edificatoare de toți cei 
care au luat cuvintul, 
deosebire in intervențiile 
niștilor Maria Voinea și 
ghina Chiabei. membre 
ratoare. Georgeta Greițulescu, 
ingineră. Gheorghe Pirvu. teh
nician, Gheorghe Matei, conta- 
bil-șef, Dumitra Morcovescu, 
secretar al comitetului comunal 
de partid. Punind in evidență 
metodele prin care cele mai 
bune formații de muncă reușesc 
de-acum să realizeze producții 
la nivelul exigențelor actuale 
ale noii revoluții agrare, vorbi
torii au insistat cu deosebire 
asupra direcțiilor în care tre
buie să se acționeze pentru ca 
în cel mai scurt timp nivelul

■ fc,activității’generale a cooperati- 
■.'Vei- să se ridice lai nivelul celor 
mai bune realizări obținute de 
formațiile 
această
Gheorghe
pra necesității ca viitorul bi
rou al organizației de bază 
să se preocupe mai mult de 
aspectele ce privesc pregăti
rea politică și profesiona
lă a oamenilor, in sensul de a 
sădi in conștiința fiecăruia răs
punderea pe care o poartă 
pentru buna gospodărire a pro
prietății obștești, pentru dezvol
tarea generală a cooperativei. 
„Astăzi, ciud toți și fiecare in 
parte — arăta Maria Voinea — 
sintem la fel de 
de modul in care se 
și produce fiecare palmă 
pămint, , nu avem dreptul 
trecem 
oameni 
tul ne 
atit cit . . .
acest pămint.1 Noi dispuneîp a- 
cum de asemenea condiții incit 
in privința recoltelor trebuie să 
ne întrecem cu cele mai bune 
unități din țară. Pentru a ne 
situa insă intre cei mai buni 
din țară este nevoie să fim 
exigenți față de lipsuri, 
nevoie să ne însușim 
mul'te cunoștințe despre 
mai bune tehnologii și 
tode. Dacă vom face ___
lucru cu toată răspunderea. — și 
datoria biroului de partid, a co
muniștilor este să asigure ca 
fiecare comunist, fiecare coope
rator să procedeze in acest fel 
— atunci în mod sigur coopera
tivă agricolă din Berceni va fi 
și in viitor una dintre cele mai 
bune unități agricole din țară".

voltarea proprietății obștești să 
fructifice cit mai mult acest po
tențial.

„Evident, nu trebuie să pri
vim alocarea unor fonduri mari 
pentru dezvoltare doar ca un 
scop in sine — a spus, in cu- 
vintul său, cooperatorul Marin 
Lincan. Trebuie să ne orientăm 
permanent după indicațiile 
secretarului general al partidu
lui,Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, la Plenara lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii, 
sublinia că doar existența pro
prietății socialiste în agricultură 
nu inseamnă totul, hotâritoare 
fiind valorificarea ei superioa
ră, eficientă, punerea deplină 
în. valoare a posibilităților pe 
care aceasta le creează. De 
aceea, cred că trebuie să ne 
gindim să folosim cit mai bine 
ceea ce avem și, apoi, să inves
tim cu chibzuință în continua
re". „Așa cum se prevede și în 
proiectul Programului-Directi
vă. o problemă pe care trebuie 
să o urmărim neabătut — a spus 
in completare tovarășul Mihai 
Răchitan, șeful fermei — este 
executarea întregului complex 
de lucrări agropedoameliora- 
tive pentru .creșterea potenția
lului productiv al pămintului.

în această direcție am investit 
mult și cu folos. Avem pămin- 
turi grele, reci, cu fertilitate 
scăzută. Scarificarea, aplicarea 
de amendamente și importante 
cantități de îngrășăminte orga
nice an de an le-au transformat 
însă în terenuri foarte roditoa
re, capabile să asigure produc
ții din ce in ce mai mari. Mai 
avem aici rezerve. Mă gîndese 
și la cantitățile de gunoi de 
grajd pe care nu le-am folosit 
în totalitate, dar și la modul'în 
care lucrăm fiecare dintre noi 
pentru a aplica cit mai riguros 
tehnologiile recomandate. Este 
domeniul în care trebuie să des
fășurăm, cu sprijinul noului 
birou pe care îl vom alege, al 
organizației de bază și al co
mitetului de partid pe coope
rativă, o muncă mai tenace âtit 
pentru mobilizarea la muncă a 
tuturor forțelor umane de care 
dispunem, cit mai ales pentru 
întărirea ordinii și disciplinei 
și ridicarea nivelului de cunoș
tințe. profesionale ale membri
lor cooperatori. în aceasta con
stă marea noastră disponibili
tate pentru a obține producții 
ridicate, care să ne asigure re
cuperarea investițiilor făcute și 
venituri pentru dezvoltarea in

continuare a cooperativei, a a 
verii obștești". „Activăm 
fermă vegetală — arăta, 
acest sens, cooperatoarea 
Dobre. Veniturile pe care 
ținem din acest sector 
caracter de sezon. De aceea, cred 
că trebuie să ne preocupăm 
mai mult de lărgirea activită- 
tilor-anexă și de servicii pentru 
a asigura obținerea de venituri 
suplimentare cit mai mari pe 
tot parcursul anului. În aceas
tă privință avem o experiență 
bună, pe care trebuie să o lăr
gim, posibilitățile locale nefiind 
valorificate integral".

In cuvintul lor, participanții 
la dezbateri din adunarea gene
rală au făcut numeroase pro
puneri privind îmbunătățirea 
pe ansamblu a activității orga
nizației de partid, întărirea 
muncii politico-educative și or
ganizatorice in direcția conti
nuei dezvoltări a averii ob
ștești. Iată, în acest sens, cîteva 
din măsurile adoptate :

• incheierea în anul 1990 a 
celui de-al treilea ciclu de lu
crări agropedoameliorative și 
începerea celui de-al patrulea 
pentru creșterea fertilității so
lului și a potențialului produc
tiv al pămintului ;

intr-o 
tot in 
Aneta 
le ob- 
au un

• extinderea sistemului local 
de irigații pe toată supra
fața de 130 ha cultivată cu le
gume ;

• lărgirea și diversificarea 
activităților-anexă pentru creș
terea veniturilor obținute din 
această sursă, de la 3 milioane 
lei în prezent la 6 milioane 
în cincinalul viitor ;
• creșterea efectivelor 

taurine și a celor de ovine 
cite 400 capete și sporirea pro
ducției animaliere, astfel incit 
în cincinalul următor ponderea 
zootehniei să ajungă la 46—48 
la sută din producția globală 
agricolă a cooperativei ;
• dezvoltarea creșterii albi

nelor de „la. 70 de familii în 
prezent la 150 de familii în anul 
viitor :

® intărirea sectorului pro
priu de transporturi cu tracțiu
ne animală, de la 40 atelaje, de 
cite dispune acum, la 80 de 
atelaje in perspectiva următo
rilor doi ani.

O controlul desfășurării în- 
vățămintului agrozootehnic de 
masă ;

O asigurarea unui caracter 
concret intregii munci politico- 
educative. tuturor formelor 
acesteia.

lei
de 
cu

IDEI, PROPUNERI, INIȚIATIVE
și cu 
comu- 
Gher- 
coope-

fruntașe. Subliniind 
cerință, comunistul 
Pîrvu a insistat asp-

răspunzători 
muncește 

de 
să 

nepăsători pe lingă acei 
care intr-un fel sau al- 
impiedică să producem 
trebuie și poate produce

mai 
este 
mai 
cele 
me. 

acest

Valentin Georgescu, 
director adjunct 

comercial

Ene Pamfil, 
șeful fermei nr. 14

Vasile Brinzan, 
șeful fermei nr. 3

Mara Stelian, 
director adjunct 

tehnic
Ștefan Ghiorghișor, 
muncitor specialist

Paraschiv Simion, 
șeful stației 

. de producere a 
nutrețurilor combinate

Dan Iliescu, 
șeful fermei nr. 1

; In adunarea de partid a unei întreprinderi agri- 
t cale de stat, care din multe puncte de vedere este 

o unitate de re!erinfăi S-ar fj. putut, să pr.epjțțleze în 
dezbateri aspectele pozitive, și ele sînt suficiente la 
întreprinderea Agricolă de Stat Mogoșoaia.
• Așa, de pildă, faptul că în ultimii ani, chiar în 

condițiile unui profil de producție mai deficitar în 
ce privește rentabilitatea unor produse, unitatea a 
reușit să-și încheie în mod sistematic bilanțul cu 
beneficii.
• Atit anul trecut, cît și în acest an, la I.A.S. 

Mogoșoaia s-au obținut producții al căror randa
ment se situează la cerințele actuale ale noii revo
luții agrare, producțiile medii la hectar fiind de 
3—5 ori mai mari decit celd realizate în 1965.

• Saltul cel mai spectaculos s-a produs în dome
niul zootehniei, sector in care, în 1989, se va realiza 
o producție medie de lapte de aproape 5 000 litri, 
iar acest randament înalt se obține de la un efectiv 
mare de vaci, de aproape 2 200 capete.

Dar comuniștii de aici, ințelegînd răspunderile 
pentru înfăptuirea la un nivel superior a obiective
lor noii revoluții agrare, s-au ocupat stăruitor și de 
unele scăderi din activitatea lor și au venit cu idei, ■ 
propuneri și soluții pentru îndreptarea stărilor de 
lucruri. Totodată, s-a insistat cu deosebire asupra 
cerinței, de a întări munca politico-educativă in 
vederea, dezvoltării conștiinței de proprietar: a fie
cărui om al muncii, și, strins legat de aceasta, 
răspunderea care revine comuniștilor, celorlalți 
lucrători . in gospodărirea avuției unității.

• Au fost supuse atenției, prin critici foarte con
crete, unele manifestări de indisciplină în respec
tarea programului de muncă, și cu deosebire în 
aplicarea strictă a tehnologiilor de producție.

• Vorbitorii au subliniat faptul că multe 'din 
aceste neajunsuri se datorează și activității -inai 
slabe depuse de unele birouri ale organizațiilor 
de bază, si în special de unii membri ai acestor 
organe. Față de această situație, s-a cerut ca noul 
birou ce va fi ales la nivelul comitetului comunal 
de partid să analizeze in mod sistematic activita
tea birourilor organizațiilor de bază din ferme
le și sectoarele de producție și, totodată, să in
troducă în stilul de muncă practica unor rapoarte 
periodice ale birourilor respective.

în discuții au fost formulate o serie de observații 
și propuneri care depășesc posibilitățile locale de 
rezolvare. Astfel, s-a subliniat că :
• Este necesară respectarea cu strictețe a pre

vederilor legale în 
ției; de exemplu» 
inculcări unitatea

• Să se creeze .. , 
baze materiale de care dispune unitatea, de exemplu 
mijloacele aiito, pentru care se plătesc amortismen
te. dar care, datorită unor reglementări strict de
partamentale, nu pot fi folosite, ceea ce a obligat 
întreprinderea la importante ..cheltuieli suplimen
tare, creînd și greutăți în transportul operativ al 
recoltei, și altor produse.

• La fel stau lucrurile, s-a spus, și în privința 
folosirii unei instalații pentru producerea nutrețu
rilor .combinate, pentru care s-au investit sume 
mari, dar care, tot datorită unor reglementări, în- 
cepind din acest an nu poate fi folosită, întreprin
derea fiind obligată să facă transportul materiei 
prime și apoi a nutrețurilor prelucrate la distanțe 
foarte mari.

ce privește valorificarea produc- 
se argumenta, din pricina unor 
pierde anual 6—7 milioane lei. 
condiții pentru folosirea întregii

două înalte titluri de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Și in 
acest an s-au realizat producții- 
record : 8 520 kg orz. 9 925 kg 
griu și 6100 kg floarea-soare- 
lui in medie la hectar.

În adunare, cu adincă bucurie 
și recunoștință au fost evo
cate cuvintele secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, in luna 
iunie a acestui an, a vizitat 
pentru a doua oară această co
operativă agricolă. „Realizind 
producții mari, veți, avea și. ve
nituri mari. Și voi veți trăi mai 
bine, și întregii țări ii va fi 
mai bine — accentua, cu acest 
prilej, secretarul general al 
partidului, adresîndu-se unui 
mare număr de cooperatori ve- 
niți să-1 intimpine. Știu că a- 
ceastă situație se datorează 
muncii voastre, felului in care 
acționează conducerea unității, 
organizația de partid".

„Și acum purtăm în inimi 
cuvintele pline de căldură ale 
secretarului general al partidu
lui — releva cooperatorul Dra- 
gomir Bălan. Pentru grija , per
manentă ce o poartă dezvoltării 
agriculturii, pentru sprijinul 
necontenit pe care-1 primim zi 
de zi, asemenea întregului po
por, și noi, cooperatorii din 
Crîmpoia, susținem cu fermita
te Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în

funcția supremă de partid, la 
cel de-ai XlV-lea Congres".

In acest context, toți partici
panții la dezbateri s-au arătat 
în mod firesc interesați, intr-un 
fel sau altul, de a găsi mijloa
cele și de a stabili direcțiile de 
acțiune pentru intărirea și dez
voltarea și mai puternică a pro
prietății obștești. „Pentru noi, 
acum este bine știut faptul că 
dacă vrem să consumăm mult, 
trebuie să producem mult, iar 
pentru aceasta să investim mult 
— arăta tovarășul Voicu Bîgiu, 
președintele cooperativei agri
cole. Desigur, mă gindesc la in
vestiția de mijloace materiale, 
dar și de muncă, de pricepere 
și hărnicie. în ultimii ani, noi 
am alocat pentru dezvoltarea 
unității mai mult decit maxi
mum stabilit în statut, in medie 
30 la sută anual din producția 
netă. Aceasta a făcut posibil, 
bunăoară, ca in anul trecut fon
dul de acumulare să reprezin
te circa 10 milioane lei. Da, 
am investit mult, dar am și 
ciștigat mult ; datorită creșterii 
producțiilor, a rentabilizării fie
cărui produs, fondul de consum 
pe cooperativă a însumat peste 
13,6 milioane lei. Și în viitor 
trebuie să ne propunem o rată 
înaltă de acumulare".

