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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
a vizitat, duminică și luni, piețe și complexe agroalimentare,

unități comerciale și alimentare din Capitală
După eum s-a menționat In 

presa de ieri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a vizitat, duminică, in 
primele ore ale dimineții, piețe și 
complexe agroalimentare, alte uni
tăți comerciale și alimentare din 
Capitală și o examinat modul in 
care se desfășoară aprovizionarea 
populației.

In cursul zilei de luni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreunâ cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o 
tat noul magazin „Vinătorul" 
Capitală.

vizi- 
din

Vizita și 
cursul zilei 
In evidență

in 
pus

S-A INTILNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT,
J ’

președintele Statului Palestina, președintele Comitetului Executiv

analiza efectuate 
de duminică, au 

preocuparea stator
nică a conducătorului partidului șl 
statului nostru față de îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a progra
melor de autoaprovizionare. față de 
asigurarea ritmică a fondului de mar
fă pentru unitățile comerciale. în 
cantitățile prevăzute și la nivelul ca
litativ cerut — condiții de bază ale 
unei aprovizionări corespunzătoare a 
cetățenilor.

în piețele Dorobanți, Floreasca, 
Obor. Unirii, In magazinele alimen
tare vizitate mii de bucureșteni erau 
prezenti pentru cumpărături. In toate 
unitățile, cetățenii Capitalei și-au 
manifestat spontan satisfacția de a se 
întîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia i-au exprimat respectul si pre
țuirea lor pentru grija și preocuparea 
față de tot ceea ce poate asigura 
oamenilor o viață demnă, un nivel de 
trai corespunzător.

Secretarului general al partidului 
l-a fost prezentat modul cum se des
fășoară aprovizionarea piețelor Ca
pitalei cu produse proaspete, cum se 
asigură valorificarea recoltelor de le
gume și fructe din această toamnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că preluarea, prezentarea și 
vînzarea produselor nu decurg. în 
toate piețele si magazinele, cores
punzător programelor aprobate, re
glementărilor în vigoare, cerințelor de 
igienă și comerț civilizat.

S-a cerut factorilor de răspundere 
din Consiliul Popular al Capitalei și 
din Ministerul Agriculturii, Ministe
rul Industriei Alimentare, Ministerul 
Comerțului Interior să ia. cu răspun
dere și competentă, măsurile nece
sare în vederea îmbunătățirii organi
zării și bunei desfășurări a aprovi
zionării populației. S-a indicat să se 
acorde o atenție sporită respectării 
cu Strictețe a calității produselor ofe
rite cetățenilor, să nu se mai admită 
nici o abatere de la normele în vi
goare.

în ceea ce privește desfacerea căr
nii. semipreparatelor din carne, me
zelurilor. peștelui și conservelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că. o dată cu distribuirea corespun
zătoare a fondului de marfă la uni
tățile de desfacere, se impun măsuri 
eficiente pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări, precum si de 
împachetare, care să faciliteze atît 
vînzarea într-un ritm mal rapid, cît 
si creșterea gradului de igienă în 
acest sector al comerțului.

Pornind de la diferitele deficiente 
constatate în piețe și complexe co
merciale. s-a cerut să se organizeze 
mai bine aprovizionarea acestora, ast
fel încît să nu fie stînjenită desfa
cerea mărfurilor la cumpărători, iar 
programul unităților să fie respectat 

# întocmai.
Secretarul general al partidului a 

apreciat, în același timp, că nu toate 
unitățile comerciale sint bine între
ținute și îngrijite — deși unele sint 
amplasate în construcții noi, moder
ne, dispunînd de instalații șl dotări 
costisitoare —. că nu peste tot se ma
nifestă grijă pentru ordine și curățe
nie. care sint strict necesare în acest 
domeniu, și a cerut să se la măsuri 
urgente și hotărîte pentru îmbunătă
țirea radicală a acestei stări de lu
cruri. pentru utilizarea la întreaga 
capacitate a spatiilor comercialei

Conducătorul partidului și statului 
a indicat, de asemenea, să se asigure 
în permapență buna funcționare a 
marilor unități producătoare de min- 
căruri. potrivit celor prevăzute în 
programele aprobate.

Relevind că recoltele din acest 
an asigură înfăptuirea programu
lui de autoaprovizionare.
punem 
pentru __ .
bune condiții a cerințelor populației, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că se impun mai buna valo
rificare a fondului de marfă, per
fecționarea sistemului de funcțio
nare a unităților comerciale. îmbu
nătățirea organizării 
tîvități, întărirea 
ordinii și disciplinei, 
gospodăresc, a răspunderii 
ror factorilor angajați in rezolva
rea problemelor din acest domeniu de 
primă importantă socială si larg inte
res cetățenesc.

Mulțumind secretarului general al 
partidului pentru indicațiile primite 
cu prilejul acestei analize, cadrele de 
răspundere din consiliul popular mu
nicipal. din comerț și industria ali
mentară s-au angajat să acționeze cu 
hotărîre pentru organizarea supe
rioară a acestei importante activități, 
pentru îmbunătățirea radicală a apro
vizionării populației Capitalei, răs- 
punzînd astfel cerințelor impuse de 
creșterea continuă a bunăstării între
gului popor.

că dis- 
de tot ce este necesar 
satisfacerea în cele mai

întregii ac- 
în continuare a 

a spiritului 
tutu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, du
minică, 8 octombrie, cu tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Statului 
Palestina, președintele Comitetului

Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, care a efectuat o 
vizită în tara noastră, la invitația 
conducătorului partidului si statului 
nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat și-au mani-

testat satisfacția de a se reîntîlnl si 
de a continua dialogul prietenesc Ia 
nivel înalt, care are un rol deter
minant în dezvoltarea continuă a 
bunelor relații româno-palestiniene.
(Continuare in pag. a V-a) ■1

Pentru înfăptuirea în bune condiții
a programelor de autoaprovizionare
Ordine și disciplină, spirit gospodăresc,

de înaltă răspundere socială
După încheierea vizitei, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au analizat, la sediul Co
mitetului Central al partidului, îm
preună cu factorii de răspundere din 
cadrul consiliilor populare municipal 
și ale sectoarelor Capitalei, din minis
terele agriculturii, al industriei ali
mentare, al contractării și achizițio
nării produselor agricole, al comer
țului interior, al sănătății și din Mi
nisterul de Interne, principalele pro
bleme legate de asigurarea unei apro
vizionări ritmice a populației, la ni
velul programelor de autoaprovizio
nare.

Secretarul general al partidului a 
apreciat că recoltele din această 
toamnă asigură cantitățile necesare 
de produse agroalimentare, că sint 
create condițiile pentru o bună apro
vizionare a cetățenilor cu toate sor
timentele de legume și fructe, carne 
și preparate din carne, pește și con
serve.

Pornind de la concluziile desprin
se pe parcursul vizitei. tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu a criticat defi
ciențele mari manifestate in organi
zarea activității comerciale, datorate, 
în principal, dezordinii și indiscipli
nei. lipsei de răspundere din partea 
unor cadre din ministere. consilii 
populare, direcții comerciale, ceea ce ' 
a făcut ca aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare să nu se 
desfășoare în bune condiții.

A fost relevat faptul că, deși tn de
pozite se află cantități importante de 
legume de sezon, de bună calitate, în 
unele piețe sînt scoase la vînzare 
produse nesortate, prezentate, neco
respunzător. de calitate slabă. S-a 
remarcat, totodată, lipsa unor varie
tăți de fructe proprii acestui sezon. 
Deși există un program pentru apro
vizionarea populației cu struguri de 
masă, prevederile acestuia nu s-au 
realizat din cauza neglijenței unor 
cadre de conducere din Ministerul 
Agriculturii.

In ceea ce privește carnea șl pre
paratele din carne, secretarul general 
al partidului a arătat că prin măsu
rile adoptate este prevăzut să se asi
gure un consum foarte bun și a ce
rut ca acestea să se găsească zilnic, 
atît din punct de vedere cantitativ, 
cît și calitativ, conform graficelor, 
asigurindu-se o bună repartizare pe 
sectoare și magazine. Criticînd unele 
situații necorespunzătoare privind a- 
provizionarea cu aceste produse, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că nici în planul calității ele nu se 
situează la nivelul cerut, industria 
alimentară neîndeplinindu-și cum se 
cuvine sarcinile ce-i revin.

Aprecieri critice au fost formulate 
și în legătură cu aprovizionarea 
necorespunzătoare cu pește proaspăt, 
cerîndu-se respectarea Cu strictețe a 
programelor prevăzute. Indicații si
milare au fost date în legătură cu 
aprovizionarea cu lapte și produse 
lactate.

în ce privește pîinea, secretarul 
general al partidului a relevat că 
cerința principală în acest domeniu 
in Capitală o reprezintă îmbunătă
țirea calității și diversificarea sor
timentală.

Un Ioc important In cadrul anali
zei l-au ocupat problemele privind 
realizarea programelor de sporire a 
volumului si diversificare a prepara
telor culinare. Criticind modul în 
care funcționează marile unități, 
precum și celelalte unități producă
toare de mîncăruri. secretarul gene
ral al partidului a cerut ca. încă din 
perioada următoare, un număr cît 
mai mare de cetățeni să poată cum
păra zilnic cite un meniu format din 
2—3 feluri de mîncare.

O atenție deosebită s-a acordat 
modului in care se respectă condi
țiile de igienă, absolut Indispensabi
le in acest sector important. Criti
cînd cu severitate neglijențele întîl- 
nite în unele piețe și magazine ali
mentare, secretarul general al parti
dului a cerut să se analizeze modul 
în care organele de inspecție sani- 
tar-veterinare își îndeplinesc atribu-

țiile și să se ia măsuri ferma în 
această direcție. Arătînd că. la rin- 
dul lor, organele comerciale, cele 
de miliție, echipele de control mun
citoresc, comisiile obștești nu și-au 
făcut cum trebuie datoria, secre
tarul, general al partidului a cerut 
ca acestea să fie reorganizate și 
activizate, să supravegheze cu atenție 
modul în care se face aprovizionarea 
piețelor și unităților alimentare, să 
acționeze împotriva abuzurilor și ce
lorlalte nereguli, să contribuie într-o 
măsură sporită la eliminarea în cel 
mai scurt timp a neajunsurilor de 
Dină acum, la îmbunătățirea radica
lă a funcționării rețelei comerciale 
și a aprovizionării populației.

Secretarul general al partidului a 
criticat cu severitate activitatea des
fășurată de consiliul popular muni- 

<• cipal, de cele ale sectoarelor Ca
pitalei si a cerut ca de îndată să se 
mobilizeze toate forțele pentru asi
gurarea cantităților de produse agro
alimentare prevăzute în programe, 
sortarea și prezentarea lor pe cate
gorii de calitate, buna organizare a 
întregii rețele de magazine, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, a spi
ritului de răspundere din partea 
tuturor lucrătorilor din comerț.

S-a hotărît ca, în următoarele zi
le, pe baza concluziilor desprinse cu 
prilejul acestei analize, să fie com
pletate și dezvoltate programele pri
vind buna aprovizionare a popu
lației. in conformitate cu obiectivele 
generale ale politicii partidului nos
tru. care situează în prim-plan creș
terea nivelului de trai, a calității 
vieții Întregului popor.

★
Asemenea celorlalte vizite și ana

lize care au precedat-o, vizita din 
cursul zilei de luni a pus in 
lumină preocuparea constantă a 
conducerii de partid și de stat, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, față 
de dezvoltarea și buna funcționare a 
rețelei comerciale a Capitalei, față 
de îmbunătățirea continuă a apro
vizionării populației cu produse ali
mentare. cu bunuri de larg consum, 
la nivelul prevederilor din progra
mele de autoaprovizionare.

Erau prezenti membri ai guvernu- 
Iui, reprezentanți al conducerii con
siliului popular municipal, ai unor 
ministere și organizații cu atribuții 
in domeniul comerțului.

Situat într-o zonă de veche tra
diție a comerțului bucureștean — pe 
bulevardul Magheru, în apropiere de 
Piața Romană — noul magazin oferă 
cumpărătorilor o gamă bogată și‘ 
variată de preparate cu specific 
vinătoresc.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate preocupările în direcția 
valorificării bogatelor resurse oferite 
de fondul cinegetic din țara noastră, 
prin realizarea unor produse alimen
tare cît mai variate, din toate spe
ciile de vînat.

Un sector bine prezentat în cadrul 
magazinului este cel al semiprepara
telor, mezelurilor și produselor de 
patiserie pregătite de industria noas
tră alimentară.

Intr-o largă gamă sortimentală se 
aflau, de asemenea, mîncăruri calde 
pe bază de vinat. Sectorul de auto
servire al magazinului oferă condiții 
pentru servirea unor meniuri vînă- 
torești de bună calitate.

Apreciind modul de organizare a 
magazinului, varietatea și calitatea 
produselor expuse, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se ia 
măsuri pentru funcționarea perma
nentă a acestei unități, pentru asi
gurarea aprovizionării sale cores
punzătoare. S-a indicat, în același 
timp, să se studieze posibilitatea în
ființării unei unități cu același spe
cific, de capacitate mai mare, pen
tru servirea mîncărurilor calde, ur- 
mînd ca în profilul actualului ma
gazin să rămînă vînzarea către popu-

lație a semipreparatelor, a mezelu
rilor și altor produse din carne de 
vinat.

Conducătorul partidului șl statu
lui a cerut factorilor de răspundere 
prezenti să ia măsuri pentru pu
nerea in functldne a unor unităti 
comerciale cu specific pescăresc, în 
cadrul cărora să fie organizate atit 
spatii centru servirea mîncărurilor 
din pește, cît și sectoare pentru 
vinzarea preparatelor specifice. To
varășul Nicolae Ceausescu a arătat 
că rețeaua magazinelor alimentare 
trebuie întregită cu o serie de uni
tăti mici, cu un profil bine definit, 
cum sint birturile și simigeriile, care 
trebuie să asigure o mai mare diver
sitate de produse pentru populație.

Secretarul general al partidului a 
subliniat, ca si în cursul analizelor 
desfășurate în zilele precedente, res
ponsabilitatea ce revine consiliului 
popular municipal, ministerelor si 
celorlalte organe cu atribuții în. sfe
ra comerțului în ceea ce privește 
îmbunătățirea radicală a aprovizio
nării Capitalei cu produse agroali
mentare. mai buna organizare a în
tregii activități comerciale, respec
tarea riguroasă a programelor de 
autoaprovizionare stabilite pentru 
această perioadă a anului.

Este bine cunoscut că programele 
de autoaprovizionare asigură fondul 
de marfă necesar, dar înfăptuirea 
lor cere din partea tuturor minis
terelor. a centralelor si unităților 

, producătoare de mărfuri alimentare 
si bunuri de larg consum, a lucră
torilor din comerț multă străduință 
si spirit gospodăresc, o atitudine 
responsabilă fată de sarcina de cea 
mai mare importantă de a pune la 
dispoziția cetățenilor, printr-un co
merț civilizat si eficient, tot ceea ce 
este necesar traiului de fiecare zi. 
bunurile pe care agricultura si in
dustria noastră le produc în canti
tăți suficiente’ si de 
reu mai bună., ;

La plecare, t o 
Nicolae Ceaușescu si 
Ceaușescu au fost salutați cu multă 
căldură de numeroși bucureșteni. 
aflatr în acel moment pe marele 
bulevard din centrul orașului, care 
le-au exprimat sentimentele lor de 
aleasă dragoste si prețuire pentru 
grija statornică manifestată fată 
de creșterea necontenită a bună
stării locuitorilor Capitalei, a între
gului nostru popor.

Creșterea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al oame
nilor muncii — țelul suprem al po
liticii partidului nostru, esența so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm cu suc
ces în România — constituie atît un 
obiectiv strategic fundamental, cît și 
o preocupare situată mereu „la or
dinea zilei" in activitatea multilate
rală desfășurată de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Această preocu
pare constantă — încununată cu re
marcabile înfăptuiri mai ales în e- 
poca de strălucite realizări inaugu
rată de istoricul Congres al IX-lea 
al P.C.R., marcind profund viata 
fiecărei familii, a fiecărui om al 
muncii — este pusă cu pregnantă 
în evidentă de importante momente 
politice care. situate in contextul 
perfecționării întregii activități eco- 
nomico-sociale, acordă o stărui
toare atenție aspectelor concrete 
legate de 
întregului popor, 
centă ședință a 
litic Executiv al 
a examinat și _____ __
mul privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe trimestrul 
IV 1989. Acest program, elabo
rat pe baza indicațiilor șl cu 
contribuția directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reflectă preocu-

asigurarea bunăstării 
Astfel, o re- 
Comitetului Po- 
C.C. al P.C.R. 

aprobat Progra-

parea permanentă a partidului și 
statului nostru pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, înscriindu-se in ansamblul mă
surilor de perfecționare a organiză
rii și conducerii activităților din in
dustrie și agricultură, de gospodărire 
rațională a resurselor și repartizare 
.judicioasă a fondului» de-mărfuri.

Este de remarcat faptul că preve
derile Programului de autocondu- 
cere șl autoaprovizionare pe trimes
trul IV asigură creșteri importante 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, atît la produsele alimentare, 
cit și la mărfurile nealimentare. 
Astfel, față de trimestrul IV al anu
lui 1988 se prevăd sporuri Însemnate 
la carne șl produse din carne, la 
lapte, brînzeturi, pește, la alte pro
duse agroalimentare, precum și la 
cartofi, legume, fructe șl struguri ; 
se majorează cantitățile de ulei și 
zahăr destinate consumului popu
lației. De asemenea, crește volumul 
desfacerilor de mărfuri cu amănun
tul, precum și al prestărilor de 
servicii către populație.

Comitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului să urmărească permanent 
îndeplinirea de către ministere și 
consiliile populare a sarcinilor de pro
ducție și livrării la fondul pieței la 
toate produsele prevăzute în Progra
mul de autoconducere și autoaprovi
zionare teritorială, să exercite un con
trol riguros asupra activității desfă
șurate de organele centrale și locale, 
pentru respectarea obligațiilor ce le

revin în buna gospodărire șl desfa
cere a fondului de marfă destinat 
populației.

Pornind de la faptul că baza reală, 
trainică a ridicării nivelului de trai 
al întregului popor o constituie re
zultatele dobindite în îndeplinirea 
planurilor si a programelor de dez
voltare. in cuvintarea rostită la 
Consfătuirea de lucru pe probleme 
economice de la C.C. al P.C.R. din 
5 octombrie a.c.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra 
realizării exemplare a sarcinilor 
economice. încadrării stricte în dis
ciplina financiară, executării la timp 
a recoltatului și a tuturor lucrărilor 
agricole de toamnă, asigurării bunei 
aprovizionări a populației. In acest 
context, arătînd că ..avem tot ca 
este necesar pentru o bună, 
foarte bună aprovizionare", secretarul 
general al partidului a subliniat ce
rința bunei gospodăriri a tuturor re
surselor, punînd în evidență sarcini
le ce revin industriei alimentare, 
comerțului și celorlalte organisme 
cu atribuții în acest domeniu.

Pentru a constata la fata 
cum se îndeplinesc aceste _____
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizi
tat piețe și complexe agroalimen
tare. alte unități comerciale și ali
mentare din Capitală și a examinat 
modul în care se desfășoară apro
vizionarea populației. Vizita si 
liza care a urmat au pus în 
dență preocuparea statornică a

a.c..

locului 
sarcini.

ana- 
evi- 
con-

S

v a r ă ș u 1 
tovarășa Elena

o calitate me-
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• Oamenii muncii din 
agricultură rapor
tează încheierea re
coltării unor culturi 
și obținerea de pro
ducții mari la hectar

• Colective de oameni 
ai muncii din unități 
economice raportea
ză însemnate reali
zări în îndeplinirea 
planului pe acest an 
și pe întregul cinci
nal, precum și suc
cese deosebite în 
producție
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în toate unitățile, in toate județele:

puternică mobilizare a forțelor pentru
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CĂRBUNE MAI MULT. DE CALITATE SUPERIOARA!
Bilanțul economic cu care între

prinderea Minieră Horezu a Încheiat 
nouă luni ale anului cuprin
de numeroase realizări. Iată două 
fapte care ilustrează convingător spi
ritul de abnegație și de angajare 
muncitorească al colectivului de 
aici : sarcinile de plan la extrac
ția de lignit aferente perioadei a- 
mintite au fost integral Îndeplinite, 
iar prin lichidarea in bună măsură 
a stocului de cărbune acumulat, li
vrările spre termocentralele patriei 
au fost superioare prevederilor.

— Pentru prima dată in acest an 
— ne spune ing. Gheorghe Borcean, 
directorul întreprinderii — exploa
tările din subteran reușesc să-și a- 
ducă o însemnată contribuție la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe ansamblul unității noastre. A- 
ceastă realizare se datorează in 
principal măsurilor și acțiuni
lor de anvergură întreprinse pen
tru dotarea abatajelor cu utilaje 
moderne de extracție, Întărirea e- 
chipelor si brigăzilor prin reparti
zarea în subteran a celor mai buni 
mineri, asigurarea asistenței tehni
ce in toate schimburile ș.a. La mina 
Berbesti I, de exemplu, care anii 
trecuti ne-a creat serioase proble
me, a fost realizat și pus In func
țiune cu o lună mal devreme un 
nou abataj înzestrat cu complex 
mecanizat, fapt ce a determinat spo
rirea producției de lignit

Revirimentul înregistrat la mina 
Berbești I demonstrează că numai 
prin măsuri organizatorice ferme, 
prin urgentarea dării în exploatare 
a unor abataje cu panouri mari do 
extracție, dotate cu complexe me
canizate, problemele legate de creș
terea continuă a producției de căr
bune se pot soluționa repede și 
bine. Un asemenea mod responsabil, 
judicios de abordare a problemelor 
producției explică, de altfel, șl rit
mul imprimat lucrărilor de pregă
tire pentru punerea cit mai grabni
că in funcțiune a celorlalte două a- 
bataje programate pentru sfirșitul 
acestui an la minele Alunu și Ar- 
mășești.

Revenind la mina Berbești I, se 
mai cuvine precizat încă un lucru 
semnificativ. Eforturile pentru creș
terea cantităților de lignit extras 
din noul abataj au fost la un moment 
dat îngreunate de sistemul vechi șl 
greoi folosit la preluarea cărbune
lui. Funcționarea benzii cu care se 
scotea producția din subteran era 
condiționată de utilajele de supra
față. respectiv de cele trei excava
toare și cinci buldozere, a căror ex« 

Muncă susținută, 
bine organizată 

ploatare nu putea fl corelată cu rit
mat ridicat al extracției. Această 
problemă, deloc ușoară, a făcut o- 
biectul unei atente analize in con
siliul oamenilor muncii. în urma 
sarcinii trasate de organul de con
ducere colectivă, un grup de spe
cialiști din întreprindere a găsit so
luția potrivită prin modernizarea 
Întregului flux de transport. Prac
tic, măsura propusă, care a și fost 
materializată, a constat în montarea 
unui transportor cu bandă menit să 
preia lignitul direct din subteran pe 
fluxul principal de transport spre 
depozitul oentral al stației tehnice, 
fără a mai fi deversat in depozitul 
intermediar al minei. în acest mod 
s-a asigurat continuitatea extrac
ției la întreaga capacitate a abata
jelor, au fost eliminate operațiile 
de descărcare-lncărcare In depozitul 
intermediar, cîștigindu-se timp și 
reducîndu-se cheltuielile, i-a creat 
posibilitatea redistribuirii la alte 
puncte de lucru a excavatoarelor și 
buldozerelor.

îmbunătățirile aduse Întregului 
sistem de transport, așa cum s-a 
lntîmplat In cazul minei Berbești I, 
ca și la mina Alunu. modernizarea 
stațiilor de concasare și sortare, 
deopotrivă, «u influențat favorabil 
nu numai sporirea producției și des
fășurarea constantă a transportului 
spre depozite ori livrarea spre be
neficiari, ci șl calitatea lignitului. 
Șeful brigăzii de livrări. Dumitru 
Ilinca, a organizat in așa fel acti
vitatea in depozit și stația de Încăr
care incit, practic, cărbunele să 
poată corespunde sub toate aspec
tele condițiilor de ordin calitativ 
solicitate de beneficiari. Ca urma
re. in opt luni din acest an. pute
rea calorică a cărbunelui a fost cu 
cel puțin 17 kcal pe kg mal ridi
cată decît nivelul planificat, ceea ce 
a atras după sine calcularea unor 
bonificații de preț tn avantajul În
treprinderii miniere in valoare de 9 
milioane lei.

— La ora actuală, ne-a relatat Ion 
Arlciu, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. In carierele 
și minele noastre sînt organizate si 
funcționează cu bune rezultate. 64 

de cercuri ale calității. In care stnt 
cuprinși cei mai buni muncitori, pre
cum minerii Leonid Trifan, Ion 
Deaconeasa, Gheorghe Bălașa. Va- 
sile Păun, meoanicul Ion Avram, 
care urmăresc îndeaproape granu- 
latia, umiditatea și existenta în căr
bune a unor eventuale corpuri 
străine șl propun soluții operative 
de remediere, atunci cînd este cazuL 
Că am reușit să imprimăm discipli
na necesară in procesul de produc
ție pentru asigurarea calității căr
bunelui o dovedește și faptul că. pe 
tot parcursul acestui an, întreprin
derea noastră nu a înregistrat nid 
un refuz sau vreo reclamatie de 1*  
beneficiari.

Pe fondul unei activități susținu
te consacrate Îndeplinirii integrale 
a sarcinilor de plan și intimplnării 
celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului cu rezultate dintre cele 
mai bune, minerii de aici și-au in
tensificat In egală măsură preocu
pările pentru pregătirea Încă de pe 
acum a producției din ultimul an 
al actualului cincinal. Bunăoară, la 
lucrările de deschidere-săpare s-a 
clștigat deja un avans de peste 100 
metri liniari, cele mai bune reali
zări din acest punct de vedere ob- 
tinîndu-le minerii din sectoarele 
conduse de inginerii Vasile Jugravu 
și Ion Dobrinescu. La rîndul lor. 
lucrările de pregătire din subteran 
sint avansate cu aproape 2 000 me
tri liniari, creîndu-se astfel condi
țiile ca planul anual in acest dome
niu să fie Îndeplinit pină la marele 
forum comunist.

însemnate forte sint concentrate 
pe fronturile de execuție a lucrări
lor de investiții atit la obiectivele 
restante, cum este cazul celei de-a 
doua linii de haldare din cariera 
Panga, cit șl la obiectivele al căror 
termen de punere în funcțiune este 
foarte apropiat, mal ales în secto
rul Copăceni. la terminarea depo
zitului de cărbune bulgări șl mon
tarea benzii principale de transport 
dintre mină șl incintă, iar in carie
ra Panga — la sistematizarea si 
modernizarea fluxului de transport.

Minerii din bazinul carbonifer 
Berbești-Alunu au găsit cele mai 
bune soluții ca extracția și livrările 
de lignit să se ridice la nivelul sar
cinilor de plan, asigurind termocen- 

_tralelor cantități mereu sporite de 
lignit energetic.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii*

Viteza de recoltare 
in creștere

Potrivit măsurilor stabilite de co
mandamentul agricol județean, for
țele mecanice si manuale din uni
tățile agricole ale județului SALAJ 
sint îndreptate in această perioadă 
pe cîteva priorități, printre acestea 
detasindu-se recoltarea, transportul 
si depozitarea porumbului si a fruc
telor. Pină duminică seara, porumbul 
era strîns de pe 44 la sută din supra
fața cultivată, cele mai mari cantități 
fiind recoltate, transportate si de
pozitate în unitățile agricole situate 
in perimetrele consiliilor agroindus
triale Nusfalău. Someș-Odorhei, 
Ileanda. Pericei si Cehu Silvaniei.

Raidul întreprins în cooperativele 
agricole de producție Criseni. Do- 
brin. Sălătig. Cehu Silvaniei si Be- 
nesat. din cadrul Consiliului Agro
industrial Cehu Silvaniei. ne-a pri
lejuit constatarea unei bune organi
zări a activității pa toata planuri
le. „Cu viteza de lucru stabilită 
— 213 hectare De zi — ne Încadrăm 
în nerioada optimă a strîngerii re
coltei de porumb, ne spunea tova
rășul Aurel Cretu. organizatorul de 
partid. Pe suprafețele situate in 
luncă sl pe solele mai curate, chiar 
dacă sint situate ne pante mal line, 
sînt organizate formații complexe de 
recoltare compuse din cite o com
bină C6P, două remorci pentru 
transportul știuletilor. două remorci 
pentru coceni. In rest, recoltăm 
manual. La cooperativele agricole 
din Criseni. Dobrin si Cehu Silva
niei. spre exemplu, am remarcat 
prezenta în cîmtf a multor oameni, 
de ordinul sutelor, dar nu toti pă
reau a fi cooperatori. ..Este adevă
rat — continuă interlocutorul. Fiind 
situate in apropierea zonelor indus
triale din municipiul Zalău și orașul 
Cehu Silvaniei. la recoltare primim 
un sprijin nemijlocit din partea per- 
•onalului indirect productiv dintr-o 
»erie de unităti industriale, cum ar 
fi întreprinderea de Țevi. întreprin
derea de Conductori Electrici Emai
lați din Zalău. Fabrica de Mobilă 
si întreprinderea de Tricotaje din 
Cehu Silvaniei. Ajutorul lor ne este 
de un real folos in aceste zile. 
In raport de numărul de oa
meni prezenți la recoltare, am or
ganizat și transportul, și depozitarea 
producției. Acest fapt a făcut posi- 

.bilă recoltarea a aproape 600 hectare 
de porumb Dină în prezent". De re
ținut că. paralel cu transportul re
coltei cu mijloacele întreprinderii 
specializate de transporturi pentru 
agricultură si cele ale unităților, la 
această acțiune aduc o contribuție 
însemnată si atelajele membrilor 
cooperatori.

La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cehu Silvaniei stăm de vorbă 
cu inginerul-sef Traian Tăm șan, 
care ne relatează că s-a atins viteza 
planificată la recoltarea porumbului, 
respectiv 66 hectare pe zi. că supra
fețele eliberate de coceni sînt ime
diat arate si discuite. Peste tot am 
remarcat o preocupare intensă pen
tru evitarea oricărei risipe. La Co
operativa Agricolă de Producție Do

brin, in urma a două combine de 
recoltat, cooperatorii adunau in gră
mezi știuletii rămași pe jos, grămezi
le respective fiind Imediat transpor
tate din cimp.

Fapt este că peste tot, in județul 
Sălaj, se remarcă in aceste zile o 
mobilizare exemplară la recoltarea, 
transportul sl depozitarea porumbu
lui. acest lucru fiind demonstrat de 
vitezele în creștere de Ia o zl la 
alta. Evident, instantaneele sur
prinse in cadrul raidului întreprins, 
dialogurile cu factori de răspundere, 
de la nivelul direcției agricole ju
dețene, uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție, cu ac
tiviști ai comitetului județean de 
partid si primari de comune relevă 
preocuparea la fel de susținută pen
tru ttrîngerea și depozitarea sfeclei, 
a fructelor.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii*

Calitatea 
semănatului - bună, 
dar ritmul prea lent

A doua lună a toamnei ’89 a de
butat in județul BISTRIȚA-NASAUD 
cu o vreme prea rece pentru actuala 
perioadă. însoțită de averse de ploaie 
la fel de reci. Pe de o parte, unii 
dintre agricultori s-au bucurat pen
tru că temperaturile scăzute, bru
mele și chiar înghețul au mai stopat 
creșterea orzului și griului, dar pe 
de altă parte timpul rece a produs 
unele perturbații în ritmul lucrului, 
ceea ce a determinat ca eliberarea 
terenului, aratul, pregătirea patului 
germinativ și semănatul să nu se ri
dice la potențialul maxim.

Cu toate acestea, pină la mijlo
cul săptămînil trecute, orzul pentru 
boabe a fost însămînțat pe întrea
ga suprafață planificată. Facem pre
cizarea că. peste tot unde s-a semă
nat mai devreme, plantele au ră
sărit si au crescut, iar densitatea 
este optimă. Ne-am convins de a- 
cest aspect văzind solele unităților 
din Consiliul Agroindustrial Nimi- 
gea. unde am urmărit felul in care 
se desfășoară semănatul griului pe 
o solă de 14 hectare, din cadrul fer
mei nr. 1 a Cooperativei Agricole de 
Producție Nimigea. Pe întreaga su
prafață pe care acționa semănătoa
rea. terenul fusese pregătit cu a- 
devărat grădinărește. Controlind a- 
dincimea și distanta de semănat, 
specialiștii au apreciat că toate re
glajele sint corecte. ..Aș tine să pre
cizez — ne-a spus Ioan V. Pop, 
președintele consiliului agroindus
trial — că tot ce am semănat in a- 
ceastă toamnă >— secară și orz masă- 
verde. trifoliene. răpită, orz pentru 
boabe si griu. atît la cooperativa 
din Nimigea. cit și la unitățile și 
fermele din Dumitra. Chiuza. Să- 
sarm. Tărpiu. Mintiu, Mocod s-a 
realizat In terenuri fertilizate cu in- 

grășămlnte naturale sau chimice. Am 
respectat în totalitate asolamentele. 
Deoarece am finalizat recoltarea car
tofilor. a sfeclei de zahăr, a unor 
suprafețe de porumb, cele 107 hec
tare rămase de semănat cu griu pe 
consiliu le vom termina, cel tîrziu, 
pină la finele decadei curente".

Dacă avem In vedere forțele me
canice de care dispune acest con
siliu — 45 pluguri. 23 grape stela
te și cu colți ficși. 11 semănători 
de păioase. 9 mașini de adminis
trat îngrășăminte chimice și alte 4 
de Împrăștiat îngrășăminte natura
le — semănatul ar fi trebuit să fie 
încheiat mult mai devreme. Realita
tea este, așa cum s-a apreciat și 
la comitetul județean de partid, că 
aproape toate secțiile de mecaniza
re din cadrul trustului local de spe
cialitate nu au reușit printr-o bună 
organizare a lucrului să tină pasul 
cu cerințele actualei campanii.

Nu este mai puțin adevărat 
volumul de lucrări din cimp la 
de fată este foarte mare, mai 
seamă la transportul sfeclei de 
hăr. strînsul porumbului, culesul 
fructelor si legumelor, eliberarea te
renurilor. ca si la însilozări. Toc-

că 
ora 
cu 

za-

Ordine și disciplină, spirit gospodăresc,
de înaltă răspundere socială

(Urmare din pag. I)

ducătorului partidului si statului 
nostru fată de îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a programului de 
autoaprovizionare. fată de asigura
rea ritmică a fondului de marfă 
pentru unitățile comerciale, in can
titățile prevăzute și la nivelul ca
litativ cerut.