Această opțiune a întrunit 
adeziunea tuturor cooperatori
lor, dar este meritul multor vor
bitori de a fi aprofundat direc
țiile de acțiune pentru ca dez-

în darea de seamă prezen
tată in adunarea de dare de 
seamă și alegeri a orga
nizației de bază din cadrul 
Cooperativei Agricole de Pro
ducție Călacea. județul Bihor, se 
enunță lapidar : efectuarea
unui volum de lucrări de im- 
bunătățiri funciare de peste 5 
milioane lei. modernizarea ha
lelor complexului avicol, con
struirea unei maternități și a 
unei creșe in sectorul taurine
lor și tot aici modernizarea in
stalațiilor de muls. Notăm in 
continuare : prin acumulările 
din acești ultimi ani s-a ajuns 
ca fiecare dintre cele trei sec
toare — vegetal, zootehnie, 
mică industrie — să contribuie 
in proporții aproape egale la 
realizarea producției anuale. 
Expediind succint, într-un sin
gur „pachet", succesele și îm
plinirile colectivului, darea de 
seamă și-a rezervat, cea mai 
mare parte a spațiului său ana
lizei metodice a activității co
muniștilor, a problemelor care 
așteaptă o și mai hotărită impli- 

. care din partea acestora, in spi
ritul unei nete evaluări critice 
a faptelor ; darea de seamă a 
reușit să realizeze, sub semnul 
unei profunde exigențe revolu
ționare, o radiografie clară 
punctelor slabe care mai apar 
în munca de partid, însoțită de 
nominalizarea -acelora ce s-au 
făcut răspunzători de neindepli- 
nirea, in cele mai bune condi
ții, a unui obiectiv sau altul ; 
o radiografie realizată cu 
scopul declarat de a stimula 
afirmarea tot mai puternică a 
conștiinței de proprietari, pro
ducători și beneficiari, o anali
ză de reală profunzime, care 
să-i îndemne pe cei pre- 
zenți la adunare să-și afirme 
punctul de vedere asupra mo
dului in care ei,, comuniștii și

cei in mijlocul cărora muncesc, 
și-au făcut datoria.

Teodor Meșter, membru coo
perator : „Nu se poate spune că 
biroul organizației de bază nu 
s-a preocupat de continua dez
voltare a averii obștești. Aceas
tă problemă a fost analizată, 
într-un fel sau altul, aproa
pe lună de lună. Iată numai in 
privința pămintului. Cei mai in 
virstă ne amintim : podzolul 
nostru de aici era atit de slab 
incit acum mai bine de un 
sfert de veac nu producea pe 
alocuri decit ceapa ciorii. Știm 
bine cît am muncit pentru ă-i 
spori puterea. Dacă acum smul
gem recolte de 7—8 ori mai 
mari ca la cooperativizare, asța 
se datorează tocmai științei cu 
care am lucrat pămintul. De 
fapt, fără puterea proprietății 
cooperatiste, fără mecanizare, 
fără ajutorul statului n-am fi 
putut face un volum atit de 
mare de scarificări, de fertili
zări și amendări., Este temeiul 
pentru care, susțin din inimă, ca 
toți ceilalți cooperatori, în frun
te cu comuniștii, propunerea de 
realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al XlV-lea în înalta funcție de 
secretar general al partidului. 

a Așa cum ne-a îndemnat dum
nealui, rostul nostru tot la pă
mînt se întoarce, și acum. Tre
buie să-l obligăm să producă și 
mai mult. Să nu-1 slăbim eu 
„reciclarea" de care vorbeam. 
Dar mai ales să-l cultivăm ca 
la carte. Noi, comuniștii, țrebuie 
să fim cei mai exigenți cu 
neregulile cSre mai există, să le 
dezbatem cu toată intransigența 
în adunările de partid".

loan Bocșe, inginer zooteh
nist : „Trebuie să recunoaștem 
că numai investind an de an cel 
puțin 20—25 la sută din veni
turile realizate am putut să 
avem azi o avere obștească nu-

mai la fermele din Călacea de 
peste 130 milioane lei. Eu lu
crez de la absolvirea facultății 
aici, in satul natal, tocmai in
tr-un complex avicol modern 
care ne aduce anual beneficii 
de peste 5 milioane lei. E o do
vadă că. se muncește cu răspun
dere. Comuniștii din complex' 
au dovedit nu o dată inițiativă. 
Ei au propus, printre altele, și 
înființarea unei secții de pro
ducție care aduce beneficii ce 
depășesc milionul. Propun ca 
pentru o mai bună organizare 
a fluxului tehnologic să con
struim incă 4 hale destinate pă
sărilor pentru reproducție și in 
acest sens biroul organizației să 
hotărască încredințarea noii lu
crări de investiții cu prioritate 
comuniștilor".

loan Turcuș, membru coope
rator : „E foarte bine că la noi 
regula muncii a ajuns să fie 
disciplina și buna gospodărire. 
Cred însă că trebuie să fim și 
mai fermi în combaterea unor 
manifestări de risipă. Nu putem 
îngădui nimănui să se ,atingă 
de averea noastră, de recoltă. 
Că vorba ceea : cine nu prețu
iește bobul din spic,'nu prețu
iește nici spicul, nici holda în
treagă".

Flore David, mecanic : „Știm 
ce a însemnat lacul de acumu
lare pentru o parte, fie ea cit 
de mică, din păminturile noas
tre. Un kilogram de semințe de 
tomate cultivate aici se' vinde 
cu mii de lei. Am aflat cu 
bucurie de ideea amenajării 
unul nou lac. Propun să pre
luăm noi. o parte din execuția 
lui. Doar toate obiectivele le-am 
construit in regie proprie. Nu 
numai că vom apropia terme
nul de punere în funcțiune, ci 
vom reduce și costurile".

Gheorghe Gomboș, lucrător 
în zootehnie : „Zootehnia a a- 
juns la noi să ciștige teren. S-a

și investit mult : grajduri mul
tifuncționale, fabrică de nutre
țuri, atelaje, pajiști amenajate, 
instalații de muls moderne. 
Cred că trebuie să ne preocu
păm mai mult de calitatea efec
tivelor, deci de munca de ame
liorare și selecție. Avem pro
ducții bune. dar ele pot și tre
buie să fie 'foarte bune ca pon
derea zootehniei să urce in 
2—3 ani de la 30 la sută acum 
măcar la 45 la sută. Propun ca 
biroul organizației de partid să 
analizeze cu mai mare frecven
ță această problemă și să acor
de o mai mare importanță ra
portului comunist al specialiști
lor din acest sector".

Flore Bocșe, președintele coo
perativei : „Cred că tuturor ne 
spune ceva, și încă mult, fap
tul că averea obștească la fie
care 100 hectare bate acum că
tre 6 milioane lei. Sau faptul 
că azi livrăm fondului de stat 
de pe podzolul altădată degra
dat de „la Călacea .mai bine de 
10 000 tone cereale, 
carne, 10 milioane 
hectolitri lapte, 20 tone lină și 
cite alte bunuri, în timp ce be
neficiile anuale depășesc 8 mi
lioane lei. par putem neglija 
oare că în tot satul nu mai 
avem decit 6 case mai vechi de 
15 ani sau 
mai pleacă nimeni pentru

300 tone 
ouă, 7 500

că din Călacea nu 
. ____ a-și

găsi rostul prin alte părți ? 
Toate acestea și încă multe al
tele sînt rodul proprietății coo
peratiste, al muncii noastre 
stăruitoare pentru a o dezvolta 
neîntrerupt, așa cum ne în
deamnă, cu justificat temei, to
varășul Nicolăe Ceaușescu. a 
cărui realegere, la Congresul al 
XlV-lea, in funcția de secretar 
general o susținem în primul 
rind cu faptele muhcii".

Reporterii și corespondenții 
„Scinteii"
Foto : E. Dichiseanu y
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în climatul de puternică angajare revolu
ționară generat de dezbaterea documentelor ce 
vor fi supuse aprobării Congresului al XlV-lea 
— Tezele și proiectul Programului-Directivă - 
oamenii muncii din cele mai diverse domenii de 
activitate își spun cu mîndrie cuvîntul despre a 
realizările dobîndite în dezvoltarea economico- 
socială, despre perspectivele luminoase prefigu
rate in aceste importante documente, își expri
mă adeziunea lor totală față de conținutul și 
orientările clarvăzătoare ale acestor documente 
de hotărîtoare însemnătate pentru prezentul și 
viitorul patriei.

De asemenea, cu imensă bucurie și satisfac
ție, oamenii muncii, toți cetățenii își exprimă 
adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei C,C. 
al P.C.R. privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar 
general al partidului, chezășie sigură a înde
plinirii întocmai a programelor grandioase de 
înflorire multilaterală a țării.

Pentru a da posibilitatea tuturor cetățenilor 
patriei să participe la dezbaterea largă, și în 
paginile ziarului, a Tezelor și proiectului Pro
gramului-Directivă, „Scînteia", în cadrul rubricii 
de față, publică, in continuare, ginduri, idei și 
propuneri ale oamenilor muncii.

In acest scop, adresăm cititorilor noștri - mun
citori, maiștri și ingineri, țărani cooperatori și 
mecanizatori, intelectuali, cercetători, oameni de 
la catedră, oameni ai muncii din toate pro
fesiile - invitația de a-și spune cuvîntul, refevînd 
experiența dobîndită și realizările obținute, de 
a face, pornind de la realitățile din colecti
vele ior de muncă, de la experiența proprie, 
propuneri privind perfecționarea muncii, pregăti
rea tuturor condițiilor pentru ca aceste gran
dioase programe și prevederi de dezvoltare eco
nomică, socială și culturală a patriei să fie 
exemplar îndeplinite.

Soluții tehnice originale 

în modernizarea construcției 

de nave
în documentele pentru Congresul 

al XIV-iea se precizează cu clari
tate cerința dezvoltării activității 
de cercetare telmico-științifică. ast
fel incit țara noastră să devină pină 
la sfirșitul mileniului al doilea și 
începutul mileniului al treilea o 
puternică forță a progresului teh- 
nico-științific, cu un înalt nivel 
tehnic și științific de dezvoltare in 
toate domeniile. în construcția de 
nave, ca urmare a exigențelor și 
sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului, a prevederi
lor din proiectul Programului- 
Directivă al Congresului al 
XIV-iea. trebuie să acționăm pen
tru asigurarea transportului mari
tim. practic integral, cu nave româ
nești, cit și pentru sporirea în mă
sură ' însemnată a volumului trans
portului fluvial.

Activitatea Institutului de Cerce
tare Științifici și Inginerie Tehno
logică pentru Construcții Navale 
Galați se desfășoară — ținînd sea
ma de sarcinile existente — pe mai 
multe direcții. Am asigurat docu
mentațiile pentru navele noi și mo
dernizate prevăzute în programul 
naval a fi puse In fabricație la 
sfirșitul actualului cincinal; vra- 
chierul de 100 000 tdw, cargourile 
de mărfuri generale de 5 000 și 
0 700 tdw. fără punte intermediară, 
cargoul de transport cherestea de 
4 000 tdw pentru export și altele. 
Acționînd în conformitate cu pro
gramele întocmite; pentru fiecare 
navă reprezentativă, am obținut re
duceri ale greutății lor. diminuarea 

v puterii instalate. îmbunătățind indi
cii sintetici de calitate și asigurîndo 
bună comparabilitate cu nave simi
lare produse în străinătate.

în conlucrare activă cu organiza
ția de partid, vom acționa mai 
hotărît pentru extinderea lini
ilor automate de suduri pen
tru secții plane și profile 
compuse la toate șantierele din 
tară, pentru implementarea sudurii 
pe verticală, realizarea roboților de 
sudură, prefabricarea tubulaturilor 
navale de control numeric, organi
zarea fabricației și montajului după 
metoda presaturării și agregatlzării, 
a zonelor complexe de comparti
mentat mașini.

O expresie a răspunderii eu care 
acționează comuniștii, toți, lucrătorii 
din institut o constituie realizarea 
in bune condiții a sarcinilor de plan 
la toți indicatorii. Cu dorința 
fierbinte de a îndeplini exemplar 
sarcinile pe întregul an 1089, ne 
angajăm si intim pinăm Congresul

Climatul larg democratic 

al vieții noastre politice 

și economico-sociale
Zilnic ne întîlnim cu zeci și zeci 

de exemple ce pun în evidență 
atributele democrației revoluționare 
din tara noastră, ceea ce evidenția
ză clar împletirea răspunderii mun
citorești cu participarea directă a 
membrilor colectivului nostru la 
buna desfășurare a procesului de 
producție, a întregii activități po
litico-ideologice și cultural educa
tive din întreprinderea noastră. Nu
meroasele probleme ridicate cu 
prilejul adunării generale a repre
zentanților oamenilor muncii con
stituie o mărturie a climatului 
larg, cuprinzător al vieții noastre 
politice și economtco-sociale. Orien- 
tindu-și planurile de perspectivă 
in lumina planurilor de acțiune 
formulate cu rigoare științifică in 
documentele pentru Congresul al 
XIV-iea al partidului, oamenii 
muncii de la întreprinderea Textilă 
„Oltul" din municipiul Sf. Gheorghe 
au propus o serie de măsuri me
nite să perfecționeze organizarea 
muncii și să contribuie la moder
nizarea fluxului productiv, dove
dind o răspundere sporită fată de 
problemele generale ale unității 
noastre, manifestîndu-se și în acest 
fel in tripla lor calitate de pro
ducători, proprietari și beneficiari. 
Multi dintre oamenii muncii de la 
întreprinderea noastră, ca Maria 
Avram, Ana Dobai, Gheorghe Con- 
drea. Elena Kovăcs și incd mulți 
alții, au examinat, în spiritul docu
mentelor de partid, modul in care 
se acționează pentru îmbunătă
țirea procesului de producție, a 
calității produselor, pentru ridica
rea necontenită a productivității 
muncii șt încadrarea în consumu
rile normate de materii prime, 
materiale, energie și combustibili, 
acționînd totodată pentru stabilirea 

al XIV-iea al partidului prin în
făptuirea tuturor obiectivelor pre
văzute in plan. Dintre acestea men
ționăm : elaborarea documentației 
de execuție pentru docul de 500 tf, 
destinat exportului, pentru nava 
de stimulare și cimentare sonde 
marine, pentru pasagerul maritim 
de 475 locuri, precum și pentru 
alte tipuri de nave.

De asemenea, pentru acest an 
avem numeroase poziții de moder
nizare a navelor din exploatare, de 
realizare a documentațiilor pentru 
reparații, concomitent cu conti
nuarea tipizării navelor, echipa
mentelor și subansamblelor. a îm
bogățirii programelor pentru ex
tinderea folosirii tehnicii de calcul 
și a proiectării asistate de calcu
lator.