După cum se știe, avem o recoltă 
bogată, iar in depozite se află canti
tăți importante de produse de sezon. 
Cu toate acestea — asa cum s-a 
constatat — in unele piețe sînt scoa
se la vînzare produse nesortate, 
prezentate necorespunzător, de cali
tate slabă, tot asa după cum s-a 
remarcat lipsa nejustificată a unor 
fructe specifice toamnei. Aici își 
spun, fără îndoială, cuvîntul defi
cientele în organizarea transportu
lui de pe ogoare si din livezi — în 
depozite, si din acestea la magazine, 
ca si neglijenta unor cadre din con
ducerea unor ministere si consiliile 
populare care nu-si îndeplinesc în 
mod corespunzător sarcinile în
credințate. Deficientele manifestate 
in organizarea activității în comerț 
sînt datorate în principal dezordinii 
si indisciplinei, lipsei de răspundere 
din partea unor cadre din ministe
re. consilii populare, direcții comer
ciale. ceea ce a făcut ca aprovi
zionarea populației cu produse 
agroalimentare să nu se desfășoare 
în bune condiții.

Această stare de lucruri nu poate 
fi în nici un fel justificată, deoarece, 
asa cum a arătat secretarul general 
al partidului, prin măsurile adoptate 
este prevăzut să se asigure un con
sum corespunzător la toate produ
sele. să fie puse zilnic la dispoziția 
populației in cantitățile prevăzute 
în grafice si de calitate, avind în 
vedere o bună repartizare pe sec
toare si magazine a cărnii și pro- 

mal de aceea a-au stabilit no! mă
suri pentru ca ritmul semănatului să 
crească la maximum. în acest sens, 
au fost dirijate la recoltare și trans
port forte suplimentare, atît umane, 
cit șl mecanice, pentru a se putea 
efectua arăturile, unde este cazul in 
două schimburi, și a se Incorpora 
griul In patul germinativ pe în
treaga durată a zilei-lumină.

Ținînd seama de faptul că țl 
vremea s-a ameliorat, este neîndo
ielnic că oamenii ogoarelor din a- 
ceastă parte a tării își vor spori e- 
forturile. fără a renunța la munca 
bine făcută, pentru a finaliza grab
nic campania semănăturilor de 
toamnă. Pe accelerația semănatului 
trebuie să apese foarte serios me
canizatorii și specialiștii din consi
liile agroindustriale Nușeni. Teaca și 
Cetate, aflati cu realizările sub me
dia pe județ, si să aplice experien
ța bună acumulată la Sinmihai, Ni
migea și Reteag. unităti ce se si
tuează cu procente substanțiale 
peste această medie.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scinteii

duselor din carne, a peștelui proas- 
. păt, laptelui si produselor lactate 

Si a pîinii. Totodată, un loc impor
tant în cadrul preocupărilor organe
lor comerciale trebuie să-1 aibă pro
blemele privind programele de spo
rire a volumului si de diversificare 
a preparatelor culinare.

în legătură cu unele neajunsuri 
privind condițiile de igienă sînt de 
semnalat neglijentele întîlnite în une
le piețe și magazine alimentare, fiind 
necesar să se analizeze peste tot mo
dul în care organele de inspecție sa- 
nitar-veterinare iși îndeplinesc atri
buțiile și să se ia măsuri ferme în a- 
ceastă direcție. Arătînd că, la rîndul 
lor, organele comerciale, cele de mi
liție, echipele de control muncitoresc, 
comisiile obștești nu și-au făcut cum 
trebuie datoria, secretarul general al 
partidului a cerut ca acestea să fie 
reorganizate și activizate, să supra
vegheze cu atenție modul în care se 
face aprovizionarea piețelor și uni
tăților alimentare, să acționeze îm
potriva abuzurilor și celorlalte nere
guli, să contribuie într-o măsură spo
rită la eliminarea în cel mai scurt 
timp a neajunsurilor de pină acum, 
la îmbunătățirea radicală a funcționă
rii rețelei comerciale și a aprovizio
nării populației.

In cadrul concluziilor la analiza În
treprinsă, secretarul general al parti
dului a criticat activitatea desfășu
rată de ministerele agriculturii și co
merțului interior, de consiliul popu
lar municipal, de cele ale sectoarelor 
Capitalei și a cerut ca de îndată să 
se mobilizeze toate forțele pentru 
asigurarea cantităților de produse 
agroalimentare prevăzute în progra
me, sortarea și prezentarea lor pe 
categorii de calitate, buna organizare 
a întregii rețele de magazine, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, a spi
ritului de răspundere din partea tu
turor lucrătorilor din comerț.

Asa cum sublinia tovarășul

Din experiența Antreprizei de Construcții Hidroenergetice Argeș

Soluții valoroase pentru perfecționarea
- • •- o - - • 1 1 •activității pe șantierele de investiții

Anii luminoși ce au urmat Congre
sului al IX-lea al partidului au fost 
și pentru Antrepriza de Construcții 
Hidroenergetice Argeș ani denșl in 
fapte și realizări deosebite in muncă. 
Să reamintim în acest sens că de la 
înființare constructorii de aici au pus 
în funcțiune centrale electrice care 
însumează o putere de peste 700 MW, 
pe Argeș, pe Olt, pe Dîmbovița. A- 
cestea fiind doar cîteva din realiză
rile de prestigiu Înscrise, de con
structorii argeșeni, pe harta econo
mică a tării. Ceea ce ni se pare însă 
demn de subliniat este faptul că 
aceste amanajări hidroenergetice re
prezintă construcții de cel mal înalt 
nivel tehnic și au la bază soluții da 
concepție românească.

Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru pe probleme economice, 
„trebuie să fim pe deplin conștient! 
că fiecare, in sectorul și domeniul 
in care-și desfășoară activitatea, 
poartă deplina răspundere — si fată 
de partid, și in fata statului, in fața 
poporului, in ultimă instanță — de 
felul cum iși desfășoară activitatea !" 

Fără îndoială, criticile și orientă
rile stabilite de secretarul general al 
partidului, pornind de la recolta 
bună a acestui an. de la faptul că 
programele de autoaprovizionare se 
întemeiază pe un bogat și divers 
fond de marfă, trebuie să stea la 
baza unei îmbunătățiri radicale a 
activității organelor și organizațiilor 
de partid din întreaga tară, a consi
liilor de conducere din ministere sl 
instituții centrale, a consiliilor oa
menilor muncii din toate domeniile 
care au legătură cu aprovizionarea 
populației, cu acest sector de de
osebită importantă socială si larg 
interes cetățenesc.

Este necesar, este pe deplin po
sibil ca prin acțiunea fermă a tu
turor factorilor de răspundere din 
unitățile si forurile locale si cen
trale. angajate în asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu bu
nuri agroalimentare. prin Întro
narea unui climat riguros de ordine 
și disciplină în întreprinderile pro
ducătoare si unitățile comerciale, să 
fie înlăturate gravele 
existente, să se asigure 
neabătută a programelor 
aprovizionare adoptate.
și exigentele formulate in proiectul 
Programului-Directivă pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului sînt 
realiste, pe deplin realizabile si tre
buie să mobilizeze toate forțele, să 
valorifice toate posibilitățile pentru 
realizarea lor exemplară, asigurind o 
bună aprovizionare a populației, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor.

neaiunșuri 
înfăptuirea 
de auto- 

Obiectivele

Ca Întotdeauna, constructorii cetă
ților de lumină de aici au știut să 
Intîmpine evenimentele de amplă re
zonanță în conștiința întregii na
țiuni prin noi și semnificative fapte 
de muncă, prin depășirea substanțială 
a propriilor angajamente. Astfel. în 
cinstea marelui forum al comuniști
lor, Congresul al XIV-lea al parti
dului, antrepriza a realizat, printr-o 
mobilizare exemplară a întregului 
colectiv, o producție suplimentară de 
57 milioane lei la activitatea de con- 
strucții-montaj și de 24 milioane la 
producția-marfă industrială. De alt
fel, trebuie menționat că planul la 
producția-marfă industrială al antre
prizei pe 4 ani din acest cincinal a 
fost realizat la 20 mai 1989, iar pla
nul de construcții-montaj pe aceeași 
perioadă la 24 iunie 1989.

Ca răspuns ferm, muncitoresc la 
lnflăcăratele îndemnuri ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, planul pe 8 
luni din acest an a fost îndeplinit pe 
data de 20 august și tot atunci bara
jul de la Riușor a fost ridicat la cota 
finală. Pe galeriile subterane s-au 
excavat, de asemenea, in plus 180 
metri liniari. Sînt date care relevă că, 
in timp, constructorii argeșeni au 
acumulat o experiență valoroasă. 
Discuțiile cu numeroși constructori și 
cadre de conducere din șantiere au 
scos in evidentă faptul că rezultatele 
bune dobîndite au fost posibile nu
mai printr-o muncă făcută cu mult 
suflet de către întregul colectiv, su
portul material al producțiilor supe
rioare constituindu-1 accentuarea 
preocupărilor pentru modernizarea 
bazei tehnice din dotare, a întregii 
activități. Practic, toate șantierele au 
fost dotate cu utilaje și instalații de 
mare productivitate, care răspund 
unor oerințe tehnice dintre cele mai 
avansate.

„în prezent, ne spune Gheorghe 
Dima, inginerul-șef al antreprizei, 
s-au materializat 39 măsuri din cele 
47 stabilite în programul de moder
nizare pe acest an. Drept urmare, 
sporul de producție este de 26,4 mili
oane lei, iar cheltuielile materiale 
s-au redus cu 8 milioane. Totodată, 
o atenție deosebită s-a acordat asi
milării unor tehnologii noi, pe baza 
cărora se asigură ritmuri superioare 
de producție la toate locurile de 
muncă."

„Efectele pozitive ale acțiunii de 
modernizare prin efort propriu nu se 
opresc însă aici, intervine ing. Flo- 
rica Breileanu, șefa serviciului pro
ducție. Astfel, la operațiile de beto- 
nare a galeriilor, de exemplu, lucra
re de mare răspundere, se folosesc 
cofrajele pășitoare și pompe de in
jectare a betonului, cu ajutorul că
rora se obțin ritmuri superioare de 
betonare, cu un consum redus de 
materiale. La operația de torcretare 
în subteran este utilizat un vagonet 
de excavație modificat, cu care se 
obține o producție cu 50 la sută mai 
mare și o calitate superioară a lu
crării". De notat este si faptul că 
aceste utilaje au fost realizate în ate
lierele proprii de echipa de meca
nici condusă de maistrul Andrei 
Samson.

Totuși, trebuie spus că efectele 
benefice ele modernizării producției 
nu se manifestă decit in cazul pro
movării pe scară largă a progresului 
tehnic, a tehnologiilor și tehnicilor 
moderne, care, practic, la antrepriza 
argeșeană constituie principalul su
port al rezultatelor înregistrate pină 
acum. Concretizind, inginerul Ion 
Bențea, șeful brigăzii complexa 
Râcari, care înaltă pe Dîmbovița o 
nouă hidrocentrală, ne-a precizat că 
au fost aplicate 11 măsuri de moder
nizare și mecanizare, cu o eficiență 
economică de peste 2,6 milioane Iei. 
In cadrul brigăzii au fost conceputa 
Si executata instalații complexe de 
evacuare a sterilului, pentru trans
portul materialelor de construcție șl 
prepararea noroiului bentonitic. în 
perspectivă, pină la finele anului șe 
are in vedere materializarea unor noi 
măsuri pentru creșterea producțiilor 
la activitatea de constructii-montaj și 
cea industrială. Practic, în prezent se 
acționează pentru asigurarea docu
mentațiilor și tehnologiilor de lucru. 
Printre cei mal buni se dovedesc mi
nerii betonișli din formația lui Ni- 
colae Joița și dulgherii din formația 
lui Constantin Durmălai.

O altă brigadă complexă fruntașă 
este si cea a inginerului Simion Te- 
selios, care ridică tot pe rîul Dîmbo
vița, !a Dragoslavele, o altă hidro
centrală ce va face corp comun cu 
cea de la Rucăr. Pentru finalizarea în 
condiții optime a importantelor o- 
bîective cuprinse in planul său de 
lucru, între care 3 km la galeria de 
fugă, s-au stabilit măsuri deosebite 
pentru folosirea integrală a capacită
ților de producție și forței de muncă, 
respectarea strictă a graficelor de 
reparații șl revizii, diminuarea con
sumurilor si modernizarea producției.

„Activitatea întregului colectiv, 
precizează ing. Radu Ene. directorul 
antreprizei, este Îndreptată și in di
recția pregătirii temeinice a produc
ției anului viitor, cind sarcinile ce ne 
revin sînt cu mult mai mari. Aten
ția se îndreaptă in prezent spre asi
gurarea materialelor si utilajelor, a 
documentațiilor tehnice. Cerințe tot 
mai mari se pun în fata colectivului 
pe linia ridicării nivelului de califi
care al oamenilor. Și nu intimplător. 
Potrivit proiectului Programului-Di- 
rectivă al Congresului al XIV-lea al 
partidului, în fața lucrătorilor din 
activitatea de investiții stau sarcini 
deosebite, cum sînt reducerea tot mal 
accentuată a costurilor, sporirea gra
dului de tipizare si industrializare a 
lucrărilor, promovarea unor tehno
logii de execuție de mare randament, 
diminuarea consumurilor de mate
riale. darea mai rapidă in exploa
tare a noilor obiective".

Iată tot atîteiț cerințe care impun 
ca în continuare să se acorde o aten
ție deosebită stimulării și promovării 
pe scară largă a creativității tehnice. 
Aceasta fiind cea mai sigură cale de 
îndeplinire a acestor sarcini și obiec
tive, de înfăptuire a amplului pro
gram de investiții prevăzut pentru 
anul 1990 și cincinalul viitor.

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii*
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Cariera minieră Micia-Mintia este 
una dintre noile unități econom'ce 
importante ale industriei județului 
Hunedoara, unde în prezent se 
concentrează si activitatea de pre
parare a minereurilor si 
stanțe utile din minele 
din zonă, In adunările 
seamă și alegeri de la 
de bază „preparare" si 
canici" și apoi in adunarea de con
stituire a unei singure organizații 
de partid puternice, capabile să a- 
sigure o conducere unitară, să mo
bilizeze mai susținut comuniștii, oa
menii muncii la înfăptuirea ritmică 
a planului, a fost analizat în spirit 
critic si autocritic, cu exigentă re
voluționară mo
dul în care au 
fost, asumate și 
îndeplinite atri
buțiile de condu
cere ale întregii 
activități poli
tice și economice.

In cadrul dez
baterilor s-a in
sistat în mod 
deosebit asupra 
asumării de către 
toți comuniștii a 
unor răspunderi 
concrete în re
zolvarea cerințe- ' 
lor 
ale 
„Deși uzina 
preparare, 
toarele 
carierele 
te cu 
utilaje moderne, 
urmărim 
făptuiesc 
zatorice 
creșterea 
teran. cît și la suprafață, 
prevăzute în programul de perfec
ționare a organizării și moderniza
re a producției — preciza inginerul 
Mircea Joian. șeful brigăzii Min
tia. Așa cum ne cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, așa cum prevăd 
documentele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului, moderniza
rea. perfecționarea proceselor de 
producție trebuie să constituie o 
acțiune permanentă, prioritară a fie
cărui colectiv". Abordînd modul in 
care comuniștii — muncitori si ca-

a altor sub- 
si carierele 
de dări de 
organizațiile 
„electrome-

dre tehnico-ingineresti — si-au asu
mat răspunderea pentru îmbu
nătățirea parametrilor funcționali 
ai unor mașini și instalații și 
chiar pentru construirea unor noi 
instalații sau utilaje, tovarășul Ionel 
Lazăr. directorul unității, remarca 
punerea în funcțiune, cu forte pro
prii. a unui filtru-tambur cu o su
prafață de 10 metri pătrati. care 
face să crească capacitatea de fil
trare în flotație cu peste 10 la sută.

Maiștrii loan Codrea si Vasile 
Oancea, lăcătușii Aurel Junea si 
Petru Filipas s-au referit la cîstigul 
de experiență dobîndit în acțiunile 
întreprinse pentru punerea în func-

țială. dar s-au dovedit 
tru buna desfășurare 
de producție, au fost 
inițiativa comuniștilor __ ...
jinul lor direct. în situațiile 
deosebite biroul organizației _
bază a intervenit operativ, efectuînd 
analize ale căror concluzii au fost 
prezentate în adunările generale, 
iar comuniștii care au primit sar
cini concrete în acest domeniu au 
raportat periodic despre felul în 
care își fac datoria.