Pentru realizarea multiplelor sar
cini de plan ce ne revin, in spiritul 
exigențelor și cerințelor formulate 
in documentele pentru Congres, 
acționăm pentru a se folosi mai 
bine capacitatea de creație a colec
tivului de care dispunem, a perfec
ționa in continuare colaborarea cu 
șantierele navale și cu întreprinde
rile din industria orizontală, care la 
rindu-le trebuie să aibă permanent 
in vedere necesitatea îmbunătățirii 
caracteristicilor și performanțelor 
echipamentelor și materialelor asi
milate. Sintem hotărîți să folosim 
laboratoarele institutului nostru la, 
capacitatea și gradul de eficiență 
impuse de înaltul nivel tehnic de 
dotare existent, înțgrind. .ÎP. același 
timp legăturile cu sectoarele de,pro- 
ieqțâre-tehnologie din șantiere,'că .șî 
cu beneficiarii noștri, pentru reali
zarea unor nave cu înalte perfor
manțe din punct de vedere tehnic 
și in mod deosebit ca fiabilitate.

Desigur, nu vom omite condiția, 
esențială aș spune, legată de nece
sitatea ridicării continue a nivelu
lui de pregătire profesionati și po- 

■litică a specialiștilor noștri. Aceste 
cadre, în strînsă colaborare cu spe
cialiștii din șantiere, cu Universita
tea din Galați și cu Registrul Naval 
Român, sint angajate plenar in acti
vitatea complexă de onorare a sar
cinilor ce ne revin, în lumina istori
celor documente aflate în dezbate
re, a hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIV-iea al parti
dului.

Inq. Lucian ABUREL 
directorul institutului de Cercetare 
Științifică și Inginerie Tehnologică 
pentru Construcții Navale Galați 

măsurilor ce se impun pentru folo
sirea integrală a capacității de pro
ducție, domeniu in care există încă 
mari rezerve.

Intr-un spirit de înaltă răspun
dere comunistă, cu exigență, s-au 
criticat, totodată, atit în adunarea 
generală a oamenilor muncii, cit și 
în adunările de dări de seamă și 
alegeri, unele stări de lucruri pri
vind relațiile existente intre între
prinderea noastră și cele cu care 
colaborăm, ca șl contribuția pe care 
centrala industrială de resort ar 
trebui s-o aibă in soluționarea unor 
probleme menite să asigure îmbu
nătățirea. întregului proces produc
tiv, implicindu-se in mai mare mă
sură in respectarea disciplinei con
tractuale dintre parteneri.

Specificul ponderii ridicate a fe
meilor in unitatea noastră a 
determinat organismele democrației 
noastre socialiste să țină perma
nent seama de această realitate. 
Dispunem, astfel, de o cantină mo
dernă, cu o puternică gospodărie- 
anexă, de o creșă, grădiniță, un că
min pentru nefamilisti. un modern 
dispensar și alte dotări sociale ce 
contribuie în mare măsură la ușu
rarea muncii femeilor.

Toate acestea, ca și multe alte 
aspecte arată că membrii colecti
vului nostru sint implicați în desfă
șurarea întregului proces de pro
ducție. în buna funcționare a între
prinderii. în soluționarea multiple
lor probleme de ordin general sau 
particular ale oamenilor muncii. 
Un rol hotăritor în statornicirea 
unui climat de muncă și răspun
dere îl are cadrul '.arg democratic 
în care se desfășoară întreaga 
activitate a colectivului nostru, in 
care se dezbat problemele bunului 
mers al întregii activități, fapt ce 

demonstrează nivelul ridicat al 
conștiinței oamenilor muncii, urma
re firească a intensificării muncit 
politico-ideologice și educative, 
desfășurate de către organele și or
ganizațiile noastre de partid.

Condițiile de muncă și viată ce 
ne-au fost create sint dovezi eloc
vente ale grijii partidului pentru 
creșterea permanentă a nivelului 
de trai material și spiritual al celor 
ce muncesc. Cu deosebit respect 
adresăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai adinei 
mulțumiri pentru tot ce face spre 
binele poporului nostru și ne ex-

Izvorul inepuizabil al spiritului 

creator al maselor
Mîndri că trăim tn perioada ce

lor mai mărețe înfăptuiri revolu
ționare clip întreaga istorie a pa
triei, care poartă numele ctitorului 
ei — „Epoca Nicolae Ceaușescu» —■ 
și noi, lucrătorii din sfera culturii, 
asemenea întregului nostru popor, 
ne exprimăm adeziunea fier
binte la propunerea plenarei 
C.C. al P.C.R., ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, la 
Congresul al XIV-iea, in funcția 
supremă de secretar generai al 
partidului.

Atit In proiectul Programului- 
Directivă, cit și in Tezele pentru 
Congresul al XIV-iea al partidului 
se evidențiază rolul istoric pe care 
l-a avut Congresul al IX-lea al 
partidului in descătușarea energii
lor creatoare ale poporului român 
și deschiderea a noi perspective 
dezvoltării socialiste a României, 
înscriindu-se. în istoria patriei 
noastre ca un adevărat moment de 
cotitură în activitatea partidului și 
poporului român, care a inaugurat 
o epocă de ample prefaceri in toa- 

j te sferele vieții economice și so
ciale Si a determinat o puternică 
creștere a rolului partidului în or
ganizarea și conducerea întregi! 
opere de edificare a noii orînduiri 
pe pămintu! străbun. Mărețele 
transformări revoluționare în' 
„Epoca Nicolae Ceaușescu1' sint o 
elocventă expresie a aplicării con
secvente a principiilor socialismu
lui științific la condițiile concrete 
din România, a dezvoltării socia
liste a patriei noastre cu poporul 
și pentru popor.

Printre problemele de mare în
semnătate pentru înaintarea neîn
treruptă a patriei noastre pe ca
lea progresului și civilizației, abor
date intr-o viziune științifică in 
Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului, se înscrie la loc 
de mare cinste și .intensificarea 
activității ideologice, politico-edu
cative de formare a omului nou, 
de dezvoltare a gradului de cultură 
și cunoaștere, de ridicare a nivelu
lui conștiinței socialiste, revolu
ționare a întregului popor. Obiectiv 
de importantă majoră pentru pro
cesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, dezvoltarea 
puternică a culturii și formarea 
omului nou s-au bucurat de o spo
rită atenție in anii de după isto
ricul. Congres al IX-lea al partidu
lui, care a făcut o analiză critică 
a întregii activități desfășurate în 
prima etapă a construcției socia
lismului si a stabilit, pe această

Creșterea rezervelor 

și producției de petrol
Puternic stimulați de primirea 

înaltei distincții „Ordinul Muncii" 
clasa I pentru ocuparea locului I 
în întrecerea socialistă desfășurată 
anul trecut, petroliștii Schelei de 
Foraj Melinești. județul Dolj, și-au 
sporit preocupările pentru materia
lizarea unuia dintre obiectivele de 
maximă importantă pentru econo
mia națională cuprins în proiectul 
Programului-Directivă pentru cel 
de-al XIV-iea Congres al partidu
lui. Mă refer la cerința de a se in
tensifica eforturile pentru creșterea 
rezervelor și producției de petrol, 
în vederea acoperirii în proporție 
cit mai mare, din resurse interne, 
a cerințelor economiei naționale, tn 
care scop este necesar să se utili
zeze tehnologii moderne pentru 
creșterea factorului final de recu
perare a țițeiului. Așa s-a stabilit, 
așa se face. Dovada : 'aptul că să- 
menii muncii din cadrul Schelei de 
Foraj Melinești au finalizat cu o 
lună mai devreme planul la forajul 
qeoloqic revenit pe 3 ani și 8 luni 
din actualul cincinal. Așd, bună
oară, brigada pe care o conduc, 
care de altfel deține ponderea tn ca
drul schelei de foraj, a finalizat lu
crările la un număr de 10 sonde noi 
de exploatare, a căror adînclme de 
foraj este cuprinsă între 2 450 și 
3 100 metri, ce îmbogățesc zestrea 
sondelor din Oltenia. In prezent am 
început lucrările de foraj la sonda 

primăm și cu acest prilej adeziunea 
la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind propunerea ca, la al XIV-iea 
Congres, cel mai stimat și iubit 
fiu al poporului să fie reales In su
prema funcție de partid. Asemenea 
întregului partid și popor, vedem in 
aceasta garanția fermă a înaintării 
patriei noastre spre înaltele culmi 
ale civilizației socialiste și comu
niste.

Mona DOBRE
director adjunct, întreprinderea 
Textilă „OLTUL" Sf. Gheorghe, 
județul Covasna

bază, orientări noi, de importantă 
fundamentală pentru Întregul pro
ces de transformare revoluționară 
a societății românești.

Veritabilă ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Festivalul na
țional „Cîntarea României» — am
plă manifestare a spiritului creator 
din tara noastră —. s-a transfor
mat intr-o puternică mișcare de 
creație tehnico-ștlințifică și cultu- 
ral-artistică de masă, scotind în 
relief cu putere rolul maselor, for
ța poporului ca făuritor al culturii 
naționale. Sub îndrumarea perma
nentă a partidului nostru, au cu
noscut o amploare deosebită toate 
sferele culturii. înregistrindu-se 
rezultate remarcabile in toate do
meniile creației și ale activității 
de ridicare a nivelului de conștiin
ță socialistă și de formare a omu
lui nou, făuritor conștient al pro
priului destin.

Purtînd pecetea de gîndire 
novatoare. a .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, . documentele 
programatice ale celui de-al XIV- 
lea Congres al partidului deschid 
largi perspective unor mărețe în
făptuiri revoluționare în toate do
meniile. Se vor dezvolta în conti
nuare puternic știința și cerceta
rea, dind noi dimensiuni calitative 
cunoașterii umane, în toate sfere
le de activitate, afirmîndu-se tot 
mai mult ca. factori ai progresului 
neîntrerupt al societății noastre pe 
calea modernizării și dezvoltării 
Intensive. Ținîndu-se cont de ce
rințele noii etape de dezvoltare 
economico-socială a României, de 
obiectivul fundamental al celui 
de-al nouălea cincinal și direcțiile 
prioritare ale înfloririi României 
în perioada 1991—1995, activitatea 
politico-educativă și culturală va 
căpăta noi dimensiuni formative, 
contribuind in mod esențial la 
formarea omului nou, cu un înalt 
nivel de conștiință revoluționară.

Conștienți de menirea lor socia
lă, și lucrătorii din sfera culturii, 
asemenea tuturor categoriilor de 
oameni al muncii. își sporesc pre
ocupările pentru îmbunătățirea 
continuă a activității și creșterea 
contribuției muncii politico-educa
tive și cultural-artistice la edu
carea socialistă a maselor.

Cristian STOIAN
□ reședințele Comitetului 

de Cultură și Educație Socialistă 
al județului Vaslui

2 319, ale cărei lucrări le-am înche
iat înainte de termenul stabilit, în
scriind astfel un nou record în 
activitatea noastră. Pentru aceasta 
ne-am organizat riguros activitatea 
în trei schimburi. Toate punctele- 
cheie de lucru sint coordonate de 
sondori de nădejde, ce dovedesc pa
siune și răspundere in muncă.

Sintem angajați cu toate forțele 
pentru a obține în acest an cele 
mai bune rezultate in întreaga acti
vitate. astfel incit să contribuim și 
noi la creșterea rezervelor și pro
ducției de petrol ale țării. Propun. 
ia acest scop, să acționăm pentru 
extinderea cercetărilor geologice și 
în alte zone, cit și pentru valorifi
carea rezultatelor studiului geologic 
realizat de către specialiștii Uni
versității din București pentru să
parea a 6 sonde de mare adîn- 
cime care pot spori rezervele de 
țiței in această zonă a țării. Sint de 
părere că se impune cu necesitate 
si creșterea coeficientului de utili
zare a instalațiilor de foraj prin 
optimizarea forajului cu jet și dia
mante. aplicarea unor fluide de fo
raj cu substanțe minerale care să 
conducă la creșterea vitezei de 
foraj.

Inq. Ilie ANTONIE
șef brigadă nr. 4 — Schela de Foraj 
Melinești, județul Dolj

Imagine din municipiul Oradea
Foto : AgerpresIn atenția consiliilor populare - asigurarea bunei aprovizionări a cetățenilor

La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., in concluziile formulate cu „cest prilej de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, s-au subliniat. în mod 
răspicat, importanța îndeplinirii întocmai a programelor de autoconducere 
și autoaprovizionâre, necesitatea creșterii răspunderii consiliilor populare 
în soluționarea acestor probleme. în acest context se înscriu și sarcinile, 
prevederile privind aprovizionarea populației cu combustibil solid, acțiune 
aflată in plină desfășurare, așa cum rezultă și din constatările făcute de 
reporterii „Scînteii" în Capitală și în județele Vilcea și Neamț.

între măsurile întreprinse pentru 
satisfacerea cerințelor populației, un 
loc important ocupă aprovizionarea 
cu combustibil. înainte de sosirea 
anotimpului friguros. în acest an, 
consiliile populare și Întreprinderile 
specializate în distribuirea combusti
bilului pentru populație au organizat 
din timp programarea cetățenilor și 
livrarea cărbunelui și lemnelor de foc. 
Se cuvine subliniat că. în Capitală, ca 
și in celelalte municipii și orașe, ca 
urmare a înfăptuirii amplului pro
gram de construcții de locuințe, a 
crescut an de an numărul locuitori
lor care beneficiază de încălzire cen
trală în blocuri gu apartamente con
fortabile. Desigur, a scăzut proporțio
nal ponderea locuințelor fără încălzi
re centrală, dar, 
indiferent de rid-" 
mărul lor, se a- 
cordă și trebuie să 
se acorde în con
tinuare atenție 
maximă aprovi
zionării acestora, 
pe baza normelor 
și prevederilor in 
vigoare. Cum se 
desfășoară apro
vizionarea de iar
nă cu combustibil, 
careVste stadiul 
livrărilor, ce se 
întreprinde pen
tru încheierea a- 
cestei importante acțiuni într-un timp 
cit mai scurt ?

„în CAPITALA, după cum ne in
forma tovarășa Adriana Tașu, direc
tor al direcției comerciale, stadiul 
livrărilor de combustibil solid către 
populație este mai avansat în com
parație cu anii precedenți. urmare a 
măsurilor întreprinse de consiliul 
popular municipal pentru programa
rea din timD și livrarea cotelor pre
văzute. Pină acum, din cele aproape 
85 000 familii programate. 79 000 au 
primit cantitățile de cărbune stabilite 
și 69 000 familii au luat și lemnele de 
foc. Urmează ca livrările de combus
tibil solid către populație, în Capi
tală, să fie încheiate pină la finele 
lunii octombrie».

Un raid întreprins prin depozitele 
de combustibil solid duce la conclu
zia că modernizarea și mecani
zarea unor operațiuni de încărcare, 
descărcare și tăiere a lemnelor, în 
condițiile unei mai bune organizări 
a muncii, au îmbunătățit ritmicita
tea livrărilor. La depozitul nr. 501, 
cantaragiul Romeo Angelescu livra 
ultimele cantități din cărbunele pro
gramat pentru locuitorii din această 
zonă a Capitalei. „Am profitat de 
timpul frumos pentru a livra cetățe
nilor toate cantitățile de cărbune și 
lemn disponibile, livrările s-au făcut 
strict în ordinea programărilor. în 
cea mai mare parte, cărbunii se li
vrează în saci, la alegerea cetățea
nului. întrucît calitatea lemnelor de 
foc este diferită, ne străduim să uni
formizăm livrările în ceea ce pri
vește proporția de lemn de esență 
tare și de esență moale. Urmărind să 
satisfacem cerințele cetățenilor, sor
tăm și ciuruim cărbunele pentru se
pararea prafului".

O operațiune obligatorie, din mo
ment ce unii furnizori livrează căr
bunele nesortat. Desigur, o anumită 
proporție a prafului de cărbune este 
Inevitabilă, dar sint situații cind 
proporția de- praf depășește limitele 
admise. Astfel, trei vagoane sosite.de 
la mina Pinoasa conțineau pină la 90

cinema
• Un studio in căutarea unei vedete:
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 19,45. MELOD)-
(11 13 49) — 9; 11; ,13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Strada chitarlștilor („Zilele filmu
lui din R. P. Chinezi") : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19.30
• Liceenii : SCALA (11 03 72) — 9; 11; t 1 . trț. 7 7 1 Ei . in Ml
O Flori ’ de ’gheață : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 1.7: 19
• Martori dispăruți : POPULAR
,(35 15 17) — 15: 17; 19
• Artista, dolarii șl ardelenii : MUN* * 
CA (21 50 79) — 15: 17; 19
• Temerarii de la scara do! — 9: 11: 
13; 15, O vară cu Mara ; DOINA 
(16 35 38)
• Zbuciumul iubirii : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

O Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18 ; (sala 
Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 88 75, sala Studio) : „Literatura 
chitarei». Răzvan Grigorescu, Viorel 
Haralambie — 17

la sută praf de cărbune, o proporție 
asemănătoare avind cîteva vagoane 
expediate de la mina Peșteana. 
ambale din bazinul carbonifer al 
Gorjului.

La depozitul nr. 601 — Valea Cas
cadelor, șeful de unitate, Costache 
Manea, și contabila Nicoleta Zoneli 
apreciau că ritmul livrărilor — bun 
pină în luna august — a încetinit în 
ioc să fie accelerat. Cele aproape 
zece mii tone de praf de cărbune re
expediat în. acest an pentru a fi fo
losit în termocentrale reprezintă tot 
atîta capacitate de transport irosită. 
Aceleași constatări și la depozitul nr. 
201 — Obor, unde stocul de cărbune 
e zero, iar cel de praf însu
mează cinci sute de tone. în mod fi

i.Wiil .............. , ............................ . ............. ■■■........  .1 I II . U.l.li

Mai mult spirit gospodăresc 
în livrarea 

de lemne și cărbuni
resc, se pune întrebarea : de ce se 
transportă praful de cărbune în Ca
pitală ?

Informațiile furnizate de delegații 
întreprinderii de distribuire a com
bustibilului pe lingă furnizori ara
tă că în punctele de încărcare exis
tă mari cantități de lemn de foc. 
Totuși livrarea acestora intîrzie din 
cauza neasigurării mijloacelor de 
transport. Cele mai mari restanțe la 
livrarea lemnelor de foc — 5 000 tone 
— se înregistrează la I.F.E.T. Ca
ransebeș, la I.F.E.T. Ploiești — 2 200 
tone ; I.F.E.T. Sebeș — 1 600 tone,
I.F.E.T.  Arad și Baia Mare, cite 
1 300 tone fiecare. Livrarea ritmică 
a cantităților de combustibil solid 
ar grăbi considerabil încheierea a- 
cestei acțiuni de sezon, îndeplinirea 
in bune condiții a prevederilor res
pective din programul de aprovi
zionare a populației.

în municipiul RÎMN’ICU VÎLCEA 
S-au asigurat condiții pentru buna 
aprovizionare cu combustibil a popu
lației. De la inceput se cer făcute 
două precizări. în locul vechiului 
maidan înglodat in noroi după fie
care ploaie, actualul depozit de com
bustibil solid funcționează într-un 
spațiu bine amenajat, cu platforme 
betonate și copertine permițînd așe
zarea în stive a lemnului de foc. 
precum și protejarea cărbunilor bri
chetați, bulgări și mărunți. A doua 
precizare este legată de faptul că 
singurii cumpărători în dimineața 
zilei de 28 septembrie a.c. erau doar 
trei cetățeni care, după mai puțin de 
o oră, aveau combustibilul încărcat 
într-un autocamion și în remorcile 
a două tractoare.

— Deși trebuie să asigurăm lemn 
și cărbune de foc pentru 3114 fami
lii — ne spune șeful depozitului, 
Gheorghe Mihai — în nici o zi nu 
s-a întîmplat să fim aglomerați, reu
șind să livrăm operativ populației 
cantitățile programate de lemne și 
lignit. Aceasta se datorează faptului

• Liniștită ca noaptea ! VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
• Nava Iul Yang s 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 58) — 
15; 17; 19
• Agentul straniu : LIRA (31 71 71 —
9; 11.15; t3.30; 16; 18,30
• De la literatură la film ; PATRTA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15

teatre 

că, încă din prima parte a anului, am 
stabilit un program de vinzare ținind 
seama de preferințele cumpărători
lor. Ca urmare, combustibilul s-a li
vrat la peste 70 la sută dintre soli
citant! și in continuare știm pe zile 
cine trebuie să vină și ce cantități 
are de luat.

— Observăm totuși că aveți canti
tăți mici de lemne.

— Nu facem stocuri mari deoarece 
avem la două sute de metri depozi
tul I.F.E.T. și, pe măsura vînzăril, 
completăm stivele. Niciodată pe par
cursul acestui an n-am fost în si
tuația să punem cumpărătorii pe 
drumuri. La fel și în cazul cărbune
lui : livrăm populației, după prefe
rințe, fie brichete, fie cărbune sortat. 
Furnizorii noștri, respectiv între
prinderea Minieră Horezu și între
prinderea pentru Prepararea Cărbu- 
nelui-Petroșani, respectă întru totul 
contractele si graficele de livrare, 
avind astfel posibilitatea să satisfa
cem toate cererile cumpărătorilor,

într-o margine a depozitului ză
rim o cantitate de cărbune praf, re- 

zultat, după cum 
aflăm, din sorta
re.. Ni se spune că 
acesta va fi trans
portat la halda de 
gunoi a munici
piului, deoarece 
încă nu 1 s-a gă
sit vreo între
buințare. Oare 
cărbunele praf 
chiar să nu fie 
utilizabil ? Nimic 
mai fals ! Cele 
două grupuri- ale 
Uzinei Electrice 
Govora, aflată la 
mai puțin de 8 

kilometri de depozit, utilizează căr
bune . mărunt și praf, iar „mina" 
— cum foarte bine ar putea 
fi numită această sursă de apro
vizionare — este în măsură să ofere 
imediat 720 tone praf de cărbune.

Și în județul NEAMȚ, în acest an 
au fost create condiții mai bune 
pentru asigurarea cu combustibil a 
populației. „De altfel — ne preci
zează Dumitru Leșovschi, directorul 
întreprinderii Comerciale de Stat 
centru Mărfuri Industriale — aceas
tă problemă a fost analizată, 
chiar in aceste zile, în biroul execu
tiv al direcției comerciale, unde s-a 
concluzionat că aprovizionarea satis
face cerințele de lemn de foc și căr
buni ale cetățenilor. Anul acesta a 
fost organizată mai judicios activi
tatea depozitelor existente In județ 
în sensul servirii mai prompte a 
cumpărătorilor. Aș sublinia că 
stocurile de lemn existente și rit
micitatea livrărilor din partea furni
zorului ne dau garanția că vor fi sa
tisfăcute toate cerințele pentru fon
dul pieței. La cărbuni dispunem de 
un stoc de cinci mii tone, puțind 
face față și unor cereri suplimen
tare".

Ne deplasăm la depozitele din mu
nicipiile Piatra Ijleamt și Roman. Se 
remarcă bpna organizare a activită
ții. ce perrhite efectuarea unor pres
tații de calitate. Contribuie la a- 
ceasta condițiile create pentru trans
portul combustibilului la domiciliu, 
care se realizează prin mijloacele 
aparținînd unității și ale întreprin
derii județene de transport local.

Esențial este ca toți furnizorii de 
combustibil să respecte contractele 
încheiate, astfel incit aprovizionarea 
populației să se desfășoare in conti
nuare ritmic. în funcție de necesi
tățile acestei perioade.

C. BORDEIANU 
Ion STANCIU 
Ion TALPA

• Opera Română (13 18 57) : Trubadu
rul — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
fair lady — 18
M Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra» 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 : (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femele 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 15 : Amurgul burghez — 19
A Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis șl Alice — 19
9 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifun — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18
A Teatrul satirie-muzical „C, Tănase» 
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că 
mă-nsor 1 — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia' 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
a Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul Ansamblului de circ din China 
(Liaoning) — premieră — 19

sosite.de
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură 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, comitetele județene Sălaj, Dîmbovița, Mehedinți și Vrancea 
ale P.C.R. raportează încheierea recoltării culturilor de soia și realizarea 
unor producții medii de 5 710 kg, 5 690 kg, 5 590 kg și, respectiv, 5 550 
kg la hectar ; comitetele județene Arad, Argeș, Cluj și Vrancea ale P.C.R. 
raportează terminarea recoltării cartofiloț de toamnă și obținerea unor 
recolte medii de 76 580 kg, 76 300 kg, 76 180 kg și, respectiv, 76 100 kg 
la hectar ; Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. raportează terminarea re
coltării culturilor de ceapă și realizarea unei recolte medii de 62 100 kg 
la hectar.

Aceste producții foarte buhe — se evidențiază în telegrame — de
monstrează cu puterea faptelor grija permanentă a conducerii parti
dului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru necontenita dezvoltare a agriculturii, pentru înflorirea satului româ
nesc. In anii construcției socialiste, cu deosebire in epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, agricultura a beneficiat de importante 
fonduri materiale, care au permis continua modernizare a mijloacelor 
tehnice, amenaiarea pentru irigații a unor întinse suprafețe de teren, 
iar prin sprijinul tot mai valoros al cercetării științifice românești, la dis
poziția lucrătorilor ogoarelor au fost puse numeroase soiuri și hibrizi 
de înaltă productivitate, ca și un mare număr de tehnologii și metode 
de lucru ce au favorizat creșterea de la un an la altul a nivelului re
coltelor.

In telegrame se subliniază că, în aceste zile, oamenii muncii de 
la sate sînt preocupați de stringerea tuturor roadelor toamnei — legume, 
fructe, cartofi, sfeclă de zahăr -, de recoltarea și depozitarea furajelor, 
de efectuarea arăturilor, importante forțe fiind, totodată, concentrate la 
transportul recoltelor în bazele de recepție și la unitățile de industriali
zare, la executarea altor lucrări de sezon.

In încheierea telegramelor se exprimă hotărîrea tuturor lucrătorilor 
ogoarelor de a asigura producții bune la toate culturile, sporindu-și în 
acest.fel contribuția la dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelu
lui de trai al întregului popor.

LA SOIA
• Județul Sălaj - 5 710 kg la hectar
• Județul Dîmbovița - 5 690 kg la hectar
® Județul Mehedinți - 5 590 kg la hectar
® Județul Vrancea - 5 550 kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
• Județul Arad - 76 580 kg la hectar
• Județul Argeș - 76 300 kg la hectar
• Județul Cluj - 76 180 kg la hectar
• Județul Vrancea - 76 100 kg la hectar

LA CEAPĂ
• Județul Giurgiu - 62100 kg la hectar 
UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR

La porumb 
în. cultură 
neirigată 

ÎN JUDEȚUL GIURGIU 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Remus — 31 200 kg la 
hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MftRI IA HECTAR
La soia

ÎN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sintana — 6 090 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Ștat 
Sagu — 5 850 kg la hectar
IN JUDEȚUL PRAHOVA

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Valea Călugărească — 5 870 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ceptura — 5 640 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Biharia — 5 690 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tulea — 5 670 kg la 
hectar

La cartofi 
de toamnă 
IN JUDEȚUL NEAMȚ

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bodești — 82 570 kg Ia hectar
IN JUDEȚUL COVASNA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Lunga — 76 150 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sînzieni — 75 640 kg la hec
tar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL MUREȘ

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Șincai — 112 420 kg la hec
tar

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea unor importante 
rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an 

și din actualul cincinal
Oamenii mtincii din numeroa

se unităti economice din în
treaga tară au adresat tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar genera) ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, telegra
me în care raportează obținerea 
unor însemnate realizări in înde
plinirea planului pe acest an si pe 
Întregul cincinal.

In telegrama Comitetului Jude
țean Prahova al P.C.R. se arată 
că oamenii muncii din industria ex
tractivă a județului și-au îndepli
nit planul pe 3 ani si 10 luni la 
producția-marfă in unitățile car
bonifere si la producția de gaze în 
schelele petroliere, ceea ce le va 
permite ca. pînă la sfîrsitul lunii 
octombrie, să obțină o producție 
suplimentară de 124 milioane metri 
cubi gaze și 36 000 tone cărbune.

Hotăriți să-și intensifice efortu
rile astfel incit pină la marele 
forum al comuniștilor români toate 
colectivele muncitorești din ju

La tomate
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hotarele — 125 800 kg 
la hectar • -------- ------

La morcovi
IN JUDEȚUL ARAD

• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Legumicolă Aradul Nou 
— 92 400 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Pietrele — 107 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Vaslui — 103 250 kg la hectar
IN JUDEȚUL BUZĂU

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Mihăilești — 102 560 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Mădăraș — 101 820 kg la
hectar
IN JUDEȚUL COVASNA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Haghig — 101 450 kg la hec
tar

La porumb 
în cultură 

irigată
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Costinești — 31 000 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro- 

dețul Prahova să realizeze integral 
prevederile planului pe întregul an 
— se arată in telegramă —, comu
niștii. ceilalți oameni ai muncii de 
pe plaiurile Prahovei isi exprimă 
totala, adeziune la istorica Hotărire 
a Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie ca la Congresul 
al XIV-lea al partidului să 
fiți reinvestit, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, chezășie sigură a mersului 
nostru neabătut pe drumul socia
lismului și comunismului.

Consiliul Popular Județean Iași 
raportează că unitățile din subor
dine au realizat cu 5 zile mai de
vreme planul producției-marfă in
dustriale prevăzut pe 9 luni, ur- 
mind ca pină la sfîrșttul lunii sep
tembrie să obțină suplimentar în
semnate depășiri la producția fi
zică, în activitatea de investiții, in • 
celelalte sectoare.