în cadrul dezbaterilor, comuniștii 
Valeriu Marcu. Constantin Dumi- 
trașcu, Ioan Mates au atras atentia 
asupra necesității intervenției mai

necesare nen- 
a procesului 
realizate din 
și cu spri- 

mai 
de

derne de susținere a lucrărilor mi
niere. de extragere a minereurilor 
din abataje, precum și pentru con
tinua îmbunătățire a tehnologiilor 
de preparare a minereurilor extra
se. mai multi vorbitori s-au referit 
la cerința organizării mai bune a 
calificării și ridicării pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor. 
A fost criticat pe bună dreptate 
faptul că. deși sînt organizate cursuri 
de calificare si policalificare, precum 
si de reciclare și de perfecționare 
profesională pentru cadrele tehnico- 
ingineresti. nu s-au urmărit în
deajuns nici de către organizațiile 
de partid, nici de

Cind omul nu-și schimbă stilul,
alegi oameni mai buni

pentru stil de lucru nou

Calitatea superioară a muncii, determinată 
de calitatea inaltă a pregătirii profesionale

imperioase 
producției, 

de
sec- 

miniere.
și atelierele sînt dota- 
mașini, instalații și 

avem datoria să 
îndeaproape cum se în- 
măsurile tehnico-organi- 

menite să contribuie la 
randamentelor atît în sub- 

măsuri

E important să cunoști, să sesizezi deficiențele, dar e și mai impor
tant să găsești soluții pentru înlăturarea lor
Cine procedează așa afirmă în viață spiritul revoluționar, cine nu, 
aplică „principiul” justificărilor

tiune a liniei numărul 3 de celule 
la flotație. mecanizarea nodului 
rulant de 8 tone-forță și montarea 
celui de-al doilea electropalan la 
celulele de flotație. De altfel, lărgind 
sfera subiectului adus în dezbateri, 
în contextul activității desfășurate 
pentru punerea în funcțiune a noilor 
capacități, inginerul-șef cu dezvol
tarea. Marin Săbescu. remarca si 
faptul că atunci cind constructorul 
nu a putut executa unele lucrări, 
birourile organizațiilor de bază, cei 
mai buni comuniști au venit cu 
propuneri concrete si si-au asumat 
răspunderea de a prelua executarea 
cu forte proprii ale unor importan
te obiective, cum a fost cazul cu 
stația de pompe și aductiune de 
apă pentru mina de la Boița-Hațeg. 
De asemenea, alte lucrări care n-au 
fost cuprinse în documentația ini-

hotărite a biroului organizației de 
bază pentru rezolvarea unor pro
bleme ale producției. Astfel, tova
rășul Valeriu Marcu. contabilul-șef 
al unității, arăta : ..într-adevâr. s-au 
efectuat un număr mare de lucrări 
de însemnată eficientă pentru de
rularea corespunzătoare a activității 
productive în toate secțiile. Cu atît 
mai mult cred că. într-un timp scurt, 
cu forțele pe care le avem putem 
urgenta extinderea de la depozitul 
de concentrate si încheierea pe toate 
laturile a lucrărilor de reparații de 
la flotația Mintia".

Pornind de la faptul că în cadrul 
programului de perfecționare a or
ganizării si modernizare a produc
ției se introduc în subteran noi ma
șini de încărcat, se acționează pen
tru aplicarea unor tehnologii mo

către consiliul oa
menilor muncii 
sau comitetul sin
dicatului asigura
rea unui conținut 
adecvat, modern 
fiecărei lecții, le
garea strinsă a 
teoriei cu cerin
țele practicii din 
profilul meseriei 
sau al locului de 
muncă al cursan- 
ților.

In legătură cu 
măsura de con
stituire a unor 
organizații de 
partid puternice 
numeroși vorbi
tori au apreciat 
că aceasta va 
contribui la spo

rirea forței de mobilizare a oameni
lor 
de 
din 
de __ _______  __ ____________
se desfășoară în strînsă legătură, în 
majoritatea cazurilor. Ia aceleași 
locuri de muncă — spunea tehnicia
nul Eugen Tandrău. Unirea noastră 
intr-o organizație, capabilă 
zolve în condiții superioare 
nile importante ce ne revin, 
termina creșterea eficientei 
gii activități de partid, obținerea 
unor noi succese în producție pen
tru a ne respecta întru totul anga
jamentul asumat ca în întîmplnarea 
Congresului al XIV-lea să raportăm 
realizarea integrală a prevederilor 
de plan pe acest an“.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

n-a fost colectivă, de ceDacă munca biroului 
n-a fost critica... individuală? 
încheierea în bune condiții a campaniei agri 
cole - primul examen pentru noul birou

muncii în înfăptuirea sarcinilor 
plan. ..Activitatea comuniștilor 
cadrul organizațiilor de partid 

la preparare si electromecanici

să re- 
sarci- 

va de- 
între-

„Firește, activitatea noastră, de doi 
ani și jumătate, încununată de cele 
mai frumoase realizări pe care le-am 
avut vreodată, este greu să fie re
dată în toate aspectele sale în spirit 
analitic, critic și autocritic, în cîteva 
cuvinte, spunea comunistul Ion Pol- 
covnicu în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a organi
zației de bază din satul Muntenii 
de Jos, satul de centru din comu
na cu același nume din județul Vas
lui. Dar. așa cum este darea de sea
mă, materialul prezentat, cred eu, 
așa este și adunarea. Adică el dă to
nul, constituie baza dezbaterilor, 
desfășurării adunării generale".

Să recunoaștem că. in cele 
multe cazuri, așa este. Dar. de 
aceasta, realitatea a arătat că

mai 
data 

__ ,_______ . ____  ____ __ vor
bitorul nu a avut dreptate. De ce ? 
Pentru că. deși, intr-adevăr, s-a re
ferit la principalele aspecte ale acti
vității celei mai mari organizații de 
bază din comună, darea de seamă a 
fost cam lungă și constatativă.

Urmărind dezbaterile desfășurate 
cu înaltă răspundere și exigență, 
am putut desprinde că două au fost 
laturile esențiale ale activității asu
pra cărora și-au concentrat atenția 
cei care au luat cuvîntul. Reclamate, 
bineînțeles, de specificul locului, al 
activității. Prima și cea mai impor
tantă a fost necesitatea perfecționă
rii continue a stilului și metodelor 
de muncă, a activității de înfăptuire 
neabătută a hotărîrilor organelor 
superioare de partid și a celor pro-

în adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației de partid nr. 
12 de la secția de administrație și în
treținere a fondului locativ din ca
drul Exploatării de Construcții Re
parații și Administrație Locativă 
Craiova a fost evocat bilanțul peri
oadei ce a trecut de la precedenta 
adunare de dare de seamă și alegeri, 
consemnîndu-se faptul că, prin mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii, 
s-a reușit în fiecare an să se depă
șească planul de producție. ,

Prezentîndu-se aceste rezultate în 
darea de seamă (fără să se facă insă 
și vreo evidențiere nominală), era de 
așteptat să fie relevat punctul de ve
dere al biroului organizației de bază 
și față de unele neajunsuri care s-au 
manifestat in activitatea colectivului. 
E adevărat, o parte din aceste lipsuri 
au fost enumerate telegrafic, la mo
dul general, fără să fie numite con
cret și să se analizeze cauzele reale 
care le generează. Totul a fost pus 
pe seama unor factori... obiectivi, fo
losiți ca un paravan în calea dez
văluirii neajunsurilor proprii.

în schimb, este meritul comuniști
lor care au luat cuvîntul în cadrul 
adunării de a fi adîncit analiza din 
darea de seamă, referindu-se concret 
atît la reușitele muncii, cit mai ales 
la neîmpliniri.

— feste adevărat că nu întotdeauna 
furnizorii de materiale ne asigură 
cele necesare — spunea în cuvîntul 
său comunistul Cristian Ghergulescu 
—, dar noi, comuniștii, ne-am întru
nit aici nu pentru a constata acest 
lucru pe care ii cunoșteam din acti
vitatea de zi cu zi, din adunările 
profesionale de producție. Datoria 
noastră de comuniști este să privim 
mai atent în primul rind in propria 
ogradă, cum se spune, să luăm ati
tudine față de manifestările de in
disciplină din colectiv, inclusiv din 
partea unor membri de partid, care 
în loc să fie exemple în muncă,; in 
loc să mobilizeze întreaga masă de 
oameni la o activitate bine organiza
tă, provoacă reclamații întemeiate de 
la beneficiari privind nerespectarea 
termenelor de execuție, efectuarea 
de lucrări de slabă calitate. Ce fel 
de muncă de educație a desfășurat

organizația noastră, cu ce eficiență 7 
Cum se exercită controlul de către 
comuniștii aflați în fruntea forma
țiilor de lucru 7 — iată întrebări ce 
trebuie să ne preocupe înainte de a 
căuta scuze în afara întreprinderii.

De pe o asemenea poziție realistă, 
Intransigentă, critică, dar și autocri
tică și-au analizat propria muncă, ca 
și pe aceea a colectivelor din care 
fac parte, comuniștii Nicolae Geor
gescu, Eugen Mișu, Ion Neamțu, 
Virgil Cornescu, Ștefan Resteanu, 
Hortensia Puținelu, Ion Tranda
fir, Anghel Păun, Constantin

nitatea. Biroul organizației de bază, 
care cunoaște această situație, de ce 
nu intervine energic, pentru a în
drepta lucrurile 7 Ne prezintă niște 
cifre în darea de seamă, în loc să 
tragă la răspundere, în fața adunării

densului din unele blocuri de locu
ințe.

— Colectivului nostru îi revine ma
rea răspundere economică și socială 
— spunea în cuvîntul său comunis
tul, Dumitru Pascu — aceea de a a- „______ ____,_  __
sigura buna întreținere, impreună cu generale, pe cei ce se fac răspunză- 
locatarii, a unei importante avuții 
obștești, cele peste 50 000 de aparta
mente, cite are astăzi municipiul 
Craiova. Constatăm nu de puține ori 
că obligațiile noastre de a oferi ser
viciile solicitate de populație nu se 
îndeplinesc, cetățenii fiind amînați, 
purtați pe drumuri, în timp ce lu-

tor! de o asemenea stare de lucruri.
— Fiind întru totul de acord cu 

prevederile documentelor pregătitoa
re ale Congresului al XIV-lea al 
partidului — spunea șl comunistul 
Florin Andrei — documente în care 
problematica creșterii nivelului de 
trai, a îmbunătățirii condițiilor de

comuniștii prin spiritul lor combativ
O Neîmplinirile în producție reflectă nivelul scăzut al calității muncii de 
partid • Normele eticii și echității să se regăsească în comportarea de 

zi cu zi a comuniștilor

Goga ș.a. S-au formulat critici în
dreptățite în legătură cu numărul 
mare de absențe nemotivate din 
producție, superficialitatea in muncă 
a unor formații de lucru, în compo-1 
nența cărora se află și membri de 
partid, comportamentul necorespun
zător în societate și în familie al 
unor comuniști care nesocotesc nor
mele eticii și echității socialiste, a- 
rătîndu-se, totodată, că printr-o 
muncă mai bine organizată, pentru 
care ar fi trebuit să acționeze mai 
eficient și organizația de partid, pu
teau fi prevenite ■ neîmplinirile acu
mulate de unitate la o serie de lucrări 
de Sezon — îndeosebi la reparațiile 
de terase și de îndepărtare a con-

locuit se bucură de o atenție deose
bită —, trebuie să fim conștienți de 
faptul că sîntem chemați să tradu
cem în viață o parte importantă din 
aceste prevederi. Iar pentru ca mun
ca noastră să fie mai spornică, să 
determine îmbunătățirea calității 
serviciilor oferite populației, este 
necesar ca organizația de partid șă 
pună un accent mai mare decît pînă 
acum pe policalificarea meseriașilor. 
Eu, ca instalator, de exemplu, plec 
din casele oamenilor nemulțumit de 
faptul că, după ce am reparat țeava

crările la „terți" (reparații de clă
diri în întreprinderi industriale, in
stituții etc. — n.a.) sînt onorate cu 
mare promptitudine și chiar înainte 
de termen ; în prezent, unitatea 
noastră înregistrează o depășire a 
volumului de astfel de lucrări cu 46 
procente, iar sarcina de plan la 
prestări-servicii pentru populație 
este neîndeplinită. Că se fac ase
menea lucrări la „terți" este foar
te bine, ele sînt necesare, dar 
nu trebuie să uităm că obligația 
noastră principală este să întreținem 
imobilele de locuit. Unora dintre noi spartă, las pereții găuriți, urmînd să 
le este mai comod să angajeze lu
crări de valoare mai mare la „terți", 
dar în acest fel ne abatem de la 
scopul pentru care a fost creată u-

vină zidarii să repare ceea ce aș 
putea și eu să fac — dacă aș fi po- 
licalificat.

Spiritul exigent în care a fost a-

nalizată de vorbitori activitatea bi
roului, a organizației de bază în în
tregul ei, a permis ca, pînă la urmă, 
adunarea generală să-și atingă sco
pul, puțind fi apreciată ca o aduna
re bună, constructivă, cu efecte be
nefice asupra activității de viitor a 
unității respective ; chiar dacă ini
țial, prin conținutul dării de seamă, 
nu se ofereau suficiente garanții in 
acest sens.

La reușita adunării au contribuit, 
fără îndoială, și numeroasele propu
neri formulate de vorbitori, din care 
am reținut citeva de un mai larg in
teres :
• „programul de măsuri pe care-1 

vom adopta în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri să fie com
pletat ulterior, după desfășurarea 
Congresului partidului, pentru a 
transpune la nivelul și specificul or
ganizației noastre hotărîrile pe care 
le va adopta înaltul forum al comu
niștilor". (Nicolae Georgescu) ;

• „organizația noastră de partid, 
care cuprinde comuniști ce lucrează 
intr-o unitate de prestări servicii, 
este necesar să se ocupe mai mult, 
mai intens de creșterea gradului de 
solicitudine al tuturor lucrătorilor, 
pentru asigurarea unui comporta
ment civilizat în relațiile cu publicul" 
(Eugen Mișu) ;
• „prin larga antrenare a comu

niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din unitatea noastră, să îndeplinim 
planul anual cu mult înainte de Con
gresul al XIV-lea, iar pină la Con
gres să depășim planul de producție 
cu 40 milioane lei, astfel incit, în 
cursul lunii iulie anul viitor, să rea
lizăm prevederile de plan pe între
gul cincinal" (Constantin Goga).

Să mai notăm, în încheiere, că In
transigența manifestată pe tot par
cursul adunării generale față de ac
tivitatea unor comuniști, față de ne
ajunsurile care mai persistă, s-a re
găsit și în votul de la alegeri : 7 din 
cei 9 membri ai vechiului birou al 
organizației de bază nu au mai fost 
realeși.

prii. Necesitate izvorîtă din documen
tele programatice pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului. „Dacă re
zultatele economice ale fermei noas
tre vegetale, mult mai bune, desi
gur, decît în ceilalți ani, sînt încă 
sub nivelul posibilităților și exigen
țelor actuale, aceasta se datorește 
fără îndoială ți faptului că biroul 
organizației de bază nu a urmărit cu 
toată fermitatea modul în care se 
transpun în viață hotărîrile și mă
surile adoptate și mai cu seamă nu 
a organizat pînă în cele mai mici 
amănunte înfăptuirea lor — spunea 
în cuvîntul său cooperatorul Mihai 
Marin. Amînarea. formalismul și 
munca la general, manifestate une
ori în activitatea biroului, au dimi
nuat din capacitatea de mobilizare 
a tuturor forțelor la executarea ope
rativă. la timp și in condiții de 
ireproșabilă calitate a lucrărilor 
agricole si. In consecință, din eficien
ta muncii". „Nu toți membrii birou
lui și-au adus contribuția in egală 
măsură la desfășurarea unei 
se vieți de partid, adaugă 
pia Cozma. Aceștia și ceilalți 
niști nu au avut totdeauna 
concrete ori dacă au avut nu 
ționat cu răspunderea cuvenită pen
tru a le duce la îndeplinire. Iar bi
roul, secretarul acestuia nu au urmă
rit, analizat periodic felul în care 
sarcinile prind viată și nu au in
tervenit. atunci cind se impunea, 
pentru înlăturarea grabnică a nea
junsurilor. Iată de ce noul birou ce 
va fi ales va trebui să dea dovadă 
de mai mult dinamism, fermitate și 
exigență în îndeplinirea hotăririlor 
adoptate". Comuniștii Andrei Ba
ciu, Gheorghe Roman. Viorica Me- 
deleanu au subliniat, la rîndul 
lor. că sarcinile tot mal mari și com
plexe pe care le presupune înfăp
tuirea obiectivelor noii tevoluții a- 
grare. reieșite cu toată claritatea din 
proiectul Programului-Directivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea, 
impun o analiză profundă, temeinică 
a felului în care trebuie acționat 
pentru realizarea lor. dar și o reve
dere si reactualizare a măsurilor din 
programele speciale, și mai ales o tot 
mai bună activitate de organizare a 
conducerii. îndrumării și controlului 
exercitat de organizația de partid.

A doua latură a activității spre

inten- 
Olim- 
comu- 
sarcini 
au ac-

care s-a orientat, spre meritul el, 
adunarea generală a constituit-o mo
dul mai operativ, mai angajant și 
responsabil în care trebuie să se ac
ționeze în aceste zile pentru desfă
șurarea campaniei agricole de toam
nă. „Este important desigur să ana
lizăm. să știm ce am făcut pînă a- 
cum. să tragem concluziile necesare, 
să evităm automulțumirea — subli
nia cooperatoarea Elena Sima, care 
avea să fie aleasă de altfel secretar 
al noului birou al organizației de 
bază. Dar mult mai important, esen
țial aș spune, este acum ceea ce a- 
vem de făcut. în spiritul concluziilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
P.C.R.. pentru a strînge cit mai re
pede și fără pierderi roadele acestei 
bogate toamne și a pune gospodă
rește bazele unor recolte și mai mari 
pentru anul viitor. Propun de aceea 
ca proiectul de hotăriri al adunării 
să fie completat cu măsuri si sarcini 
precise, concrete pentru fiecara 
membru al biroului, care să răspun
dă efectiv de anumite activități și 
sole, la recoltat, transportul și eli
berarea terenului, la finalizarea în- 
sămînțărilor. Iar in prima adu
nare generală să informăm cum 
am organizat, respectat și în
deplinit toate acestea". Au continuat 
și completat ideea, făcînd propuneri 
judicioase în acest sens, și alți co
muniști, între care Elisabeta Darie, 
Viorel Filimon, Aurica Gaicu ș.a., 
care au accentuat pe bună dreptate 
necesitatea concentrării și utilizării 
la maximum a
umane și mecanice ale satului la 
realizarea. în timp
litate, a lucrărilor agricole, spre a 
dobindi recolte și mai mari.