Ne angajăm să acționăm ți In' 

ducție „Avintul" Pecica — 
25 470 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Lumea Nouă" Curtici — 
25 180 kg la hectar
in județOl prahova

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bârcănești — 20 750 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Căldăraru — 20 220 kg la 
hectar
La ardei gras

IN JUDEȚUL ALBA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Lunca Mureșului — 87 350 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Dăieni — 85 700 kg la hectar
IN JUDEȚUL BACĂU

• Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Legumicolă Răcă- 
ciuni — 83 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Miron Costin — 81 670 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cociuba Mare — 81 660 kg 
la hectar

La ardei capi a
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Fierbinți — 122 750 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Tomnatic — 115 100 kg Ia hectar

La ceapă
IN JUDEȚUL TIMIȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cenad — 85 330 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Piatra Olt — 74 200 kg la hectar
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricojă de Pro-
— ducție Oinacu — 70 30Q kg la 

hectar
IN JUDEȚUL DOLJ

• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducere Legume Ișainița — 60 210 
kg Ia hectar

La tomate
IN JUDEȚUL ARAD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Macea — 121 000 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dridu — 110 600 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Asociația Economică de Stat $1 
Cooperatistă Legumicolă Izvoa
rele — 105 700 kg Ia hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL BACAU

• Asociația de Stat și Cooperatis
tă Horticolă Traian — 62 150 kg 
la hectar
La struguri 

de masă
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Asociația Economică Intercoope- 
ratistă Viticolă Aliman — 25 670 
kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Asociația Economică Intercoope- 

ratistă Viticolă Bechet — 25 160 
kg la hectar
La struguri 
pentru vin 

IN JUDEȚUL VRANCEA
• întreprinderea Vinicolă Focșani 

— 22 100 kg la hectar

continuare cu tot devotamentul și 
responsabilitatea comunistă — se 
spune în telegramă — pentru trans
punerea neabătută in viață a ho- 
tăririlor de partid și de stat, a 
orientărilor și tezelor formulate de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin în profil teritorial, 
pentru a intimpina Congresul al 
XIV-lea al partidului cu noi și re
marcabile fapte de muncă.

In telegrama Comitetului Muni
cipal Sighișoara al P.C.R. se ra
portează că oamenii muncii din 
acest oraș au îndeplinit cu 4 zile 
mai devreme planul la producția- 
marfă industrială pe 9 luni din 
acest an. avansul de timp ciștigat 
pină în prezent permițînd să ob
țină pină la sfirșitul acestei luni o 
producție suplimentară în valoare 
de 40 milioane lei.

Dedicind acest succes de muncă 
apropiatului forum al comuniști
lor — se arată in telegramă —, toți

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Institutul de Cercetări pentru

Viticultură și Vinificatie Valea 
Călugărească — 21 150 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mizil — 18 740 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Asociația Economică Intercoope- 

ratistă de Vii Danef — 20130 
kg la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Asociația Economică Interco- 

operatistă Viticolă Aliman — 
20 100 kg la hectar

La mere
IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă Mehedinți — 
40 100 kg la hectar

IN JUDEȚUL OLT
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Corabia — 38 800 kg la hectar
IN JUDEȚUL BUZĂU

• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă Cindești — 
36 540 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pirscov — 35 830 kg la

hectar
IN JUDEȚUL BACĂU

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tirgu Trotuș — 34 520 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
O Cooperativa Agricolă de Produc

ție Mihăilești — 32 750 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Marghita — 32 670 kg la hectar
IN JUDEȚUL SĂLAJ

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Zalău — 32 180 kg la hectar

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSAUD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Archind — 31 560 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Lechința — 30 070 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Luduș — 31 450 kg la hectar
IN JUDEȚUL DOLJ

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cornu — 30 150 kg la hectar

La pere
IN JUDEȚUL ARGEȘ

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Cimpulung — 31 800 kg Ia hectar

La prune
IN JUDEȚUL OLT

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Corbu — 16 850 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă ■ de Pro

ducție Vtădești — 16 320 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Stațiunea de Cercetare și Pro

ducție Pomicolă Mehedinți — 
15 980 kg la hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general ai Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din unitățile amintite raportează 
terminarea recoltării unor culturi 
și realizarea de producții mari, su
perioare celor planificate.

în această perioadă — se eviden
țiază în telegrame — lucrătorii o- 
goarelor acționează la eliberatul 
terenurilor de resturi vegetale și 
efectuarea arăturilor. Ia stringe
rea și depozitarea furajelor, la 
transportul recoltelor in bazele de 
recepție sau la unitățile de indus
trializare, la executarea altor lu
crări în cîmp și in zootehnie.

în încheierea telegramelor se 
exprimă.angajamentul ferm al oa
menilor muncii de la sate de a asi
gura producții bune la toate cul
turile, punind, de asemenea, baze 
trainice recoltelor anului viitor, 
pentru a intimpina cu rezultate cit 
mai bune marele forum ăl comu
niștilor români.

oamenii muncii și locuitorii aces
tei străvechi vetre de cultură și 
civilizație românească dau expre
sie adeziunii totale la Hotărirea 
Plena'rei Comitetului Central din 
luna iunie privind realegerea dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român la 
cel de-al XIV-lea Congres, văzind 
in aceasta încrederea și prestigiul 
de care vă bucurați in fața parti
dului și poporului, cea mai sigură 
garanție a propășirii patriei pe noi 
și tot mai înalte culmi de civili
zație și progres.

Oamenii muncii din orașul Paș
cani. județul Iași, raportează, la 
rîndul lor, că au îndeplinit planul 
pe 9 luni din acest an, urmind ca 
pină la sfirșitul lunii septembrie 
să consemneze peste prevederi o 
producție-marfă industrială in va
loare de 70 milioane lei.

Ne angajăm solemn, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, urmind 

Recepție cu prii 
celei de-a 4f 

aniversări a proclamării 
R. P. Chineze

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Wang Jin- 
qing. a oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-minist.ru al Guvernului. Ion 
Stoian. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. membri ai Biroului 
Marii Adunări Naționale, miniștri, 
membri ai conducerii unor ministe
re. instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, ai Asocia‘iei de 
prietenie româno-chingză. generali 
și ofițeri, reprezentanți al vieții 
cultural-artistice sl științifice, zia
riști.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

★
Cu aceeași ocazie, consulul gene

ral al R.P. Chineze la Constanta, 
Su Yanwen. a oferit o recepție, la 
care au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai unor organizații de masă și ob
ștești. ziariști.

Au fost prezenți.. de asemenea, 
membri ai celorlalte consulate acre
ditați la Constanta.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Guineea, vineri a avftt loc 
în Capitală o manifestare culturală, 
organizată de Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți al Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Ibrahima Dinn 
Camara, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al acestei țări la București, 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

t V
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă
14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului

19.00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
19,40 Concursul de creație și interpreta

re de muzică ușoară românească — 
Mamaia ’89. Selecțiuni

20.45 Film artistic. „Alo, taxi !M. Pro
ducție a studiourilor din R.D.G. 
Premieră TV

22,00 Telejurnal
22,10 Cîntec și soare

INFORMAȚII SPORTIVE

TRAGEREA LA SORTI 
ÎN CUPELE EUROPENE

în „C.C.E.":
Steaua — Eindhoven 
în „CUPA CUPELOR" : 
Dinamo București — 

Panathinaikos
Vineri s-a efectuat la Ziirich tra

gerea la sorți a meciurilor contind 
pentru turul al doilea al cupelor eu
ropene de fotbal.

In ..Cupa campionilor europeni", 
echipa Steaua București, campioana 
României, va întilni (primul meci 
pe teren propriu) formația P.S.V. 
Eindhoven, campioana Olandei.

In „Cupa cupelor". Dinamo Bucu
rești va juca (prima partidă în de
plasare) în compania echipei Pa
nathinaikos Atena.

Iată și alte întilniri din cele trei 
cupe continentale : „Cupa campio
nilor europeni" : MalmS — F.C. Ma
lines ; Olympique Marsilia — A.E.K. 
Atena ; Sparta Praga — Sredeț So
fia ; A.C. Milan — Real Madrid ; 
Bayern Miinchen — „17 Nendori" 
Tirana : Honved Budapesta — Ben
fica Lisabona ; Dnepr Dneprope
trovsk — F.C. Tirol ; „Cupa cupe
lor" : Anderlecht Bruxelles — F.C. 
Barcelona ; F.C. Groningen — Par
tizan Belgrad ; Borussia Dortmund
— Sampdoria Genova ; A.S. Mona
co — Dynamo Berlin ; Valladolid — 
Djurgaarden ; Torpedo Mosco
va — Grasshoppers Ziirich ; „Cupa 
U.E.F.A." : Fiorentina — F.C. So- 
chaux ; F.C. Koln — Spartak Mos
cova ; Zaragoza — Hamburger S.V. ; 
St. Germain Paris — Juventus To
rino ; Dinamo Kiev -r Banik Ostra
va ; V.f.B. Stuttgart — Zenit Lenin
grad-; Napoli — Wettingen ; F.C. 
Porto — F.C. Valencia.

Meciurile din prima manșă vor 
avea loc la 18 octombrie, iar returul
— la 1 noiembrie.

exemplul dumneavoastră luminos 
de viață și muncă revoluționară 
— se spune in telegrama Comite
tului Orășenesc Pașcani al P.C.R. 
—, să transpunem exemplar in 
viață sarcinile trasate cu prilejul 
recentei vizite de lucru în județul 
și orașul nostru, întîmpinind astfel 
cu noi și însemnate realizări Con
gresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.

Oamenii muncii de la Rafinăria 
Ploiești raportează că la 28 sep
tembrie au realizat planul la pro- 
ducția-ma/-fă industrială pe trei 
ani și 10 luni, ceea ce le permite 
să obțină pină la sfirșitul lunii oc
tombrie o producție-marfă supli
mentară in valoare de 506 milioa
ne lei.

întreprinderea Electrocentraie 
Pitești raportează, la rindul său. 
îndeplinirea planului pe 4 ani din 
actualul cincinal la producția-marfă 
industrială, ceea ce va permite ca. 
pină la Congresul al XIV-lea, să 
înregistreze la acest indicator o 
depășire de 208,7 milioane lei.

Domnului QUETT K. J. MASIRE
Președintele Republicii Botswana

GABORONE
Cea de-a 23-a aniversare a proclamării independenței de stat a Repu

blicii Botswana îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de pace, 
progres și prosperitate poporului botswanez prieten.

Sînt încredințat că raporturile prietenești de colaborare dintre țările 
noastre vor cunoaște un curs ascendent, in interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii șl cooperării internaționale, al dezvoltării independente a tu
turor națiunilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Poziția României și a președintelui 
Nicolae Ceaușescu este foarte importantă 

datorită eforturilor depuse pentru a se instaura 
pacea și securitatea în Iume“ 

Declarațiile președintelui Adunării Naționale 
a Republicii Zambia

Delegația parlamentară zambiană 
s-a Intîlnit, vineri, cu reprezentanți 
ai presei române.

In declarația făcută cu acest pri
lej, Fwanvanga Matale Mulikita, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Zambia, a exprimat pro
funda sa satisfacție și a membrilor 
delegației pentru marea onoare de 
a fi fost primiți de președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceas
tă primire — a arătat oaspetele — a 
constituit punctul culminant al vizi
tei noastre in România. In cadrul 
convorbirii, a subliniat el, au fost 
abordate probleme privind cooperarea 
economică dintre România și Zambia, 
relevîndu-se posibilitățile si dorința 
reciprocă de a se întreprinde noi ac
țiuni pentru dezvoltarea în continua
re a conlucrării româno-zambiene în 
domenii de interes comun. Au fost 
abordate, de asemenea, o serie de 
aspecte ale relațiilor internaționale, 
fiind cunoscut rolul ne care l-a jucat 
și îl ioacă România în cadrul acestor 
relații, sprijinul acordat de ea luotei 
de eliberare a popoarelor din Africa 
de Sud.

Poziția României și a președintelui 
Nicolae Ceausescu — ă spus vorbito
rul — este foarte importantă datorită 
eforturilor pe care le depun pentru

Intilnirea președintelui Comisiei de politică externă 
a Consiliului Național Palestinian cu reprezentanți

ai presei
Vineri a avut loc in Capitală o în- 

tîlnfre a președintelui Comisiei de 
politică externă a Consiliului Națio
nal Palestinian, Khaled Al-Hassan, cu 
reprezentanți 'ai presei centrale. 
Oaspetele s-a referit pe larg la pri
mirea sa de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru prilejul oferit de a 
asculta idei și opinii constructive 
deșp.res.itțjptlq din Orientul Mijlociu și 
din alfe’zorie ale lumii. Convorbirea 
cu președintele Nicolae Ceaușescu. 
foarte sinceră si călduroasă, a fost 
plină de rezultate valoroase — a 
spus el. Apreciez că am avut un dia-

BUCUREȘTI : Importantă manifestare medicală
în Capitală s-a desfășurat Sim

pozionul national de gastroentero
logie — reuniune științifică de larg 
interes pentru specialiștii din acest 
domeniu, manifestare înscrisă pe 
agenda Uniunii Societăților de 
Stiinte Medicale.

Actualul simpozion — după cum 
ne preciza tovarășul conf. dr. 
Alexandru Oproiu. șeful Clinicii de 
gastroenterologie si directorul 
Spitalului Fundeni, a propus parti- 
cipantilor o tematică de mare ac
tualitate în practica si cercetarea 
de specialitate. Un larg interes au 
stirnit in rindul celor peste 250 de 
medici sneciaiisti în gastroenterolo
gie și alte discipline conexe care 
au participat la simpozion comuni
cările privind „Pancreatitele acute 
și cronice". La simpozion au partici
pat medici specialiști din cllnicile deProducția fizică și exportul

(Urmare din pag. I)
și disciplinei, aplicării in viată a mă
surilor din programele de moderni
zare, promovării pe scară largă a 
tehnologiilor avansate de lucru". 
Așadar, creșterea răspunderii în 
muncă se dovedește. încă o dată, a 
fi garanția sigură a realizării sarci
nilor de plan. Și aici la Schela de 
Producție Zemes se cuvine mențio
nat că rezultatele petroliștilor sînt 
cu atît mai meritorii cu cit acestea 
s-au obtinut fără cheltuieli supli
mentare.

Petroliștii de aici se angajează ca 
pină la cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului să extindă sistemul de 
control centralizat de exploatare in 
pompaj la încă 134 sonde, să execute 
reparații capitale la 8 sonde si să 
efectueze operațiuni geologo-tehnolo- 
eice de stimulară a straturilor pro
ductive la alte numeroase sonde.

PREOCUPĂRI PENTRU PREGĂ
TIREA PRODUCȚIEI ANULUI VI
ITOR. Chiar in aceste zile, cînd ne 
aflăm în Dragul ultimului trimestru 
al anului, din secțiile întreDrinderii 
bucureștene „Grivita Roșie" a fost 
exoediată. De adresa beneficiarilor 
externi, ultima comoonentă a unei in
stalații complexe pentru obținerea 
produselor sodice. Faptul ilustrează 
in mod convingător hotărîrea comu
niștilor de aici, a întregului colectiv 
de muncă ai unității de a intimpina 
marele forum al comuniștilor prin 

vremea

a se instaura pacea și securitatea In 
lume. Noi apreciem foarte mult aces
te eforturi șl susținem strădaniile 
României șl ale conducătorului ei în 
lupta popoarelor pentru eliberare și 
dreptate.

împărtășind impresii din timpul vi
zitei în tara noastră, oaspetele a 
spus : Sîntem foarte impresionați de 
tot ce am văzut. Realizările obținute 
în domeniul dezvoltării tehnologice și 
industriale, al agriculturii, ca și în 
alte domenii, faptul că ați reușit să 
lichidați datoria externă demonstrea
ză marile succese obținute de poporul 
român. în Capitală am avut plăcerea 
să vizităm. între altele, noul centru 
politic și administrativ bucureștean 
aflat în construcție. Sîntem foarte Im
presionați de concepția, arhitectura și 
execuția acestui proiect magnific.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

membrii delegației parlamentare 
zambiene au vizitat obiective econo
mice. edilitare si social-culturale din 
Capitală și din județele Argeș și 
Dîmbovița. De asemenea, au avut în
trevederi cu membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular Ju
dețean Dîmbovița.

(Agerpres)

centrale
log deschis și fructuos, care mi-a 
permis să-mi clarific o serie de pro
bleme legate de pacea în Orientul 
Mijlociu, precum și în legătură cu o 
serie de alte probleme internaționale, 

împărtăsindu-si impresiile din 
timpul vizitei în tara noastră, oaspe
tele a ținut să sublinieze că realiză
rile pe care le-a văzut în București 
..sînt un adevărat miracol". Ceea ce 
âfn vSzțit îh capitala tării dumhea- 
vbaflră'^'a’^pui' el — cO'nktituie 
Realizări' Istorice.' Valoarea acestora 
este mare si binefacerile lor vor Def
inite populației să se bucure de ele.

(Agerpres)

profil din țară, cercetători, alte ca
dre cu preocupări în domeniu, oare 
în lucrările prezentate au făcut 
referiri la modalități noi de diag
nosticare precoce și corectă a aces
tei boli si tratamente adecvate di
feritelor stadii ale bolii. în cadrul 
meselor rotunde, comunicărilor, 
conferințelor s-au prezentat expe
riențe noi. s-a făcut un larg 
schimb de idei privind progresele 
în acest domeniu pe plan national 
Si prioritățile pe plan mondial. 
Demn de subliniat este faptul că 
înaintea începerii simpozionului 
s-a desfășurat un curs privind 
actualitatea in endoscopia terapeu
tică — domeniu de larg interes, ce 
tinde să se generalizeze în nu
meroase clinici din țară. (Gheorghe 
Ioniță).

îndeplinirea in cele mai bune con
diții a planului, cu atit mai mult cu 
cit comanda la care ne-am referit 
a fost oiiorată cu două luni in avans. 
Si dacă astfel stau lucrurile in ceea 
ce privește realizarea instalațiilor 
prevăzute a fi livrate oină în pre
zent. să vedem în ce stadiu se află 
celelalte comenzi de execuție în tri
mestrul IV. Asa cum ne spune Ion 
Sterlan. șeful serviciului desfacere. 
..toate utilajele si instalațiile din 
programul de export al anului în 
curs sînt pe flux si vor fi finali
zate pină pel mai tîrziu în decada a 
treia a lunii noiembrie. în paralel 
ne preocupăm de pregătirea si lan
sarea în fabricație a utilajelor din 
planul pe anul viitor".

Acest mod de lucru a devenit un 
bun obicei, un adevărat cuvint de 
ordine pentru toți muncitorii si spe
cialiștii întreprinderii „Grivita Ro
șie". Practic, aproape toate utilaiele 
contractate la export sînt executate 
si livrate înainte de termenul stabi
lit. Sigur, nu este ușor lucru să se 
ajungă la această performantă, dar 
iată, experiența harnicului colectiv 
de muncă bucureștean demonstrează 
că printr-o temeinică pregătire a fa
bricației. prin organizarea riguroasă 
a locurilor de muncă si respectarea 
întocmai a graficelor de producție, 
comenzi oricît de complexe pot fi 
onorate înainte de termen si în cele 
mai bune condiții de calitate.

Reporteri șl corespondent! 
al „Scînteii"

nord-estice șl izolat In rest. în zona de 
munte, trecător ploile se pot transforma 
in lapovlță șl ninsoare. Vlntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele Inten
sificări în est șl la munte, iar trecător 
și in regiunile sudice. Temperaturile 
minime nocturne se vor situa între 3 
și 13 grade, mai scăzute în zonele depre- 
sionare. Iar cele maxime diurne intre 
10 șl 20 de grade, izolat mal ridicate in 
sud-vest. tndeosebi în vestul șl cen
trul țării dimineața sînt condiții de pro
ducere a ceței. La București : vremea 
se va răci ușor în ultimele zile. Cerul 
va fi temporar noros. favorabil ploii do 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime noc
turne se vor situa între 8 șf 12 grade, 
iar cele maxime diurne între 15 șl 19 
grade. Dimineața, condiții de ceață 
slabă.

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 30 septembrie, ora 
20 — 3 octombrie, ora 20. In țară : vre
mea se va răci treptat tncepind din nor
dul țării. Cerul va fl variabil, mai mult 
noros la începutul intervalului in re
giunile estice și sud-estice, apoi în cele 
nordice. Ploi care vor avea și carac
ter de aversă se vor semnala în prima 
parte a Intervalului pe alocuri In est 
șl sud-est șl izolat In rest, apoi, spre 
sfirșitul intervalului, pe arii relativ 
extinse In regiunile nordice, centrale și

minist.ru


SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U. Pentru așezarea pe baze noi, echitabile,

Considerentele si propunerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceausescu cn privire la actuala situație pe pian 
mondial si direcțiile de acțiune m vederea realizării

unor schimbări radicale in viata internațională
prezentate de ministrul afacerilor externe, loan Totu

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — In ședința plenară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite, in cadrul dezbaterilor gene
rale, a luat cuvintul ministrul afacerilor externe al României, loan Totu.

Din împuternicirea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, am onoarea să 
prezint considerentele si propunerile 
sale, ale României cu privire la ac
tuala situație mondială și direcțiile 
de acțiune in vederea realizării unor 
schimbări radicale in viața interna
țională. pentru soluționarea proble
melor lumii contemporane.

Evoluția ’evenimentelor la scară 
planetară pune în lumină doua 
tendințe diametral opuse.

Datorită luptei unite a popoarelor, 
a creșterii puternice a acțiunilor opi
niei publice pentru dezarmare si 
pace, inclusiv a cercurilor și grupări
lor politice progresiste, a eforturilor 
Organizației Națiunilor Unite, s-au 
produs schimbări care au dus la un 
anumit echilibru în raportul dintre 
tortele care acționează pentru des
tindere, înțelegere și colaborare și 
forțele opuse acestora.

In acest sens, in ultimii ani au 
fost realizați unii pași importanți pe 
calea dezarmării si soluționării prin 
negocieri a unor conflicte interna
ționale.

în același timp s-a intensificat 
activitatea de amestec în treburile 
interne ale altor state, unele cercuri 
guvernamentale urmărind destabili
zarea politică si impunerea unor 
condiții de conlucrare conform in
tereselor lor hegemoniste. Continuă 
cursa înarmărilor. îndeosebi in 
direcția perfecționării si moderniză
rii armelor nucleare si a celorlalte 
arme de distrugere în masă ; unele 
state promovează in practică doctri
na ..descurajării nucleare", ceea ce 
înseamnă amenințarea folosirii forței 
în viața internațională ; totodată, s-a 
trecut la militarizarea Cosmosului.

Situația internațională este afecta
tă grav de criza economică mondială 

- care. în ultimii ani. a adincit si mai 
mult decalajele dintre țările bogate 
si țările sărace. în curs de dezvol
tare. De asemenea, se mențin stările 
de tensiune si conflicte în unele zone 
ale lumii, iar unele chiar se agra
vează.

I. — în aceste condiții, România 
consideră că este necesar să se treacă 
la promovarea unei gîndiri si a unui 
nou mod de soluționare a probleme
lor Internationale bazate pe respec
tarea neabătută a principiilor rela
țiilor dintre state. în special a ega
lității in drepturi, a independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurge- 
rii la forță si la amenințarea cu 
forța, avantajului reciproc.

în lumina acestor principii, prevă
zute in Carta O.N.U. și în alte do
cumente internaționale. Romania 
propune ca Adunarea Generala sa 
dezbată si să convină măsuri concre
te privind „Respectarea principiilor 
coexistentei pașnice dintre state cu 
orinduirî social-politice diferite, 
eliminarea oricăror acte șl_ forme de 
intervenție care urmăresc impunerea 
unui anumit mod de producție și de 
viață".

i în zilele noastre, cînd pe plan 
' mondial este recunoscut dreptul fie

cărui popor de a-si alege liber calea 
i dezvoltării sale economice si sociale. 
I nu pot fi admise relații de subordo- 
’ nare și nici acțiunile inițiate de une- 
I le cercuri guvernamentale de dife

rențiere a raporturilor cu țările so
cialiste în funcție de realizarea de 
către acestea p unor schimbări care 
să răspundă intereselor politice si 
ideologice ale țărilor occidentale.

Totodată, este necesar să se acțio
neze ferm împotriva politicii neoco- 
lonialiste promovate de forțele impe
rialiste care urmăresc menținerea 
tarilor în curs de dezvoltare ca 
furnizor de materii prime ieftine și 
sursă de supraprofituri ale marelui 
capital financiar international. în 
acest scop. România propune ca ac
tuala sesiune să dezbată si să con
vină măsuri privind „Eliminarea din 
raporturile economice internaționale 
a practicii condiționării dezvoltării 
schimburilor comerciale si a cooperă
rii economice, de impunere a unor 
măsuri de reprivatizare a sectorului 
public, introducerea mecanismului de 
„piață liberă" si realizarea altor 
schimbări economice structurale spe
cifice economiei capitaliste". în 
conformitate cu prevederile din 

i „Carta drepturilor si îndatoririlor e-
1 conomice ale statelor". Organizația 

Națiunilor Unite este chemată să 
ceară guvernelor să respecte în re
lațiile internaționale dreptul dezvol
tării economice și sociale a fiecărui 
popor, in funcție de condițiile sale 
istorice si sociale specifice, de opțiu
nile sale suverane în ceea ce pri
vește organizarea vieții interne, re
flectate în politica independentă a 
fiecărui stat.

Pornind de Ia prevederile Cartei 
O.N.U. prin care statele s-au anga
jat să dezvolte relațiile dintre ele în 
spiritul prieteniei si respectului re
ciproc. România consideră că Orga
nizația Națiunilot Unite trebuie să 
acționeze pentru angajarea mijloace
lor de informare în masă într-o 
largă conlucrare în acest domeniu, 
pentru combaterea oricărei mani
festări de prezentare tendențioasă, 
denaturată a condițiilor de muncă și 
viață ale popoarelor. în lumina a- 
cestui deziderat, este necesar ca fo
rumul mondial să dezbată si să con
vină măsuri corespunzătoare privind 
„Răspunderea guvernelor, a institu
țiilor de stat si neguvernamentale, a 
mijloacelor de informare in masă 
din toate țările pentru promovarea 
unor relații de prietenie si colabo
rare. a apropieri, si respectului re
ciproc intre state si popoare prin 
prezentarea corectă si obiectivă a 
realităților din fiecare tară, a efortu
rilor fiecărui popor pentru progresul 
său economic si social".

II. — Desfășurarea evenimentelor 
de acum 50 de ani demonstrează că 
politica duplicitară, de cedări și com
promisuri din partea marilor puteri 
in fața fascismului și nazismului, 
lipsa de unitate a popoarelor, a for
țelor antifasciste și antirăzboinice au 
deschis calea izbucnirii uriașei con
flagrații mondiale.

Ținînd seama de învățămintele is
toriei, nu poate să nu provoace în
grijorare faptul că, în prezent, are 
loc o intensificare a activităților or
ganizațiilor de dreapta, neofasciste, 
a propagandei rasiste, naționalist- 
șovine, de revizuire a granițelor.

Iată de ce este necesară mobili
zarea tuturor forțelor politice și so
ciale pentru asigurarea păcii și 
securității, prevenirea oricăror acta 
de agresiune, combaterea manifestă
rilor revanșiste și neonaziste.

Pornind de la faptul că problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea hotărită la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, ca și de la necesitatea crește
rii rolului O.N.U. în problemele de
zarmării și păcii. România supune 
actualei sesiuni următoarele propu
neri și direcții de acțiune :

— Adoptarea de către Adunarea 
Generală a unei chemări către sta
tele nucleare pentru a opri moderni
zarea și perfecționarea armelor nu
cleare și pentru renunțarea la doc
trina „descurajării nucleare".

— Trecerea la negocierea, cu par
ticiparea și. a celorlalte state, a unui 
acord general privind lichidarea to
tală a armamentelor nucleare.

— încetarea tuturor experiențelor 
cu arma nucleară și convocarea unei 
conferințe internaționale pentru ex
tinderea Tratatului din 1963 privind 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, spațiul cosmic și sub 
apă, și asupra celor subterane.

— Reînnoirea Apelului Adunării 
Generale a O.N.U. adresat U.R.S.S. 
și SU.A. de a încheia. în cel mai 
scurt timp, Tratatul cu privire la 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor nucleare strategice.

— Angajarea tuturor țărilor la lu
crările Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva pentru . desfășurarea 
negocierilor privind interzicerea pro
ducerii și depozitării armelor chi
mice, în strînsă legătură cu nego
cierile privind eliminarea armelor 
nucleare.

— Adoptarea de către Adunarea 
Generală a unei chemări pentru 
realizarea, la negocierile de la Vie- 
na. a unor acorduri care să asigure 
reducerea radicală, cu cel puțin 50 la 
suta pînâ la sfîrșitul secolului, a 
efectivelor, armamentelor convențio
nale și cheltuielilor militare, sub un 
strict control internațional.