Dind expresie adeziunii depline la 
Istorica Hotărîre a Plenarei Comitetu
lui Central ca. la Congresul al XIV- 
lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reînvestit în suprema funcție de 
secretar general al partidului, dezba
terile din adunarea generală a orga
nizației de partid din satul Muntenii 
de Jos aii reliefat cu putere. în ace
lași timp, angajamentul tuturor ce
lor 84 de comuniști de aici de a ac
ționa și mai susținut, cu întreaga 
răspundere, pentru perfectionarea 
activității organizatorice și politico- 
educative, de mobilizare exemplară 
a tuturor locuitorilor satului la în
făptuirea sarcinilor economlco-so- 
ciale, a obiectivelor magistral pre
figurate în documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii*

tuturor forțelor
optim si de ca-

Critica dreaptă,
exigentă, la obiect
• Cind te raportezi la exigențele viitorului, nu te 
mai preocupi de ceea ce ai făcut bine pină astăzi

Mihal IONESCU 
Nicolae BABAlAU 
corespondentul „Scînteii

Specialiști formați și educați în cultul muncii, al creației
— Istorica etapă creatoare inaugu

rată de Congresul al IX-lea al parti
dului in toate domeniile de activi
tate ne definește, ne exprimă in
tegral și pe noi, cei aici de față, cu 
tot ceea ce am înfăptuit pină astăzi 
și ne propunem să înfăptuim în lu
mina documentelor elaborate pentru 
Congresul al XIV-lea — s-a subliniat 
incă de la inceputul adunării de 
dare de seamă și alegeri a organi
zației de partid Automatică III din 
Politehnica bucureșteană.

După această probă de identitate, 
atit in darea de seamă, cit și în 
luările de cuvint ale comuniștilor, 
în chiar analiza profundă a muncii 
de partid, a modului cum fiecare 
comunist și-a onorat această calitate, 
au fost infățișate, în cuvinte simple, 
dar emoționante, însăși geneza Fa
cultății de automatică, împlinirile ei 
creatoare, participarea ei tot mai 
amplă la realizarea programelor na
ționale de dezvoltare și perfecțio
nare a tehnicii moderne de calcul. 
Directivele Congresului al IX-lea — 
s-a subliniat în darea de seamă și 
in cuvintul comuniștilor — au acor
dat o insemnătate excepțională pro
blemelor electronicii, calculatoarelor, 
pregătirii de specialiști în dome
niul tehnicii de calcul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a marcat . un 
moment crucial pentru știința româ
nească de avangardă, prin apelul de 
a fi reconsiderate ramura ciberne
ticii, a geneticii, a altor discipline 
științifice. A urmat apoi elaborarea 
primului program național al teh- 

^nlcii moderne de calcul în România,

cuprinzind crearea industriei națio
nale de calculatoare și dezvoltarea 
învățămîntului superior de profil.

Cu prilejul succesivelor vizite de 
lucru pe care secretarul general al 
partidului le-a efectuat in labora
toarele, in atelierele de cercetare- 
proiectare și de microprodugție ale 
facultății bucureștene de automa
tică, i-au fost prezentate, rind pe 
rind, roadele creației științifice ale

Automatică III și-au exprimat ade
ziunea deplină la Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. ca, la apropiatul 
forum al comuniștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
suprema funcție de secretar gene
ral al partidului, chezășia dezvoltării 
pe mai departe a învățămîntului, a 
creației științifice originale, a moder
nizării și perfecționării tuturor do
meniilor de activitate.

mîntului la nivelul superior de ca
litate cerut în repetate rinduri de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
acest prilej a fost evidențiat amplul 
potențial de conlucrare a invățămîn- 
tului cu cercetarea și producția, va
lorificat nu îndeajuns din moment 
ce dotarea științifică și tehnică a 
unor laboratoare mai lasă încă de 
dorit, conținutul practicii productive

® Conștiința patriotică și revoluționară - resursă inepuizabilă a crea
ției • Realizările remarcabile nu pot acoperi datoriile neonorate

cadrelor didactice și studenților, ob
ținute in baza conlucrării organice 
dintre catedrele universitare, unită
țile științifice de profil și întreprin
derile productive. Au apărut astfel 
pe firmamentul științei microcalcu
latorul Felix MC 8, modelul a ceea 
ce avea să devină Felix M 18, apoi 
Felix M 118, apoi Felix M 216, tot 
atîtea concretizări ale cerințelor 
formulate de conducătorul partidului 
și statului nostru ca tehnica româ- 
jiească de calcul, tehnică de virf, 
concepută, utilizată și perfecționată 
de specialiști cu pregătire de vîrf, 
să-și adjudece un rol determinant 
în modernizarea necontenită a eco
nomiei românești.

Sînt acestea toate argumente în 
baza cărora membrii organizației

Și cum această adeziune echiva
lează cu angajarea profundă în spri
jinul ridicării întregii munci științi- 
fico-didactice și politico-educătive 
pe o treaptă superioară de calitate, 
atit în darea de seamă, cît și în 
dezbateri s-a procedat la analiza 
temeinică a sarcinilor ce revin ca
drelor didactice și studenților din 
proiectul Programului-Directivă și 
din Tezele Congresului al XIV-lea 
al partidului. Apreciind, din această 
perspectivă, 
organizației
Mircea Petrescu și Adrian Petrescu 
au cerut ca acesta să se implice 
mai mult în generalizarea unui 
climat universitar de exigență și 
autoexigență, in ridicarea activității 
din toate compartimentele jnvăță-

activitatea biroului 
de bază, profesorii

a studenților nu reflectă progresul 
așteptat, iar cadrele didactice îndru
mătoare nu s-au implicat îndeajuns 
în procesul complex de . instruire a 
studenților. Pornindu-se de la ase
menea constatări, ca și de la im
perativele perfecționării învățămin- 
tului, înscrise în documentele elabo
rate pentru Congresul al XIV-lea, 
s-au formulat, în spirit critic și 
autocritic, o seamă de propuneri 
concrete referitoare la perfecționarea 
planurilor și programelor de invăță- 
mint, a cursurilor universitare, la 
desfășurarea practicii în cuprinsul 
unor centre de calcul,, care să le 
permită studenților familiarizarea cu 
sistemele cibernetice din dotarea 
economiei naționale, însușirea modu
lui de operare a acestora și reduce-

•

rea pe astfel de căi a perioadei de 
integrare în producție a viitorilor 
absolvenți.

Alți participant! la dezbateri, ca 
Trandafir Moisa, Valentin Cristea, 
Paul Preda, Cristina Fierbințeanu, 
Florin Rădulescu, au abordat, din 
unghiuri diferite, dar complemen
tare, perfecționarea pregătirii stu
denților în cultul muncii, al crea
ției, al iubirii nestinse de țară, ca 
specialiști cu înaltă pregătire, cu 
larg orizont politic, ideologic, cultu
ral. Ei au efectuat o amplă analiză 
a vieții universitare în ansamblul 
ei, de la disciplina programului co
tidian de activitate pină la unele 
insuficiente ale documentației de 
specialitate din bibliotecile facultă
ții și de la unele minusuri ale acti
vității studențești de cercetare-pro- 
iectare pînă la necesitatea îmbună
tățirii condițiilor de pregătire din 
cămine, angajindu-se, totodată, să-și 
aducă o contribuție sporită la creș
terea calității în întreaga muncă 
universitară.

Adunarea de dare de seamă și 
alegeri, in ansamblul ei, s-a înscris 
astfel ca o contribuție hotărîtoare la 
perfecționarea activității organizației 
de partid de la Automatica III, prin 
spiritul ei critic și autocritic, prin 
competența, răspunderea, prin anga
jarea tuturor celor prezenți în a 
transpune neabătut în viață impor
tantele orientări și prevederi din 
documentele pentru al XIV-lea 
Congres al partidului.

Mihai IORDĂNESCU

Adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază de 
partid nr. 2 de Ia întreprinderea 
Metalurgică Română pentru Aero
nautică București își încheiase lucră
rile. Participantii se îndreptau deja 
spre ieșirea din sală. Unul dintre ei
— muncitorul frezor Petre Dragomir
— se apropie si mă întreabă : „Cum 
vi s-a părut 7“ Ii răspund zimbind : 
„N-a fost prea critică 7“

Realitatea este că. Intr-adevăr, 
chiar la asta mă si gîndeam. Pen
tru că despre fostul (si actualul) 
secretar al organizației de bază 
darea de seamă a avut multe apre
cieri critice. La fel și despre secre
tarii adjuncți. Pentru ce 7 Citez din 
darea de seamă : „Nu a folosit toate 
formele și mijloacele specifice mun
cii politice de partid pentru a spri
jini mai mult activitatea de produc
ție; nu a îndrumat și sprijinit nemij
locit activitatea sindicală, organizația 
de tineret, de femei și O.D.U.S. ; a 
dus muncă aproape de unul singur". 
Apoi, despre unul din adiuncti : „Nu 
a promovat un stil de muncă dina
mic. colectiv ; nu a urmărit îndepli
nirea hotărîrilor". Aici a fost insera
tă si recomandarea : „Noul secretar 
adjunct cu probleme organizatorice 
ce va fi ales trebuie să-si ia rolul 
în serios..." Apoi, despre altul : „Nu 
a reușit să imprime activității pro
fesionale un conținut de partid ; nu 
a urmărit îndeaproape modul cum 
desfășoară cursurile de ridicare 
calificării..."

Oricare ar fi incidența sub care 
privi lucrurile, astfel de constatări
— a căror gravitate a fost cadențat 
subliniată cu acel nu categoric 
multe paragrafe ale dării
— contrariază.

Ca si ceea ce a urmat, 
celor care interveneau in 
parcă scînteiau. Toti cei 103 
panti ascultau cu maxim 
Nici o secundă de plictiseală. ___
leșeală, de amorțeală. S-au folosit ar
gumente evidente și suficiente. Co
muniștii au vorbit hotărît, ca oameni 
care știu bine prețul clarității și con
ciziei. Fără lamentări, fără formulări 
stereotipe. prefabricate. Tonuri pole
mice. dar calme. Asprimea criticilor 
și franchețea cu care erau rostite au 
făcut să roșească fetele multora.

Se știe că adevărul nu bucură tot
deauna. Cel puțin pe unii. Fiecare 
dintre vorbitori, opt la număr —» în 
ordinea înscrierii la cuvînt : Ion 
Alecu. rectificator. Ion Brînzea. mo
delator. Gheorghe Valerian, matri- 
ter. Ion Brandemburg. subinginer. 
Petre Dragomir. frezor. Carmen

se 
a

ai

din 
de seamă

Cuvintele 
discuții 
partici- 
interes. 
de mo-

Costea. tehnician. Andrei Stelian, 
inginer, dr. ing. Nica Nicolae. direc
torul tehnic al întreprinderii — spu
nea adevăruri care te bucurau, dar 
si unele tăioase. Cel puțin pentru 
unii. S-au rostit nume si prenume: 
ale acelora care absentează, care re- 
butează. care nu-s preocupați de ri
dicarea gradului de calificare, 
mai 
care 
este 
care

S-au rostit si autocritici. La fel de 
ferme : ..N-am ajutat biroul organi
zației în suficientă măsură...". ..Dacă 
eram mai atent..." „Trebuia să. fi in
tervenit încă de Ia început..." Evi
dent. s-au făcut auzite si elogii. Am 
constatat însă că toti vorbitorii — 
fără excepție — mai mult au criti
cat decît au lăudat. Să merite oare 
membrii acestei organizații toate 
aceste reproșuri 7 — mă întrebam. 
Se află secția de matriterie în vreun 
impas deosebit 7 întreprinderea ocu
pă cumva vreunul din ultimele locuri 
in întrecerea socialistă dintre unită
țile economice bucureștene 7

Știam că nu-i așa. Bilanțul econo
mic al secției matriterie este pozi
tiv : s-au înregistrat creșteri la pro
ductivitatea muncii, depășiri ale pla
nului producției-marfă industriale, 
întreprinderea se află printre frun
tașele Capitalei. A crescut simțitor 
numărul comuniștilor organizației, 
s-a îmbunătățit stilul de muncă. Mai 
mult : adunarea generală a organiza
ției a votat activitatea biroului ca 
fiind corespunzătoare. Si mai mult : 
patru dintre membrii fostului birou, 
inclusiv secretarul, au fost

întrebare firească : atunci 
atîta critică și autocritică 7 
ce eram curios să aflu la 
adunării opinia muncitorului 
Petre Dragomir. „Adunarea 
critică. într-adevăr. Și-i explicabil de 
ce : pentru că atit darea de seamă, 
cît si noi. vorbitorii, după cum ați 
putut vedea, nu ne-am raportat atit 
la ceea ce a fost, ci la sarcinile care 
ne revin nouă, celor ce muncim pen- 

din 
și 
al 

re-

care 
plutesc încă pe valurile risipei, 
uită că eficienta muncii lor nu 
o problemă personală, ci una 
privește întregul colectiv.

realesi. 
de ce 
Iată de 
sf irșitul 

frezor 
a fost

tru aeronautica românească, 
proiectul Programului-Directivă 
din Tezele pentru Congresul 
XIV-lea al partidului. Avem si 
zultate foarte bune, e fapt verifica
bil. însă altele sînt exigentele viito
rului. Ceea ce astăzi poate fi consi
derat bun. mîine va fi cu siguranță 
depășit. Este, aceasta, o caracteris
tică a progresului. Si din această 
perspectivă ne-am privit si analizat 
munca".

Mircea BUNEA
r
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Comisiile de femei - participante active 
la viața economico-socială a țării

Una din realizările fundamentale ale orinduirii noastre socialiste este 
asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei și, 
în acest cadru, asigurarea deplinei egalități în drepturi a femeii. Parti
dul Comunist Român, considerînd emanciparea femeii ca o componentă 
a emancipării general-umane, militează ferm pentru atragerea masivă a 
femeilor la înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei, științei 
și culturii la viata politică și socială a tării. în acest sens, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. 
„Este necesar să crească rolul consiliilor și comisiilor de femei, cărora 
le revine un mare rol in participarea femeilor la intrcaga viată politico- 
socială".

Dezbaterea organizată cu sprijinul Comitetului Municipal al Femei
lor Făgăraș și-a propus să reliefeze modul în care se implică femeile 
în viata economică și socială a municipiului, ce trebuie făcut. în lumina 
cerințelor formulate în documentele Congresului al XIV-lea. pentru 
sporirea contribuției lor la înfăptuirea politicii partidului, la întreaga 
viată economico-socială a tării.

Redacția : Creșterea rolului șl po
liției femeilor în toate sectoarele de 
activitate presupune in primul rînd 
implicarea lor din ce in ce mai preg- 
nantă in activitatea productivă. Un 
rol important in această acțiune le 
revine comisiilor de femei din între
prinderi. Cum acționează ele ?

Cornelia Ghișa. președinta comi
siei de femei de la întreprinderea 
de Utilaje Chimice Făgăraș : Tre
buie să spun de la bun început că în 
(întreprinderea noastră circa 30 la 
6ută din personalul muncitor este 
format din femei, care participă ac
tiv, alături de ceilalți oameni ai 
muncii, la soluționarea tuturor pro
blemelor pe care le ridică procesul 
de producție. Prezente în toate sec
țiile unității noastre, ele își aduc o 
contribuție importantă în realizarea 
și depășirea principalilor indicatori 
economici, în realizarea sarcinilor 
de plan. Astfel, în perioada care a 
trecut din acest an, ne putem mîn- 
dri cu realizări, zicem noi, deosebi
te. Livrarea suplimentară a unor 
'produse destinate exportului în va
loare de peste 900 000 lei, o economia 
de metal de aproape 70 tone, da 
energie electrică de 345 MWh șl de 

‘combustibil conventional de pesta 
520 tone. Rezultatele de pînă acum 
tiu ne creează însă o stare de auto- 
mulțumire, ci, din contră, ne mobi
lizează și mai mult. Sintem hotărîte 
ca. alături de întregul personal din 
întreprindere, să răspundem cu noi 
și noi fapte de muncă chemării 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
întimpina Congresul al XIV-lea al 
partidului cu sarcinile de plan rea
lizate integral, la toate sortimentele.

Letitia Bucurenciu. vicepreședintă 
• Comitetului Municipal al Femeilor: 
Intr-adevăr, una dintre sarcinile cele 
mai importante ale comisiilor de fe
mei, și nu numai acum, ci în per
manentă, este mobilizarea femeilor 
la realizarea planului unic de dez
voltare economico-socială pe anul în 
■curs și pe întregul cincinal, la în
făptuirea programelor speciale pri
vind modernizarea organizării pro
ducției și a muncii, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, creșterea productivității muncii, 
reducerea consumurilor materiale și 
energetice, aplicarea fermă a prin
cipiilor noului mecanism economico- 
financișr, ale autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești. în aces-- 
te direcții am acționat și acționăm 
și noi. Comitetul Municipal al Fe
meilor. Și, ca să reliefez această 
preocupare, pot să arăt că, din cele 
10 000 de femei încadrate în muncă, 
peste 70 Ia sută fac parte din per
sonalul muncitor al unităților eco
nomice, comerciale și de transport 
— prin munca lor de zi cu zi ele 
participă nemijlocit la viața econo
mică și socială a localității, aducin- 
du-și o contribuție de seamă la dez
voltarea municipiului. Ele sint pre
zente în producție, în activitatea de 
creație și de conducere în egală mă
sură, avînd rezultate deosebite în 
toate domeniile de muncă.

Cornelia Ghișa : Asemenea exem
ple sînt multe și în întreprinderea 
noastră. Noi ne-am străduit să atra
gem cit mai multe femei în activi

tv
19,00 Telejurnal
19,30 Partid și țară — o unică voință
19.45 In dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român. Sporirea pro
ducției de cărbune energetic

10,05 Teatru TV. „Păienjeniș", de Paul 
Everac. In distribuție : Marcel 
Iureș. Valeria Seciu, Mircea Albu- 
lescu. Constantin Codrescu, Ion 
Pavlescu, Irina Mazanitls, Zoe 
Muscan, Doina Tamaș, Liana Măr- 
gineanu, Oana Popescu, Constantin 
Dinulescu, Adrian Georgescu. Al
fred Demetriu, Petre Moraru, Sorin 
Postelnicu, Vaslle Pupeza. Regia 
artistică : Eugen Todoran

11,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 10 octombrie (ora 20) — 13 octom
brie (ora 20). în țară : Vremea va fi, in 
general, închisă, cu cerul mai mult 
noros, exceptînd regiunile sud-vestice 
și sudice, unde se va ameliora treptat, 
iar cerul va deveni variabil. Se vor 
semnala ploi, care vor avea și caracter 
de aversă, pe arii relativ extinse în 
nordul, centrul și estul țării, și doar 
pe alocuri în celelalte regiuni. La mun
te, la altitudinea de peste 1 500 metri, 
precipitațiile vor fi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
din sectorul nord-vestic în estul țării și 
la munte. Temperatura aerului va 
marca o scădere în a doua parte a in
tervalului, mai ales la valorile minime, 
care vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
în București : Vremea va fi în ge
neral închisă, la începutul intervalu
lui, cînd cerul va fi mai mult noros, 
apoi se va ameliora, iar cerul va deveni 
variabil. Temporar, va ploua, în prima 
parte a intervalului, apoi condițiile de 
ploaie vor fi mai reduse. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 7 și 12 grade, 
iar cele maxime între 17 și 20 de grade. 
Dimineața, condiții de ceață. 

tatea de invenții și inovații, în acti
vitatea de cercetare. în ce măsură 
am reușit ? Să dau cîteva exemple. 
Un colectiv de cercetare, format în 
majoritate din femei,, a realizat un 
material nou, denumit STICLO- 
PLAST, cu proprietăți antifrictiuna 
si anticorosive. Eficienta eco
nomică a noului material poate fi 
măsurată prin reducerea consumului 
de aliaje antifricțiune- cu circa 
60—100 tone pe an, prin reducerea 
consumului de energie electrică cu 
0,5 MWh la tonă și prin creșterea 
fiabilității subansamblelor și insta
lațiilor aferente cu circa 30 1* * sută. 
Din colectivul respectiv aș menționa 
doar cîteva nume : Petronela Cioa
ră, Livia Cornea, chimiști ; Mariana 
■Socoî, Ecaterina Ercău, tehnicieni. 
Alt exemplu este cel al inginerelor 
Georgeta Maievschi și Ileana Con- 
tiu, care au realizat o inovație, res
pectiv un cuplant pentru controlul 
cu ultrasunete al produselor desti
nate centralelor nucleare. Cuplantul 
elimină stratul de aer dintre obiec
tul de controlat și aparatul de pal
pat cu ultrasunete, anulînd efectul 
de izolare al aerului. în felul aces
ta a crescut mult securitatea pro
duselor pe care le realizăm.

• Un studio in căutare» unei vedete:
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17: 
19. CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Ciuleandra t DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17; 19
• Cucoana Chirița t POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Cortul roșu : SCALA Ol 03 72) — 0; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Miss Arizona I LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Program special pentru copil sl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucinilor: 
COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(1186 25) — 9; 12,30; 16; 10,15
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

Redacția t Integrarea femeii în 
procesul muncii sociale este condi
ționată de o serie de factori, obiec
tivi și subiectivi, intre care nivelul 
pregătirii generale și al calificării 
profesionale joacă un rol esențial. 
Cum se ocupă comisiile de femei 
de perfecționarea pregătirii profesio
nale a femeilor și integrarea tinere
lor angajate ?

Mariana Galamb. președinta co
misiei de femei de la Întreprinderea 
pentru Producerea și Industrializarea 
Cartofului : în întreprinderea noas
tră, circa 77 la sută din totalul per
sonalului muncitor este format din 
femei, iar dintre acestea peste 60 la 
sută sint tinere sub 35 de ani. Forța 
de muncă tinără — pregătită la li
ceul agroindustrial din localitate — 
se familiarizează repede cu specifi
cul muncii întreprinderii noastre, 
mai ales datorită faptului că în mo
mentul sosirii lor în unitate tinerele 
sint repartizate pe lingă muncitoare 
mai in vîrstă, cu experiență, reali- 
zindu-se astfel transferul cunoștin
țelor profesionale practice, de la o 
generație la alta, dar Și al educării 
și formării tinerelor în spiritul exi
gentei, al disciplinei și răspunderii 
muncitorești. în același' timp, orga
nizăm cu ele discuții periodice ca 
să vedem cum au reușit să se inte
greze, cu ce probleme se mai con
fruntă, ca să le ajutăm în cunoștință 
de cauză. Rezultatele bune pe cara 
'le-am obținut pînă în prezent —pro
ducția fizică realizată Ia toate sor
timentele, cu o depășire de 261 tona 
la fulgi de fasole și cartofi și da 
3 tone la conserve de ciuperci — sa 
datorează bunei pregătiri a perso
nalului muncitor si climatului afec
tiv. de bună înțelegere și colabo
rare existent în fiecare atelier, in 
fiecare secție, la fiecare loc de mun
că. Prin specificul întreprinderii 
noastre — avînd un profil agroin
dustrial — la noi se pune un accent 
deosebit pe calitate. Or, calitatea nu 
poate fi realizată fără o temeinică 
pregătire profesională. în cadrul

Prin statutul său fundamental 
critica se ocupă de scriitorii de 
toate virstele. Dacă operele scriito
rilor mai vîrstnici impun o perma
nentă resituare a cărților acestora 
pină cind itinerariul lor artistic se 
fixează, se clasicizează, validarea 
lor globală devenind un act de is
torie literară, creația autorilor ti
neri este încă netriată, nevalidată, 
fapt ce o transformă intr-o perma
nentă surpriză în intilnirile repe
tate cu demersul critic.

Interesul pentru literatura tînă- 
ră. in curs de a se face, ni se pare 
foarte firesc. Noul, factorul de sur
priză majoră care poate modifica 
harta unei literaturi, vine mereu 
din partea autorilor tineri. Fiindcă 
pe măsură ce experiențele artistice 
ale virstnicilor se clasicizează prin- 
tr-o asimilare treptată, alte expe
rimente literare concepute de au
torii abia intrați in cîmpul artei 
sint menite să atragă atenția fie 
prin noutatea lor. fie prin caracte
rul de repetabilitate. In toate epo
cile. marile revoluții artistice au 
fost concepute și realizate de au
tori tineri. De la Byron și Shelley 
pînă la V. Hugo. Goethe. Schiller, 
Eminescu, N. Stănescu și M. So- 
rescu, actele de inovare a culturii 
au fost declanșate de generații ti
nere de artiști. Fenomenele aces
tea s-au petrecut la fel și in do
meniul picturii, al muzicii si al 
sculpturii. Avangarda nu este un 
atribut al bătrineții. chiar dacă spi
ritul inovator declanșat de aceasta 
durează multă vreme. Dar. așa 
cum am mai spus, din clipa in care 
noul a fost asimilat și validat, el 
se constituie ca o nouă tradiție. 

cursurilor de perfecționare — cursuri 
ce cuprind întregul personal din uni
tate — se pune un accent deosebit 
pe însușirea de către cursanți a pa
rametrilor procesului tehnologic, a 
normelor de calitate și igienă. De 
fapt, tocmai pentru a conștientiza 
lucrătoarele. întregul personal in 
această direcție, pe baza dezbaterilor 
din adunarea generală a oamenilor 
muncii au fost introduși suplimentar 
trei indicatori de calitate specifici 
care condiționează rezultatele între
cerii socialiste și desemnarea frun
tașilor in producție, dar și retribuția 
muncitorilor noștri. Așa se explică 
faptul că pînă in prezent nu am avut 
nici un refuz de calitate, nici de la 
beneficiarii noștri interni și nici de 
Ia cei externi.

Cornelia Ghișa : Nici noi nu avem 
probleme la capitolul pregătire pro
fesională. Deși unitatea are un pro
fil mai deosebit, făcînd parte din in
dustria constructoare de mașini, fe
meile noastre, în număr de peste 
1 300, fac față cu succes celor mai 
deosebite meserii. Femeile sint pre
zenta nu numai in producție, ci și în 
laboratoare și în compartimentele 
funcționale, și peste tot au rezultate 
la fel de bune. Am menționat că nu 
avem probleme cu perfectionarea 
pregătirii profesionale a femeilor, și 
într-adevăr nu avem. Femeile noas
tre nu trebuie împinse de la spate 
ca să participe la aceste forme de 
pregătire sau perfecționare profesio
nală. Ele sînt conștiente că fără o 
bună pregătire profesională nu pot 
tine pasul cerințelor, din ce în ce 
mai mari, impuse de ritmul alert de 
dezvoltare tehnico-stiintifică. de mo
dernizare a producției si. în același 
timp, sint dornice să-și lărgească 
continuu cunoștințele tehnice, po
litice sl culturale. In prezent, 
la noi în întreprindere funcțio
nează 63 de cursuri de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. Dar 
în lumina sarcinilor ce ne revin 
din documentele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului, au fost 
luate măsuri ca pînă la sfirșitul 
anului numărul acestora să crească 
la 112, cuprinzînd aproape tot per
sonalul muncitor, și șase cursuri de 
policalificare, frecventate in egală 
măsură de bărbați și femei.

Redacția : Condițiile de muncă și 
viață au și ele un rol important in 
creșterea eficienței muncii femeilor. 
Cum acționează in această privință 
comisiile de femei î

Letitia Bucurenciu: în primul 
rînd, comisiile de femei, In cola
borare cu comitetele de sindicat și 
cu conducerile tehnico-economice ale 
întreprinderilor, au luat o serie de 
măsuri în ce privește asigurarea 
unor condiții bune la toate locurile 
de muncă, respectarea normelor teh
nologice și de protecție a muncii, 
ușurarea muncii întregului personal, 
dar mai ales a femeilor, rezolvarea 
problemelor sociale ale acestora. în 
al doilea rînd, în atenția noastră a 
stat și stă asigurarea rezolvării tu
turor problemelor ce privesc munca 
și viața femeilor. Fiind și eu mamă 
a trei copii, cunosc bine ce proble
me au femeile încadrate în cîmpul 
muncii, probleme legate de creș
terea copiilor, de îndeplinirea dato
riilor de mamă și gospodină. Toc
mai pentru a da o mină de ajutor 
femeilor și din acest punct de ve
dere, in municipiu funcționează în 
prezent 4 creșe — cu 400 de locuri 
— cu program zilnic, o creșă cu pro
gram săptămînal, 13 grădinițe cu 
program normal. în aceste instituții, 
bine dotate atît din punct de ve
dere material, cit și al cadrelor, ne 
preocupă și urmărim ca toți copiii 
să fie bine îngrijiți, să nu le lip
sească nimic, astfel Incit mamele 
să-și poată desfășura activitatea 
productivă convinse că cei mici se 
află în mîini bune.

Critica și scriitorii tineri
Din acest schimb permanent de 
locuri în arena literară nu poate 
rezulta insă concluzia că orice pro
moție tînără de scriitori ar aduce 
în cultură un spirit de avangardă. 
Prin formația lor intelectuală, idea
lurile artistice, năzuința de valida
re in viața literară, scriitorii tineri 
sint preocupați de găsirea noului, 
căutat fie in substanța ideatică și 
afectivă a operei de artă, fie in 
modul de scriitură. Avangarda nu 
se instalează in cultură cu orice 
nouă promoție de scriitori, oricit 
de talentați ar fi aceștia. Fiindcă, 
după cum bine se știe, istoria crea
ției artistice nu este o simplă suc
cesiune de mișcări de avangardă.

O dată inițiate, anumite direcții 
literare au o durată mai lungă in 
istoria culturii decit virsta biolo
gică a unei generații. De altfel, nu 
toți artiștii care trăiesc intr-o epo
că sint cu adevărat contemporani 
cu aceasta prin creația lor. Unii 
aduc cu ei elemente reziduale din 
trecut, alții scriu o literatură de 
anticipare și foarte puțini sînt 
heclasabili. De aceea sensurile rea
le ale contemporaneității intr-o 
anumită epocă se cuvine să fie 
căutate cu multă grijă. In această 
dialectică complexă a fluxurilor ar
tistice. tinerii au și ei un statut 
extrem de variat.

Dar a fi contemporan cu timpul 
tău nu însemnează a deveni in 
mod automat un alienat fată de 
viața literară din trecut. Unii tineri 
care populează diferite cenacluri 
din tară manifestă pe acest plan un 
radicalism excesiv. Negativismul 
lor estetic merge atît de departe 
incit poeți de talia lui Lucian Blaga

Leiia Cocan, președinta comisiei 
de femei de la Combinatul Chimic 
Făgăraș : în unitatea noastră lucrea
ză peste 3 600 de femei, respectiv 
circa 40 la sută din totalul perso
nalului muncitor. Datorită specifi
cului în care lucrăm, la noi se pune 
un accent deosebit de mare pe res
pectarea normelor de protecția mun
cii- Zilnic, la intrarea în schimb se 
face instruirea întregului personal. 
Poate părea de necrezut să repetăm 
în fiecare zi mereu aceleași lucruri, 
dar este necesar pentru evitarea ac
cidentelor, cu atît mai mult cu cit 
suprasolicitarea, oboseala, o stare 
psihică necorespunzătoare prezin
tă un grad înalt de periculozi
tate pentru oameni. Si pentru a evita 
starea de oboseală si suprasolicitarea 
a fost construit îh apropierea com
binatului .. un microcartier al nostru, 
al chimistilor, cu 11 blocuri de apar
tamente. un cămin de nefamiliști. o 
grădiniță, o creșă și un cămin pen
tru copii, cu grupurile comerciale 
necesare. O atenție deosebită acor
dă comisia de femei sănătății perso
nalului muncitor, și în special a fe
meilor. Cele trei unități sanitare din 
incinta combinatului și din cartier 
sint încadrate cu un personal me
dical bine pregătit Aș aminti că la 
noi controlul medical general nu este 
o formalitate.

Agiaia Sobca președinta comisiei 
de femei nr. 11, cartierul combina
tului chimic : Pe lingă comisiile de 
femei din întreprinderi există și 12 
comisii de femei de cartier. Comisia 
noastră este una dintre acestea. 
Unul dintre obiectivele principale ale 
comisiei noastre îl constituie buna 
gospodărire Si înfrumusețarea car
tierului în care trăim. Antrenăm un 
mare număr de femei pentru a par
ticipa cu regularitate la întreținerea 
zonelor verzi, la menținerea curățe
niei aleilor, a spațiilor de parcare, 
la reamenajarea zonei aferente gră
diniței de copii, spitalului și poli
clinicii. Ne place ca peste tot să fia 
ordine și curățenie, ca peste tot să 
ne putem simți, cum se spune, „ca 
acasă". Cu ce ne mai ocupăm noi, 
organizațiile de femei din cartiere ? 
Cu mobilizarea femeilor la acțiunile 
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile, iar cu bunu
rile obținute In urma acestor ac
țiuni ajutăm casa de copii școlari 
din municipiu.

Constantin Rățoi, prim-secretar al 
•comitetului municipal de partid : Și 
la noi, ca și în întreaga țară, ca ur
mare a măsurilor luate de condu
cerea partidului, au crescut răspun
derile sociale și economice ale fe
meii, s-au diversificat și multiplicat. 
Conform acestei diversificări, în ul
timii 24 de ani a crescut și în Făgă
raș rolul femeilor in dezvoltarea 
economico-socială a municipiului. 
Fără a minimaliza contribuția de 
pină acum a femeilor în activitatea 
productivă, in realizarea sarcinilor 
de plan, consider totuși că există 
loc și de mai bine, că înfăptuirea 
sarcinilor mobilizatoare ce ne stau 
In față nu este posibilă fără o impli
care și mai mare a organizațiilor de 
femei, a tuturor femeilor în condu
cerea vieții economice și sociale a 
localității, în activitatea de pro
ducție și creație. Un cuvînt mai răs
picat, mai combativ trebuie să și-1 
exprime reprezentantele organiza
țiilor de femei In cadrul consiliilor 
oamenilor muncii, al adunărilor ge
nerale nu numai în problemele pro
ducției, ci și în rezolvarea unor pro
bleme privind condițiile de muncă, 
de viață ale femeilor. Consider că în 
toate aceste probleme și comitetul 
nostru municipal de partid trebuie 
să manifeste — așa cum ne cer do
cumentele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului — o mai mare pre
ocupare și răspundere.