— Proclamarea de către Adunarea 
Generală a viitorului deceniu 1990— 
1999 ca cel de-al treilea Deceniu al 

dezarmării, în decursul căruia să se 
realizeze : reducerea și eliminarea 
pînă la sfîrșitul secolului a armelor 
nucleare, încetarea experiențelor nu
cleare, renunțarea la militarizarea 
spațiului cosmic, crearea de zone de- 
nuclearizate și fără arme chimice in 
diferite regiuni ale lumii, reducerea 
substanțială a armamentului con
vențional, a efectivelor și cheltuie
lilor militare.

III. — Pentru însănătoșirea clima
tului politic internațional, asigurarea 
destinderii și păcii. România s-a 
pronunțat Întotdeauna și se pronun
ță pentru încetarea tuturot conflic
telor existente in diverse părți ale 
lumii și realizarea unor soluții echi
tabile care să pornească de la res
pectarea riguroasă a intereselor legi
time ale popoarelor respective.

în spiritul acestei poziții. România 
propune :

— Reafirmarea în cadrul O.N.U. a 
obligației asumate de către state de 
a renunța Ia forță în relațiile din
tre ele, de a se respecta neabătut 
dreptul fiecărui popor de a-și alege 
în mod liber calea dezvoltării sale 
fără nici un amestec din afară.

— Să se asigure de O.N.U. ca ac
țiunile pentru soluționarea diverse
lor conflicte să nu ducă la lichida
rea cuceririlor progresiste ale po
poarelor din zonele respective.

— Organizația Națiunilor Unite să 
sprijine trecerea la organizarea prac
tică, intr-un termen cit mai scurt, a 
unei conferințe internaționale în 
problemele Orientului Mijlociu cu 
participarea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a noului Stat Palestina 
și a Israelului, precum și a membri
lor permanent! ai Consiliului de 
Securitate.

— Realizarea Integrală a prevede
rilor Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate pentru proclamarea, în 
acest-an, a independenței Namibiei.

în ceea ce privește angajarea in 
continuare a O.N.U., in reglementa
rea unor conflicte, este necesar, după 
părerea noastră, să se recurgă la for
țele O.N.U. de supraveghere sau de 
menținere a păcii numai în caz de ne
cesitate absolută și cu cheltuieli cit 
mai reduse pe baze voluntare, care 
să fie suportate în primul rînd de 
țările implicate în conflict și de că
tre țările dezvoltate.

Reafirmăm și la această sesiune 
solidaritatea și sprijinul activ față 
de pozițiile și inițiativele Republicii 
Populare Democrate Coreene vizînd 
unificarea pașnică, democratică și 
independentă a Coreei.

IV. — Pornind de la faptul că si
tuația economică mondială este astăzi 
deosebit de gravă ca urmare a poli
ticii imperialiste de inegalitate și 
asuprire, a politicii financiar-mone- 
tare inechitabile. România consideră 
ca o cerință esențială a progresului 
și păcii in lume soluționarea, in 
primul rînd, a crizei datoriei exter
ne a țărilor în curs de dezvoltare, 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unor raporturi economice echi
tabile intre state.

Ca țară in curs de dezvoltare. 
România cunoaște bine consecințele 
actualei stări de lucruri din econo
mia mondială și, in mod special, po
vara grea pe care o reprezintă dato
ria externă, una dintre cele mai gra
ve probleme cu care se confruntă 
țările debitoare.

Mobilizîndu-și Întregul potențial 
material și uman. România a reușit 
ca, în luna martie 1989, să scape de 
această povară, ceea ce are o pro
fundă semnificație pentru asigurarea 
independenței politice și economice 
a țării. Pentru a ajunge la acest re
zultat au fost necesare mari eforturi 
de investiții în cursul actualului de
ceniu. Dar s-a asigurat, astfel, ca 
lichidarea datoriei externe să nu 
afecteze programele de dezvoltare 
economică a țării și nici nivelul de 
trai și veniturile populației.

Pornind de la experiența proprie 
și cunoscind practicile folosite de 
Fondul Monetar Internațional, Ban
ca Mondială și alte mari bănci in
ternaționale care, prin condițiile e- 
conomice și politice ce le pun, de
termină destabilizarea țărilor in curs 
de dezvoltare, transferul de avuție 
din aceste țări către principalele țări 
dezvoltate, considerăm că o priorita
te de maximă actualitate trebuie să 
fie îmbunătățirea radicală a sistemu

lui internațional de credit si do- 
binzi.

în acest sens, România propune :
1. Să se stabilească o dobîndă ma

ximă, nefluctuantă, de 4—5 la sută 
Ia creditele acordate de F.M.I., 
B.I.R.D. și marile bănci.

Pentru creditele existente să se 
treacă la recalcularea volumului a- 
cestora pe baza unui nivel maxim 
al dobînzilor de 2—3 la sută.

2. La acordarea de noi credite, 
F.M.I. și B.I.R.D. să renunțe la așa- 
zisele programe de reajustare eco
nomică. de tip colonialist, și. îndeo
sebi, la condițiile privind reprivati- 
zarea unităților productive. Româ
nia consideră că F.M.I. și B.I.R.D. 
trebuie să acorde credite, în primul 
rînd. sectorului public, de stat și 
cooperatist, pentru asigurarea dez
voltării forțelor proprii ale .fiecărei 
țări în curs de dezvoltare, pentru 
progresul mai rapid al acestora si 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale popoarelor lor. în același timp, 
este de menționat și faptul că acor
darea de credite în primul rînd în 
acest sector prezintă garanții mai 
mari pentru instituțiile financiare 
respective.

3. Să se elimine practica folosită 
de Banca Mondială și alte bănci 
care acordă credite financiare con
diționate de preluarea sub control a 
producției de materii prime din di
ferite țări în curs de dezvoltare. 
Viața demonstrează că această mo
dalitate folosită de marile bănci in
ternaționale asigură mari profituri 
capitalului financiar pe seama je
fuirii bogățiilor țărilor în curs de 
dezvoltare.

4. Să se stabilească prețuri rezo
nabile. echitabile la materiile prime 
furnizate de țările în curs de dez
voltare, astfel incit să se micșoreze 
decalajele față de prețurile la produ
sele industriale importate și să se 
pună capăt, astfel, transferului de 
avuți’e din aceste țări către țările 
dezvoltate.

Practica demonstrează că prin sis
temul de credit și.dobinzi înalte a- 
plicate de F.M.I., B.I.R.D. și alte 
bănci, precum și prin sistemul de 
prețuri practicat, numai in ultimul 
an s-a realizat un transfer de valu
tă din țările în curs de dezvoltare 
către țările dezvoltate de cel puțin 
42 miliarda dolari.

Rdrtiânja prezintă aceste propu
neri și in calitatea sa de membră a 
F.M.I. și B.I.R.D.. neputînd accepta 
să fie părtașă la politica neocolo- 
nialistă aplicată de aceste instituții 
financiare.

Pentru revitalizarea cooperării in
ternaționale si relansarea dezvoltă
rii economice. în special a țărilor 
rămase în urmă, să se pregătească 
corespunzător Sbsiunea specială a 
Adunării Generale din 1990. astfel 
Incit aceasta să devină un cadru de 
negocieri între țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare în vede
rea convenirii de soluții globale în 
problemele subdezvoltării, ale ra
porturilor financiare și comerciale 
mondiale, ale datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare.

în actualele împreiurări Interna
tionale, dominate de problemele 
grave generate de cursa înarmări
lor. de subdezvoltare, de continuare 
a politicii de forță și amestec in-tre- 
burile interne, se impune mai mult 
ca oricînd participarea. în condiții 
de egalitate, la soluționarea acestor 
probleme a tuturor statelor lumii.

în spiritul politicii externe a 
României, de participare activă la 
lupta pentru dezarmare și pace, la 
soluționarea In mod democratic a 
problemelor complexe ale contem
poraneității. delegația română ex
primă hotărîrea de a conlucra cu 
delegațiile celorlalte state pentru 
ca. prin eforturi comune. într-o 
atmosferă de înțelegere și respect 
reciproc, actuala sesiune să deschi
dă perspective sigure de soluționare 
a marilor probleme ale vieții in
ternaționale.

înfăptuirea unor schimbări radi
cale in viata internațională Impune 
însă, așa cum sublinia recent 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. ca po
poarele și toate forțele democratice, 
progresiste, de pretutindeni, să facă 
totul pentru triumful rațiunii, pen
tru trecerea la dezarmare generală, 
pentru soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a conflictelor, pen
tru instaurarea unei colaborări ega
le între toate națiunile.

a relațiilor economice si» «

Cuvintul reprezentantului român
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Luind cuvintul in cadrul reuniunilor 
anuale ale Fondului Monetar Inter
național și al Băncii Mondiale 
(B.I.R.D.), reprezentantul țării noas
tre a arătat că, în prezent, are loc o 
înăsprire a protecționismului țărilor 
dezvoltate față de produsele țărilor în 
curs de dezvoltare și s-a amplificat ' 
povara datoriei externe ce impietea
ză profund asupra creșterii economice 
a țărilor In curs de dezvoltare. Vor
bitorul a evidențiat situația paradoxa
lă în care fluxurile financiare s-au 
inversat, mergînd aZl de la țările în 
curs de dezvoltare către cele bogate. 
Ratele dobînzilor practicate pe pie
țele Internaționale, ca, de altfel, chiar 
șl de către organizațiile financiare și 
băncile internaționale, au atins nive
luri ridicate, afectînd capacitatea de 
asigurare a serviciului datoriei ex
terne de către țările greu îndatorate. 
Fluxurile financiare s-au inversat și 
dinspre țările sărace către F.M.I. și 
B.I.R.D., organisme care ar fi trebuit 
să acorde sprijin țărilor împovărate 
de datorii.

Vorbitorul a arătat că, față de a- 
ceastă situație. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat, cu 
diferite prilejuri, pentru așezarea pe 
baze noi, echitabile, a ordinii econo
mice și financiare internaționale. în 
problema datoriei, singura abordare 
realistă și eficientă este soluționarea 
globală, politico-economică, pe baza 
unor criterii și principii care să țină 
seama de nivelul de dezvoltare al ță
rilor debitoare, de posibilitățile lor

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări

a proclamării R. P. Chineze

Miting la Beijing
BEIJING 29 (Agerpres). — La 

Beijing a avut- Ioc vineri un miting 
prilejuit de marcarea a 40 de ani de 
Ia proclamarea Republicii Populare 
Chineze, transmite agenția China 
Nouă. Jiang Zemin, secretarul gene
ra! al C.C. al P. C. Chinez, a rostit o 
amplă cuvintare, în care a prezentat 
realizările poporului chinez în cei 40 
de ani de construcție socialistă, 
remarcabilele succese obținute în

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea tripartită de Ia New York • în sprijinul unei 
conferințe Internationale in problema Orientului Mijlociu

• Contacte interarabe • Declarații
NEW YORK 29 (Agerpres). — La 

New York a avut loc o reuniune tri
partită la care au luat parte Esmat 
Abdel Meguid, vicepremier șl mi
nistru de externe al Egiptului, Moshe 
Arens, ministrul afacerilor externe a! 
isrăeliilui, și Jărties Baker, setefetării] 
de stat a! S.U.A. Agenția de presă 
MENA precizează că, în acest cadru, 
au fost analizate situația și perspec
tivele de pace în Orientul Mijlociu, 
precum și situația din teritoriile 
arabe ocupate de Israel.

MADRID 29 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului spaniol, Felipe 
Gonzalez, a declarat că Spania este 
pe deplin solidară cu poporul palesti
nian. într-un interviu acordat publi
cației „Al-Ittihad“, care apare la Abu 
Dhabi, șeful guvernului spaniol a 
subliniat că se pronunță în favoarea 
convocării unei conferințe internațio
nale In problema Orientului Mijlociu, 
forum care ar putea asigura dreptu
rile legitime ale poporului palestinian, 
inclusiv dreptul la crearea unul stat 
propriu.

Pe de altă parte, Felipe Gonzalez 
s-a pronunțat In sprijinul eforturilor 
de pace ale Comitetului arab tripartit 
cu privire la Liban, lansînd un apel 
tuturor părților să ajute Ia restabi
lirea păcii în această țară.

DAMASC 29 (Agerpres). — Vice
președintele Siriei. Abdel Halim 
Khaddam, l-a primit la Damasc pe 
președintele Adunării Naționale a 
Libanului. Hussein Husseini. între
vederea a avut loc In contextul pre

R. F. GERMANIA

în favoarea unor acțiuni comune ale sindicatelor 

împotriva neonazismului
BONN 29 (Agerpres). — Președin

tele Uniunii sindicatelor vest-ger- 
mane. Ernst Breit, s-a pronunțat 
pentru Inițierea unor acțiuni comu
ne ale organizațiilor sindicale îm
potriva partidului neonazist al „Re
publicanilor". Programul și atitudi
nea extremei drepte contravin poli
ticii sindicatelor, de aceea ele tre

financiare internaționale»
la reuniunile anuale ale F.M.I.
de plată, ca și de eforturile pe care 
acestea trebuie să le facă pentru dez
voltarea lor economică și socială. O 
asemenea abordare și soluționare este 
posibilă numai cu participarea tutu
ror statelor, dezvoltate și in curs de 
dezvoltare debitoare, în cadrul unei 
conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să se stabilească mă
surile ce se impun, intre care: anu
larea unei părți a datoriei țărilor mai 
sărace ; anularea a tot ceea ce pro
vine din excesul de dobîndă ; reeșa- 
lonarea pe termen lung a restului da
toriei ; perceperea de dobînzi cu rate 
fixe, nedepășind 4—5 la sută anual. 
Reeșalonările să fie mai flexibile pri
vind perioada de grație și termenele 
de rambursare, iar rata dobînzilor să 
nu depășească 2—3 Ia sută.

Ca membră a F.M.I. și B.I.R.D., 
România apreciază că organismele 
financiare trebuie să renunțe Ia prac
tica de a condiționa creditele, de a le 
folosi pentru stimularea așa-zisei pri
vatizări, a dezvoltării economiei par
ticulare. de a pune condiții politice 
la acordarea creditelor. România, ca 
țară membră a F.M.I. și B.I.R.D., nu 
poate fi părtașă la o politică ce. în 
fapt, înseamnă sprijinirea acțiunilor 
de jaf și asuprire promovate de so
cietățile multinaționale, de capitalul 
financiar-bancar internațional în re
lațiile cu țările în curs de dezvoltare. 
Este necesar deci — a spus în înche
iere vorbitorul — ca F.M.I. și B.I.R.D. 
să-și reconsidere în mod fundamen
tal politica și practicile de pînă acum, 
să-și democratizeze întreaga activi
tate.

dezvoltarea unei moderne industrii 
si a unei agriculturi bazate oe cele 
mai recente cuceriri ale științei si 
tehnicii contemporane.