Maqdolna BEGE

sint considerați ca niște valori pe
rimate ale patrimoniului nostru 
cultural. Ca și cînd marea literatu
ră ar începe o dată cu anul 1980 
sau 1987, ei ii socotesc perimați și 
pe scriitorii afirmați doar cu un de
ceniu mai înainte și care au ajuns 
la o anumită notorietate publică. 
Lipsa unei perspective istorice so
lide asupra culturii și a valorilor 
sale perene poate da naștere si 
unor asemenea aberații. Dacă ma
laxorul timpului ar funcționa ca o 
astfel de mașină infernală de dis
trus cărți, oare ce s-ar alege peste 
zece ani din tinerii scriitori de azi 
care ii neagă pe cei dinaintea lor ?

Să nu uităm că postmodernismul 
însemnează în primul rind coabi
tarea în' timp și spațiu a tuturor 
scriitorilor din toate vremurile, 
care au cultivat cele mai diverse 
stiluri. A ajunge după nu însem
nează a nimici ceea ce a fost mai 
înainte. De altfel literatura nu a 
fost niciodată paricidă.

In epoca noastră sint foarte multi 
cei care scriu literatură. In unele 
reviste se perindă săptămână de 
săptămînă alte nume. Trecerea 
celor mai multi prin ecranul cultu
rii rămâne fără semnificație, fără 
ecou. Talentul și decelarea noului 
presupun calități intelectuale și 
umane excepționale. Îndeletnicirea 
cu scrisul reprezintă o preocupare 
frumoasă. Roadele majore ale aces
teia sînt insă mai puține. De aceea, 
am simțit mereu nevoia să le spun 
celor tineri „debutați, dar gîndi- 
ți-vă bine de ce doriți să debu
tați !“.

Romul MUNTEANU

Actul educativ de calitate —
un atribut al vieții

Lipova, veche vatră de spirituali
tate românească, are o istorie densă, 
are ceea ce se cheamă „tradiție" in 
aproape toate domeniile vieții so
ciale, dar prezentul însumează mai 
multe realizări și prefaceri decit au 
adunat secolele. în urma unor inves
tiții a căror valoare se exprimă in 
ordinul miliardelor, după anul 1970 
la Lipova s-au construit o modernă 
fabrică de strunguri, o secție pen
tru confecționat subansamble de va
goane, o secție de mobilă și alta a 
întreprinderii de încălțăminte „Li
bertatea", secția de îmbuteliat ape 
minerale și altele. Agricultura a 
impus Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă și producțiile tot 
mai mari ale cooperatorilor de aici. 
Zestrea edilitară s-a îmbogățit in 
ultimii ani cu 1200 apartamente, 
s-au construit o cantină muncito
rească cu 1 000 de locuri, un hotel, 
o centrală telefonică automată... 
Realizări notabile se înregistrează in 
domeniul ocrotirii sănătății, in învă- 
țămîntul de toate gradele. In mod 
firesc, toate aceste trepte ale deve
nirii, „urcate" într-un timp atît de 
scurt, au implicații profunde asupra 
vieții spirituale de aici, ridică noi 
exigențe in fața celor chemați să 
desfășoare o amplă și statornică 
activitate politico-ideologică și cul- 
■tural-educativă.

In ce măsură programarea și des
fășurarea muncii de educație, de 
împlinire spirituală, pornind de la 
Programul ideologic al partidului, de 
la orientările din Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea. ține seama de 
•noua realitate a orașului, de aspira
țiile și cerințele oamenilor muncii ?

Un răspuns l-am căutat la centrul 
orășenesc de cultură și creație, 
pivotul majorității acțiunilor și ma
nifestărilor cu caracter educativ. 
'Parcurgi nd programul de activități 
pe care-1 găsim aici, sa impun echi
librul, larga cuprindere a problema
ticii și a categoriilor de oameni ai 
muncii. Ce denotă acest lucru ? Fără 
îndoială, o bună cunoaștere a reali
tăților din viața orașului. „Expe
riența ne-a învățat un lucru deo
sebit de prețios: eficiența unei 
acțiuni depinde de o bună cunoaș
tere a problemelor din unitățile eco
nomice, din celelalte colectivități, a 
cerințelor și preferințelor oamenilor 
muncii, ale tineretului, ne spune to
varășul Petru Gherman, directorul 
acestei instituții. Cum reușim să ne 
planificăm munca și să acționăm în 
cunoștință de cauză ? Folosind dife
rite metode de sondare ■ a gradului 
de pătrundere a actului cultural- 
educativ intr-o colectivitate sau alta, 
testînd. preferințele. De real ajutor 
ne sînt, de exemplu, sondajele de 
opinie pe care activiștii noștri, cu 
sprijinul birourilor organizațiilor de 
partid, al organizațiilor de masă și 
obștești, le întreprind în unitățile și 
instituțiile din oraș. Menirea noas
tră este să contribuim la afirmarea 
conștiinței înaintate, la promovarea 
unor acțiuni și mesaje cultural-edu
cative care să intereseze întreaga 
masă de oameni ai muncii și, ca 
atare, nu putem lăsa loc factorilor 
aleatori In nici o acțiune". Afirma
ția este validată de fapte. Activi
tățile politico-educative sînt formu
late In funcție de specificul munci! 
și vieții fiecărei colectivități. Re
ținem : „Modernizarea produselor — 
cale da eficientizare a producției", 
masă rotundă organizată la fabrica 
de strunguri ; tot aici. întrucît ex
portul deține o pondere tot mai

Condiții optime de odihnă și tratament 
în stațiunea Germisara-Băi (Geoagiu-Băi)

Cine optează pentru stațiunea 
Germisara-Băi (Geoagiu-Băi) pen
tru odihnă sau cură balneară are 
garanția unui sejur de neuitat. 
Persoanele cu afecțiuni reumatis
male qronice și degenerative, cu 
tulburări circulatorii periferice ori 
cu afecțiuni gastroduodenale sau 
hepatobiliare pot efectua aici o 
cură balneară, deosebit de eficien
tă. La dispoziția lor se află o bază 
de tratament modernă, multiple 
posibilități de agrement, ștranduri 
termale, piscine, personal medical 
cu pregătire de specialitate.

In stațiunea Germisara-Băi ca
zarea se face în condiții de con

mare în totalul producției realizata, 
și la cooperativa meșteșugărească 
„Mureșul" (care livrează și ea pro
duse unor parteneri externi) s-au 
organizat dezbateri eu tema „Efi
ciența comerțului exterior". La secția 
întreprinderii d,e vagoane, unde Ia 
un moment dat se simțea nevoia 
ridicării calității unor subansamble, 
s-au dezbătut probleme legate de 
exigențele programelor prioritare și 
de răspunderea individuală și colec
tivă față de producția realizată ; la 
liceul industrial, tema „Pregătirea 
profesională — premisă a afirmării 
prin muncă a personalității umane" 
a generat discuții aprinse și a cîști- 
gat interesul elevilor. Alte numeroa
se acțiuni — mese rotunde, dezba
teri, simpozioane, expuneri — vi
zează educația patriotică, revoluțio
nară. educația moral-cetățenească, 
juridică etc. Și fiecăreia i se 
adaugă, în majoritatea cazurilor, 
atributele seriozității și răspunderii 
față de calitatea actului educativ.

Activitatea cultural-artistică a 
dobindit și la Lipova. de la un an 
Ja altul, un adevărat caracter de 
masă, atît prin larga participare a 
oamenilor muncii în cadrul formați
ilor artistice, cît șl prin prezența 
statbrnică a acestora pe scenele din 
localitate. înțelegînd să confere cen
trului de creație și cultură rolul de 
„scenă" a depistării, Împlinirii și a- 
firmării talentelor, a capacității de 
creație a oamenilor muncii, mețo- 
diștii de aici, cu sprijinul comitetului 
orășenesc de partid, al unor pasio
nați activiști culturali, au reușit să 
promoveze la faza națională a Festi
valului național „Cîntarea României" 
ansamblul de instrumente populare, 
formația de fluierași, corul cameral, 
formația de teatru de păpuși, un rap
sod popular și un solist de muzică 
ușoară. Dar o activitate bogată, cu 
largă audiență in rîndul publicului 
desfășoară și celelalte formații, 
cercuri sau cenacluri. De pildă, în 
cadrul cenaclului literar-muzical 
„Lira", condus de prof. Doina Apetri, 
își dau intîlnire, în cadrul ședințe
lor lunare și al manifestărilor cu 
public, muncitorul Mircea Stepan, 
care, recent, a primit premiul intîi 
pentru poezie la concursul organizat 
de cenaclul „Lucian Blaga" din Arad 
și închinat marelui nostru poet na
țional Mihai Eminescu, profesorul 
Ovidiu Pecicân — premiul intîi pen
tru critică literară la același con
curs, eleva Carmen Surițescu, pen
sionarul Iulian Drăgălău, poeta ță
rancă Elisabeta Cuzman Mustafa, 
alți numeroși muncitori, țărani, in
telectuali, elevi, ceea ce confirmă 
deschiderea acestui cenaclu spre 
iubitorii și creatorii literari de toate 
viratele și profesiile. Tot pe lingă 
centrul de cultură și creație ființea
ză un cenaclu de artă plastică 
și o sală de expoziții, unde își 

fort ridicat, după preferințe. In 
stațiune funcționează trei bazine 
(ștrand cu apă termală, bazin mare 
și bazin olimpic), restaurante, bra
serii. cofetării, terenuri de sport, 
cinematografe, casă de cultură. Sta
țiunea este situată la 350 metri al
titudine. intr-o zonă de un pito
resc aparte.

Informații suplimentare, precum 
și bilete de odihnă sau pentru cura 
balneară pot fi obținute de la a- 
gentiile oficiilor județene de tu
rism. filialele I.T.H.R. București 
sau de la comitetele sindicatului 
din Întreprinderi și instituții.

spirituale
fac cunoscute lucrările Llvlu Stol-» 
covici, Emilia Turlacu, loan Dube- 
ștean, Delia Marc, Aurel Dulgherii, 
și un foto-club care, anul trecut, 
a organizat prima ediție a salonului 
național de artă fotografică, dotat 
cu trofeul „Cetatea Șoimuș", la care 
au participat, cu peste 1 000 de lu
crări. 262 de artiști fotografi din în
treaga țară.

La Lipova 
chidere spre 
cu creatori 
ință din intreaga țară. Dovadă, făp
tui că aici au fost găzduite in 
ultimul an simpozionul național de 
ecologie, simpozionul interjudețean 
de psihologie aplicată, a treia ediție 
a simpozionului anual de folclor 
românesc, festivalul interjudețean 
de folclor „La izvor de cint și dor", 
că Teatrul și Filarmonica de Stat 
din Arad, Teatrul Popular din 
Lugoj, Ansamblul folcloric „Bana
tul" din Timișoara. Teatrul de Estra
dă din Deva și multe alte formații 
profesioniste și de amatori au găsit 
la Lipova nu numai buni organiza
tori de manifestări culturale, ci și 
un public dornic și bun cunoscător 
de artă. In același timp, formațiile 
artistice ale casei de cultură au 
descins pe scenele din județ șl din 
afara lui. Adevărata dimensiune 
spirituală a Lipovei de azi nu poate 
fi înțeleasă fără a aminti intensa, 
activitate din cadrul universității 
cultural-științifice, cu cele 31 de 
cursuri și peste 1 000 de cursanți — 
la o populație de aproape 14 000 de 
locuitori —, expozițiile, serile mu
zicale, manifestările și medalioanele 
organizate la muzeul orășenesc de • 
artă de muzeografa Livia Grozi, ’
zestrea de peste 50 de mii de vo
lume din cadrul bibliotecii orășe
nești, munca educativă a celor doua 
cinematograf# și 12 biblioteci din 
unitățile economice și instituții. 
Sigur, multe mai sînt încă de im- 
plinit în acest oraș cu reale disponi
bilități și afinități culturale. La cen
trul de cultură și creație, de exem
plu, ni s-a vorbit despre nevoia mai 
multor instructori pentru inițierea și 
educarea artistică a copiilor și ti
neretului, mai ales in tainele mu
zicii și instrumentelor muzicale. 
Rezolvarea, cel puțin deocamdată, o 
constituie colaborarea cu Școala 
Populară de Artă din Arad, pentru 
înființarea la Lipova a unor cercuri 
de vioară, instrumente de suflat, 
chitară și balet Mai presus de orice 
se impune insă constatarea că la 
Lipova există strădanie și interes ca 
actul de educație să fie unul cu 
ecou și puternică influență în rindul 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. Ceea ce nu e puțin lucru.

f 
exista o evidentă des- 
un dialog spiritual 
și oameni de ști-

Tristan MII IU TA
corespondentul „Scînteii'

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Vassa Jeleznova — 18
• Filarmonica „George Enescu*  
(13 68 75, sala Studio) : „Tribuna tine
rilor compozitori**  — XIX. Luminița 
Spînu, Dan Dediu, Ana-Maria Avram, 
Mihaela Stănculescu, Christian Ber
ger. Interpretează : Luminița Spînu, 
Anca Rațiu, Aurelian-O ctav Popa, 
Viorica CiurilA, ion Ghlță, Cvartetul 
„Serioso**  — 17 ; (Ateneul Român) : 
Concert de madrigale. Corul Filarmo
nicii „George Enescu**.  Dirijor 2 Mihai 
Diaconescu. La pian : Iosif ion Prun- 
ner — 18
• Opera Româna (13 18 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Tine
rețea unui vis — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): Uriașii munților — 13
• Teatrul Mic (14 70 81) : 6 femeie
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă 
la doi stăpini — 13
• Teatrul „Nottara1* (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Scapino — 18 ; (sala Studio): 
Dansul morții — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire — 13
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase'*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română “ (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol ! — 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30
• Circul București (10 41 95) : Ansam
blul de circ din China — 19

cinema
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A iNTlLNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT, 
președintele Statului Palestina, președintele 

al Organizației pentru Eliberarea
(Urmare din pag. I)

In timpul convorbirilor s-au re
levat raporturile de prietenie, soli
daritate si strînsă colaborare dintre 
România și Statul Palestina, dintre 
Partidul Comunist Român și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei și 
a fost exprimată dorința comună de 
a le extinde și întări pe mai depar
te, în folosul ambelor popoare, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

Tovarășul Yasser Arafat a adresat 
— și de această dată — cuvinte de 
caldă mulțumire și profundă recu
noștință Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul permanent acordat 
cauzai drepte a poporului palesti
nian, pentru consecvența cu care ac
ționează în vederea soluționării pe 
cale politică a situației din Orientul 
Mijlociu și realizării unei păci trai
nice în regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărirea partidului și sta
tului nostru, a poporului român de 
a sprijini și în viitor lupta și efor
turile susținute ale poporului pales
tinian pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale legitime, de a trăi In pace, ln- 
tr-o patrie liberă și independentă.

In cursul convorbirilor au fost e- 
xaminate aspecte actuale ale vieții 
politice internaționale, o atenție deo
sebită fiind acordată situației din 
Orientul Mijlociu, căilor și modali
tăților de soluționare a acesteia.

Tovarășul Yasser Arafat a infor
mat despre ultimele evoluții privind 
problema palestiniană, precum și în 
legătură cu acțiunile Întreprinse de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei pentru reglementarea probleme
lor din Orientul Mijlociu.

Cei doi conducători au subliniat că 
se impune să se facă totul pentru a 
se ajunge la o soluție politică glo
bală, justă si durabilă a situației 
din Orientul Mijlociu. In acest con
text, a fost evidențiată importanța 
organizării, sub egida O.N.U., a unei 
conferințe internaționale în proble
mele Orientului Mijlociu, la care să

Cronica zilei
în perioada 28 septembrie — 8 oc

tombrie a.c., o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez, con
dusă de tovarășul Dong Ji Chang, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, se
cretar adjunct al Comitetului pro
vincial Shan XI al P.C. Chinez, a 
efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., 
o vizită pentru schimb de experiență 
în tara noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., comitetele 
județene Brașov și Dîmbovița ale 
P.C.R., au vizitat unități industriale 
și agricole, institute de cercetare, 
obiective social-culturale din Ca
pitală. precum și din județele Bra
șov, Dîmbovița șl Călărași.

La Încheierea vizitei, oaspeții chi
nezi au fost primiți de tovarășul Va- 
sile Bărbulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R. în cadrul convorbirilor avute 
cu acest prilej a fost evocată cu sa
tisfacție evoluția raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide și țări, în spiritul șl pe 
baza înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, spre binele și în interesul ce
lor două popoare, al socialismului șl 
păcii.

La primire a fost de față Wang 
Jinqulng, ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

★

Cu prilejul celei de-a 44-a aniver
sări a creării Partidului Muncii 
din Coreea, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, Mun Biong Rok, a or
ganizat, luni, o gală de film, urma
tă de un cocteil.

Au participat adjuncțl de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai altor mi
nistere și instituții centrale, ai unor 
organizații de masă și obștești, acti
viști de partid șl de stat, ziariști.