La această manifestare sărbăto
rească au luat carte Li Peng. pre
mier al Consiliului de Stat al P.P. 
Chineze, Wan Li, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale Populare. Yang Shangkun, 
președintele R.P. Chineze, alti lideri 
de partid si de stat.

conizatei reuniuni a deputatilor li
banezi la Taief (Arabia Sandită). 
consacrate dezbaterii documentelor 
privind reconcilierea națională pro
puse de Comitetul tripartit al Ligii 
Arabe pentru Liban, după consultă
rile cu diferitele grupări libaneze 
aflate in conflict, informează agen
ția M.A.P,

KUWEIT 29 (Agerpres). — Hani El 
Hassan, consilier politic al pre
ședintelui Comitetului Executiv a! 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. a afirmat că O.E.P. sprijină 
organizarea unui dialog la Cairo, în
tre o delegație palestiniană autoriza
tă și o delegație guvernamentală 
israeliană, fără nici o precondiție. 
într-un interviu acordat ziarului ku- 
weitian „Al Qabas", Hani El Hassan 
a spus că sînt în curs contacte egip- 
teano-palestiniene și egipteano-ame- 
ricano-israeliene pentru inițierea 
unui astfel de dialog — transmite 
agenția MENA.

AMMAN 29 (Agerpres). — Prințul 
moștenitor al Iordaniei. Hassan Ibn 
Talal, a chemat la elaborarea unui 
program cuprinzător pentru dezvol
tarea economiei In teritoriile arabe 
ocupate. într-o declarație făcută la 
sfirsitul unui simpozion asupra dez
voltării rurale și politicii bizuirii pe 
forțele proprii In teritoriile ocupate 
de Israel, prințul Hassan a spus că 
un asemenea program ar contribui la 
independenta economiei palesti
niene.

buie să respingă orice încercare de 
colaborare cu acest partid. La rin- 
dul său, sindicatul I.G. Metall a 
hotărît excluderea oricărui membru 
al său care aparține partidului „Re
publicanilor". Sindicatul vest-ger- 
man al funcționarilor a decis, de a- 
semenea, excluderea din organiza
țiile sindicale a funcționarilor apar- 
ținînd formațiunilor neonaziste.

MONTEVIDEO

Sesiunea Comisiei mixt 
româno - uruguayene 
MONTEVIDEO 29 (Agerpres). • 

La Montevideo s-au desfășurat lu 
crările crimei sesiuni a Comisi 
mixte româno-uruguayene. S-a ete 
tuat o analiză aprofundată asun 
situației si posibilităților de asens 
liza fluxuri comerciale mai susti 
te între cele două țări si de a 
dezvolta cooperarea economică 
laterală.

★
Șeful delegației române la 1 

rile sesiunii. Nicolae Andrei. a< 
al ministrului comerțului exte. 
cooperării economice internați 
a avut întîlniri de lucru la c< 
cerile ministerelor relațiilor ext, 
economiei si finanțelor, industrie 
energiei, turismului, transportulu' 
lucrărilor publice, la Camera Ind 
triilor. S-a efectuat un schimb 
opinii referitor Ia posibilitatea cr. 
terii si diversificării relațiilor ec, 
nomice. comerciale si de coopei >ru 
între România si Uruguay.

SOFIA

încheierea berarilor

mondiale

.ciationa 
’'laminar 
-oe leg

L l

consacrate pro 'emelor 
femeilor munc, ire

SOFIA 29 (Agerpres). — La Sofii® 
s-au încheiat lucrările celei ’ 
V-a Conferințe sindicate 
consacrate problemelor 
muncitoare. Au luat pari 
reprezentînd 105 organize _____
le din întreaga lume, inclusiv < i! 
România, precum si. ai or' anizatii o; 
sindicale regionale si i 
Dezbaterile au prilejui 
celor' mai stringente pro. 
te de munca femeilor în li 
temoorană.

Conferința a adoptat Car 
lizată a drepturilor econon. 
ciale. culturale si profesio1 
femeilbr muncitoare. în c< 
cu condițiile si cerințele coi '• 1
ne — relevă comunicatul dat pub 
citătii Ia încheierea lucrări'?

d»'-g® 
mondi Irt 
femei,o» .
deleg ■ t» 
sindic a»
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Japonia respinge ce re. 
S.U.A. de a acorda 

elementelor „contras* 1 
din Nicaragua
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TOKIO 29 (Agerpres). — Minis, 
rul nipon de Externe, precum ș’ 
ficialități ale Partidului Liberal- 
mocrat (de guvernămînt) au rest 
cererea adresată de Statele Ur. 
privind acordarea de către Japo 
a unui ajutor elementelor contra 
voluționare („contras") din Nica. 
gua, în perspectiva alegerilor ger 
rale. Un purtător de ctivînt al M.A. 
nipon a calificat ca inacceptabilă - 
cordarea unui sprijin financiar opo
ziției niearaguane la viitorul scrutin.

La rin[kil său. directorul Biroul ii 
pentru relații internaționale al Pe --
tidului Liberal-Democrat ’Hror t
Oki. a apreciat cere ca i
drept neobișnuită, relev L. .
nu finanțează nici un pa.t . p
zițîe din străinătate — r s 
agenția A.D.N.

Situația din Sar
SAN SALVADOR 29 (, ,

— Forțele insurecționale fi
ne, grupate în frontul I. ....
Marti pentru Eliberare Naționa î 
(F.M.L.N.). au organizat o ambus ■ 
cadă in împrejurimile orașului Sa i 
Francisco Javier, din departamei • 
tul Usulutan, în care a fost prii . 
un convoi al forțelor armate trim i 
împotriva lor — relatează agenți 
Salpres, citată de Prensa Latina. I . 
cursul operațiunii, zece militari di i 
efectivele forțelor armate au fo t 
scoși din luptă si a fost capturată 3 
cantitate importantă de arme : 1 
muniții.

Malayezia se pronunța 
împotriva amplasării 

în Singapore a unei baze 
militare americane

KUALA LUMPUR 29 (Agerpres). — 
Malayezia se pronunță împotriva am 
plasării în Singapore a unei baze m 
litare americane, a declarat primu 
ministru malayezian, Mahathir Mo
hammad, în .cursul convorbirii ci. 
vicepreședintele S.U.A., Dan Quayle 
aflat într-o vizită oficială la Kual. 
Lumpur. Potrivit unui purtător de 
cuvînt al M.A.E. malayezian, premie
rul acestei țări a informat partea 
americană că Malayezia se opune 
creării unei astfel de baze în apro
pierea granițelor șale.

ILE DE PRESA 
e scurt

ÎNTÎLNIRE. Milos Jakes, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. s-a întîlnit. la Praga. 
cu reprezentanții partidelor politi
ce reunite în Frontul Național din 
R. S. Cehoslovacă —r relatează a- 
gentia C.T.K. în cuvîntarea rostită 
cu acest prilej. Milos Jakes a sub
liniat însemnătatea sporirii respon
sabilității partidelor din cadrul 
Frontului Național fată de dezvol
tarea societății socialiste din 
Cehoslovacia.

LA GENEVA a început, vineri, 
cea de-a XlI-a rundă a negocieri
lor sovieto-americane privind ar
mamentele nucleare si cosmice.

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la Luanda, președintele An- 
golei, Jose Eduardo dos Santos, a 
menționat că planul de pace ango
lez este sprijinit de țările africane, 
în context, șeful statului an

golez a reafirmat hotărîrea autori
tăților de la Luanda de a continua 
neabătut procesul de încetare a 
ostilităților interne și realizare a 
reconcilierii naționale.

CONGRESUL P.C. DIN AUS
TRIA. Ziarul „Volksstimme". organ 
central al Partidului Comunist din 
Austria, informează că cel de-al 
27-lea Congres al partidului se va 
desfășura în perioada 19—21 ia
nuarie 1990. Congresul va avea pe 
ordinea de zi raportul Comitetului 
Central pe tema „Noua gîndire — 
noul mod de acțiune", elaborarea 
programului partidului privind ac
tivitatea în rindul femeilor, dezba
terea unor documente, precum si 
alegerea organelor de conducere.

GUVERNUL ALGERIAN A 
PREZENTAT. ÎN ADUNAREA 
POPULARA NAȚIONALA. PRO
GRAMUL ECONOMIC în vederea 
aprobării de către forul legislativ

al tării. în discursul rostit în fata 
deputaților, primul-mi nistru alge- 
rian Mouluod Hamrouche. a 
reafirmat că guvernul va acțio
na în continuare pentru înviorarea 
activității economice din țară și 
combaterea șomajului, pentru 
crearea condițiilor de natură șă 
asigure progresul economic si echi
tatea socială.

DEMISIA GUVERNULUI PE
RUAN. Primul-ministru peruan. 
Luis Alberto Sanchez, a prezentat 
demisia în bloc a guvernului, pen
tru a permite șefului statului, pre
ședintele Alan Garcia, să opereze o 
remaniere a cabinetului de minis-

Experiențe știin
Cosmonauta sovietici Aleksandr 

Viktorenko și Aleksandr Serebrov 
încheie o nouă săptămână de acti
vitate la bordul complexului știin
țific orbital pilotat ..MIR". Pre
ocuparea lor principală in ultimele 
Zile a constat in instalarea unor noi 
aparate și instrumente aduse de 
pe Terra cu ajutorul navei auto
mate de transport „Progress M“. 
Totodată, au fost efectuate și o se
rie de experimente medico-biologi- 
ce si tehnice. După cum s-a mai 
anuntat. in programul de zbor al

tri, s-a anunțat oficial la Lima. S-a 
precizat că măsura se impunea, 
ca urmare a angajării unor membri 
ai guvernului, inclusiv a primuluj- 
ministru. in campania electorală 
deschisă In perspectiva alegerilor 
generale de anul viitor din Peru.

ALEGERE. După cum s-a anun
tat la Tokio, alegerea noului lider 
al Partidului Liberal-Democrat, de 
guvernămînt. din Japonia va avea 
loc la 29 octombrie. în prezent, 
această funcție o deține Toshiki 
Keifu, care i-a succedat lui Sou- 
suke Uno, nevoit să-și prezinte de
misia după eșecul acestui partid în 
alegerile parlamentare din luna 
iulie.

țifice în Cosmos
complexului orbital „MIR" vor mai 
fi incluse alte două module or
bitale specializate de tipul modu
lului astrofizic ,.Quant", tn acest 
scop, cei doi membri ai echipajului 
au pregătit un nou bloc electronic 
la sistemul' de cuplare, au verifi
cat starea de funcționare a acestu
ia. Vineri, cei doi cosmqpauti au 
verificat sistemul de alimentare cu 
energie a complexului orbital, au 
făcut experimente privind gradul 
de ionizare a radiațiilor cosmice in 
spațiul circumterestru.

MANEVRE NAVALE NIPONO- 
AMERICANE, în apropierea arhi
pelagului nipon au început vineri 
importante manevre navale ale 
forțelor armate ale Japoniei și 
S.U.A. La aceste exerciții militare 
participă circa 100 nave de război, 
inclusiv 2 portavioane, 120 avioa
ne de diferite tipuri șl 20 000 de 
militari.

UN NOU DROG, tn S.U.A., denu
mit „Ice", care a invadat Insulele 
Hawaii și, de curind, a ajuns .și pe 
coasta de vest a Statelor Unite, a 
provocat moartea a 32 de persoane 
din Honolulu. Supranumit si „Crys
tal" sau „Bătu", drogul provoacă 
psihoze și stare de agresivitate, du- 
cînd'chiar la sinuciderea celor care 
ti consumi. De la începutul acestui 
an, 400 de persoane au fost ares
tate pentru vinzarea sau deținerea 
acestei substanțe psihotrope.

ETATIZARE. Președintele Ecua
dorului, Rodrigo Borja, a dispus 
preluarea de către stat a adminis
trației societății „Texaco" din tară, 
Incepînd de duminică, 1 octombrie, 
întreprinderea de stat ecuadoriană 
„Petroleos de Ecuador" va deține 
astfel Întregul control asupra pro
ducției „Texaco", iar, de la 1 iulie

1990 va prelua tn administrare 
proprie alte două rafinării parti
culare care operează în prezent In 
tară, s-a anunțat la Quito.

PRIMA REUNIUNE A ȚARI
LOR MAGHREBIENE ÎN PRO
BLEMELE PREGĂTIRII PROFE
SIONALE urmează să se desfă
șoare la Rabat, la 5 octombrie. Re
prezentanți din Algeria, Mărea Ja- 
mahirie Arabă Libiană Populară 
Socialistă, Maroc, Mauritania șl 
Tunisia vor examina căile de adîn- 
cire a colaborării lp domeniul pre
gătirii forței de muncă In țările 
Maghrebulul și dezvoltarea secto
rului de învățămînt tehnic pe plan 
regional.

ÎNTREVEDERE. La Washington 
a avut loc o întrevedere între pre
ședintele George Bush si Virgilio 
Barco, președintele Columbiei, 
aflat în vizită in Statele Unite. Au 
fost abordate aspecte ale conten
ciosului comercial columbiano- 
american. o atentie deosebită fiind 
acordată problemelor privind coor
donarea eforturilor celor două țări 
în lupta împotriva traficului si a 
traficantilor de stupefiante.

„ORIZONT". In conformitate cu 
programul de dezvoltare a siste
melor de comunicație și a transmi
terii programelor de televiziune, in 
Uniunea Sovietică, cu ajutorul unei 
rachete purtătoare de tipul „Pro
ton". a fost lansat un nou satelit 
de comunicații „Orizont".

Din nou, despre efectul de seră
Deși efectul de seră 

este un fenomen des
pre care se vorbește 
de relativ puțin timp, 
există dovezi că aces
ta are loc din anii 
1950, afirmă un spe
cialist britanic de la 
baza de cercetări de 
la Rothera, in An
tarctica. Oamenii de

știință au observat că 
in vecinătatea acestei 
baze o cantitate mare 
de gheată s-a topit 
datorită, după cum au 
explicat ei, creșterii 
simțitoare a tempera
turii atmosferice in 
lunile de vară (ia
nuarie și februarie), 
iar aceasta, incepînd

din anul 1982. Ei au 
arătat că, dacă An pe
rioada 1977—1981 tem
peratura medie măsu
rată la baza de la Ro
thera in timpul verii 
era de 0,1 grade Cel
sius, intre 1982 și 1986 
ea a urcat pînă la 1,1 
grade.
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