★

La Casa Centrală a Armatei din 
Capitală a-a deschis, luni, o expo

Colective de oameni ai muncii din unități economice 
raportează însemnate realizări in îndeplinirea planului 
pe acest an și pe întregul cincinal, precum și succese

Prin telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, colective din 
unităti economice raportează în
semnate realizări în îndeplinirea 
planului pe acest an si pe întregul 
cincinal, precum si succese deosebi
te în producție.

Oamenii muncii din cadrul Com
binatului minier Ploiești raportea
ză că la 6 octombrie au realizat 
planul la productia-marfă pe trei 
ani si 11 luni, ceea ce va permite 
ca în cinstea Congresului al 
XIV-lea al partidului să obțină o 
producție suplimentară în valoare 
de peste 480 milioane lei.

La rîndul său. Rafinăria Ploiești 
a îndeplinit planul la producția 
fizică de cocs pe trei ani si 11 
luni, ceea ce face posibil ca 
oină la sfîrsitul lunii noiembrie 
să se livreze suplimentar 10 000 
tone cocs.

întreprinderea Mecanică de Ma
terial Rulant Simeria. județul Hu
nedoara. a raportat îndeplinirea 
planului la productia-marfă. pe 
patru ani din actualul cincinal. 
Pînă la sfîrsitul acestui an. oamenii 
muncii din această unitate vor 
realiza o productie-marfă peste 
prevederi în valoare de 100 milioa
ne lei. Totodată, vor fi recondițio-

deosebite in producție
nate in plus 2 500 osii montate și 
piese pentru reparația vagoanelor 
în valoare de peste 3.4 milioa
ne lei.

In cinstea Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român, oamenii muncii de la în
treprinderea de Mecanică Fină din 
Sinaia raportează că a fost obținut 
primul prototip al pompelor de in
jecție pentru noua ggneratie de 
motoare industriale ce se vor 
fabrica în țara noastră. Această 
realizare va contribui la reducerea 
consumului de combustibil cu 30 la 
sută, prin dotarea parcului exis
tent cu motoare din noua gene
rație.

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, se arată că oa
menii muncii din întreprinderea 
de Mecanică Fină din Sinaia nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
a realiza exemplar sarcinile ce le 
revin privind modernizarea pro
ceselor de producție și a produse
lor pe care le fabrică, angajîn- 
du-se să incheie acest an și între
gul cincinal cu rezultate deosebite 
în producție.

Oamenii muncii de la întreprin
derea „Neptun" din Cimpina, ju
dețul Prahova, au realizat. în con
cepție proprie originală, electro-

participe toate părțile interesa
te. inclusiv Statul Palestina și 
Israelul, precum și membrii perma
nent ai Consiliului de Securitate. 
S-a apreciat că sînt condiții favo
rabile în acest sens și că trebuie în
treprinse acțiuni hotărîte pentru con
vocarea, într-un timp cit mai scurt, 
a unei asemenea conferințe, care să 
asigure poporului palestinian dreptul 
la autodeterminare, la existența unui 
stat propriu, independent, precum și 
securitatea, independența tuturor 
statelor din zonă, instaurarea unei 
păci trainice în această regiune. S-a 
subliniat că s-ar putea lua ca bază 
propunerile avansate în acest scop 
de președintele Egiptului, dar și une
le din propunerile Israelului cu pri
vire la organizarea de alegeri în te
ritoriile ocupate, ca o parte a pro
cesului global de instaurare a păcii 
în această zonă. A fost subliniata, 
de asemenea, necesitatea de a se 
folosi cadrul oferit de actuala sesiu
ne a O.N.U. pentru intensificarea 
contactelor și acțiunilor politico-di- 
plomatice consacrate instaurării pă
cii în Orientul Mijlociu, inclusiv 
pentru a se ajunge la contacte și 
tratative directe între Israel si Statul 
Palestina.

Subliniindu-se că problemele din 
Orientul Mijlociu trebuie privite în 
contextul general al situației inter
naționale, care se menține gravă și 
complexă, a fost reliefată necesita
tea intensificării eforturilor pentru 
înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, pentru rezol
varea prin mijloace pașnice a stări
lor de încordare și conflict existen
te în diferite regiuni ale globului, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru instaurarea în lume 
a unui climat de destindere, secu
ritate. Încredere șl largă cooperare.

In acest cadru, a fost relevată ne
cesitatea întăririi colaborării și so
lidarității dintre partidele comunis
te și muncitorești, dintre forțele de
mocratice, progresiste și antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, a adoptării 
unei poziții ferme de respingere ho- 

ziție fotodocumentară consacrată 
centenarului nașterii eminentului 
om politic indian Jawaharlal Nehru. 
Expoziția înfățișează aspecte ale 
activității fostului prlm-ministru al 
Republicii India, militant activ pen
tru eliberare națională, promotor al 
mișcării de nealiniere, al politicii 
de pace, prietenie si colaborare în
tre popoare.

La vernisaj au luat parte membri 
el conducerii Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, Ministerului A- 
facerllor Externe, oameni de cultu
ră. un numeros public.

Au participat Nathu Ram Verma, 
ambasadorul Indiei la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați lin tara noastră.

★

Recent s-a deschis la Bacău ex
poziția filatelică internațională — 
„Socfilex ’89“. Dedicată păcii și co
laborării In lume, expoziția reunește 
pe aproape 500 de panouri colecții va
loroase, cu o tematică diversă, apar- 
ținind unui mare număr de filateliști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Republi
ca Democrată Germană, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România. La actuala edi
ție, standul românesc prezintă noi 
și numeroase colecții filatelice. De 
asemenea, poșta română a pus în 
circulație cu acest prilej un set de 
10 întreguri poștale.

★

La sala „Dalles*  din Capitală a avut 
loc, luni, o demonstrație de „Ikeba- 
na" (aranjament floral japonez).

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

A luat parte Katsuhiro Ichloka, am
basadorul Japoniei la București.

(Agerpres)

Comitetului Executiv 
Palestinei

tărîtă a politicii și acțiunilor cercu
rilor imperialiste de amestec in tre
burile interne ale altor popoare, de 
încălcare a independentei și suvera
nității statelor, a oricăror încercări 
de denigrare a socialismului, de de
stabilizare a situației din țări socia
liste și din diferite alte state ale 
lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat au relevat ca
racterul rodnic al convorbirilor pur
tate, exprimîndu-și convingerea că 
acestea vor contribui la dezvoltarea, 
în continuare, a relațiilor prietenești 
dintre România si Statul Palestina, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. dintre poporul român și po
porul palestinian, în interesul re
ciproc, al soluționării constructive a 
problemelor din Orientul Mijlociu, al 
cauzei generale a păcii și colaborării 
internaționale.

La convorbiri au participat tova
rășii Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Tudor 
Postelnicu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R., Nicolae Mihai, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Abdel Ra
him Ahmad, Jaweyd Ghosseyn și 
Mahmoud Darwish, membri ai Comi
tetului Executiv al O.E.P., Ahmed 
Abou Ala, membru al C.C. al Miș
cării Fatah, director general al De
partamentului Economic al O.E.P., și 
Ismait Ahmad Mohammad, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Sta
tului Palestina la București.

Intîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă.

★
în cursul după-amiezil, tovarășul 

Yasser Arafat, președintele Statului 
Palestina, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a părăsit Capi
tala.

împlinirea a 100 de ani de la 
înființarea Liceului „Alexandru 

loan Cuza” din Focșani
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la înființarea Liceului ..Alexandru 
loan Cuza“ din Focșani, județul 
Vrancea. a avut loc o adunare festi
vă, in cadrul căreia participanții 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în bare aduc un 
profund si respectuos omagiu con
ducătorului partidului și statului

pentru 
presti- 
astăzl 
merl-

bucură 
pe toate
totodată. senii- 

nre-

nostru pentru neobosita si rodnica 
activitate revoluționară ce o desfă
șoară de aproape sase decenii pen
tru înfăptuirea idealurilor și aspi
rațiilor poporului român, 
consolidarea necontenită a 
giului de care se 
România socialistă 
dianele lumii.

Se dă expresie, 
mentelor de aleasă stimă si 
tuire fată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
eminent om politic și savant de 
largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția inestimabilă adu
să la elaborarea si înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a tării, la progresul si Înflo
rirea continuă a științei, invătămîn- 
tului și culturii românești.

Puternic însuflețiți de aprecierile, 
orientările și indicațiile adresate de 
dumneavoastră tuturor slujitorilor 
scolii cu prilejul deschiderii noului 
an de invătămînt. de sarcinile reie
șite din documentele programatice 
ale Congresului al XIV-lea. ne an
gajăm solemn, mult stimate si iu
bite tovarășe secretar general, că 
vom munci fără preget. în spirit re
voluționar. pentru a ne îndeplini 
nobila misiune Încredințată de 
partid și societate, sporindu-ne con
tribuția la continua înălțare a 
triei pe noi culmi de progres si 
vilizatie. pe drumul glorios al 
cialismului si comunismului, 
spune în încheierea telegramei.

pa- 
ci- 
so- 
se

pompele cu șurub tip SBD-40, 
destinate echipării compresoarelor 
pentru hidrogen sulfurat din do
tarea combinatelor chimice, ceea 
ce va conduce, numai în acest an. 
la reducerea efortului valutar cu 
peste 15 milioane lei. De aseme
nea, tot aici, au fost introduse în 
fabricație motoreductoarele cu an
grenaj excentric — premieră națio
nală — prin a căror asimilare se 
va reduce integral consumul de 
bronz, numai pină în prezent ob- 
tinîndu-se o economie de bronz în 
valoare de peste un milion lei.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, se arată că oamenii 
muncii din întreprindere, puternic 
mobilizați de orientările și Indica
țiile secretarului general al parti
dului date cu ocazia vizitei de 
lucru efectuate aici, vor depune 
toate eforturile pentru creșterea 
nivelului tehnic șl calitativ al pro
duselor. pentru mai buna organi
zare și modernizare a acestora. în 
scopul satisfacerii într-o măsură 
mai mare a necesităților economiei 
naționale de reductoare si trans
misii mecanice de uz general. în
deosebi a celor prin care se asi
gură baza energetică și de materii 
prime, creșterea exportului.

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, Comitetul Județean Covasna al P.C.R. raportează terminarea 
recoltării cartofilor de toamnă și obținerea unei producții medii record 
de 85 000 kg la hectar. Comitetul Județean Brăila al P.C.R. raportează 
terminarea recoltării culturilor de ceapă și obținerea unei producții medii 
record de 80 300 kg la hectar. Comitetul Județean Botoșani al P.C.R. 
raportează terminarea recoltării culturilor de soia șl obținerea unei pro
ducții medii de 5 660 kg la hectar, iar comitetele județene Harghita, 
Suceava, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Satu Mare, Tulcea, Sibiu și Sălaj 
ale P.C.R. raportează încheierea recoltării cartofilor de toamnă și obți
nerea unor recolte medii de 84 600 kg, 82 200 kg, 81 500 kg, 80 800 kg, 
80 500 kg, 80 400 kg, 80 110 kg și, respectiv, 80 050 kg la hectar, comite
tele județene Timiș și Dolj ale P.C.R. raportează terminarea recoltării 
soiel și realizarea unor producții medii de 6 205 kg și, respectiv, 6 200 kg 
la hectar, Comitetul Județean Dolj al P.C.R. raportează încheierea re
coltării culturii de ceapă și obținerea unei producții medii de 72 200 kg 
la hectar.

Aceste producții mari — se arată în telegrame - demonstrează eu 
putere justețea politicii agrare a partidului șl statului nostru, capacitatea 
agriculturii, ramură de bază a economiei naționale, de a asigura recolte 
mereu mai mari, în conformitate cu sarcinile și obiectivele noii revoluții 
agrare. In anii construcției socialiste, cu deosebire în epoca inaugurată 
de Congresul ol IX-lea al partidului, au fost alocate, pentru dezvoltarea 
agriculturii, mari resurse materiale, ceea ce a făcut posibilă perfecțio
narea mecanizării lucrărilor, amenajarea pentru irigații a unor întinse 
suprafețe de teren. Prin aportul mereu mai valoros al cercetării științi
fice românești agricultura a dispus, în anii din urmă șl In prezent, de 
numeroase soluri și hibrizi de înaltă productivitate, de un mare număr 
de tehnologii și metode de lucru care au determinat creșterea continuă 
a recoltelor. Producțiile mari din acest an se datorează, de asemenea,/ 
muncii pline de dăruire a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, spe
cialiștilor, hotărîrii lor ferme de a transpune neabătut în viață sarcinile 
și orientările secretarului general al partidului.

în această perioadă, oamenii muncii de la sate acționează cu toate 
forțele la eliberatul terenurilor de producția secundară și efectuarea 
arăturilor. Cu intensitate se muncește, totodată, la recoltarea porumbu
lui, a cartofilor și sfeclei de zahăr, a legumelor șl fructelor, la stringerea 
șl depozitarea furajelor, la pregătirea în cele mal bune condiții a recol
tei anului viitor.

In încheierea telegramelor se exprimă angajamentul ferm al lucrăto
rilor ogoarelor de a asigura producții bune la toate culturile, pentru a 
Intîmpina cu fapte de muncă deosebite marele forum al comuniștilor 
români.

PRODUCȚII RECORD
LA CARTOFI DE TOAMNĂ

• Județul Covasna - 85000 kg la hectar

LA CEAPĂ
• Județul Brăila - 80300 kg la hectar

PRODUCȚII MARI

LA SOIA
• Județul Timiș - 6205 kg la hectar
• Județul Dolj - 6200 kg ia hectar
• Județul Botoșani - 5660 kg ia hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
• Județul Harghita - 84600 kg la hectar
• Județul Suceava - 82 200 kg la hectar
• Județul Bistrița-Năsăud - 81500 kg la 

hectar
• Județul Caraș-Severin 80800 kg la hectar
• Județul Satu Mare - 80500 kg la hectar
• Județul Tulcea - 80400 kg la hectar
• Județul Sibiu - 80110 kg la hectar
• Județul Sălaj - 80050 kg la hectar

LA CEAPĂ
• Județul Dolj - 72200 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La ricin

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Cogealac — 6100 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Vedea — 5 610 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dimitrie Cantemir — 
5 580 kg la hectar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL DOLJ

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Băilești — 124 700 kg la hec
tar
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Chirnogi — 114 100 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Spantov — 110 200 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Gogoșari — 108 100 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Frasinu — 103 400 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Putineiu — 106 600 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Valea Călugărească — 104 500 
kg la hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mugeni — 103 350 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinpaul — 102 980 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Tarcea — 102 870 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Cefa — 102 820 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Borș — 102 610 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Cătălin — 102 650 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Chichiș — 101 750 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Dolhești — 100 050 kg la hec
tar

La porumb
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Cinepii — 33 500 
kg la hectar

• Asociația Economică Intercoope- 
ratistă Horticolă Șutești — 32 500 
kg la hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Obirsia de Cimp — 32 600 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Pietroiu — 32 270 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Minăstirea — 31 230 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Saele — 31160 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Institutul de Cercetare $1 Pro

ducție pentru Creșterea Ovine
lor și Caprinelor Palas — Con
stanța — 31100 kg la hectar

• Întreprinderea Agricolă de Stat 
Tirgușor — 31 000 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Afumați — 30 120 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Cetate — 30 100 kg la hectar

La porumb
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Diosig — 24 780 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Valea lui Mihai — 23 440 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Tămăseu — 23 240 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Biharia — 23 220 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Toboliu — 22 670 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Curtuișeni — 22 410 kg la 
hectar

• Asociația Economică Iniercoope- 
ratistă pentru Creșterea si în- 
grășarea Porcilor Marghita — 
21440 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ținea — 21440 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Cristur — 22 930 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Secuieni — 22 820 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Porumbenii Mari — 21 850 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Brădesti — 21 560 kg Ia hec
tar

0 Cooperativa Agricolă de Produc
ție Felicenl — 21 440 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Movileni — 22 820 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Rediu — 21 410 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dumești — 21110 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Germișara — 22 420 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Dobra — 20 400 kg la hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tălpigi — 22 400 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Ceptura — 22 350 kg la hec
tar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Tohani — 21 500 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Țițeștl — 21680 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Recea —• 21 450 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Singureni — 21 500 kg Ia hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Izvoarele — 21100 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Dărăștl-Vlașca — 20 400 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Măldăeni — 21 200 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL SĂLAJ
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Napradea — 21110 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Benesat — 20 320 kg la hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Timna — 21100 kg la hectar

La legume de cîmp
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Topralsar — 83 150 kg la 
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL DOLJ

• Asociația Economică de Stai 
și Cooperatistă Poiana Mare — 
91300 kg la hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sinpaul — 71 820 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea pentru Produ

cerea șl Industrializarea Legu
melor și Fructelor Valea Iul 
Mihal — 63 420 kg la hectar

La struguri 
de masă 

IN JUDEȚUL DOLJ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Sadova — 25 360 kg la hectar

La struguri 
pentru vin 

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Oancea — 22 800 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Siivna — 22 550 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Costesti — 21250 kg la hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Copou — 21150 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Asociația Economică Intercoope- 

ratistă de Vii Brădcști — 21110 
kg Ia hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vetrlșoara — 20 240 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Erbiceni — 20 200 kg la hec
tar

La mere
IN JUDEȚUL IAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bivolari — 38 000 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bălțati — 37 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Asociația Economică Interco- 

operatistă Pomicolă Vlrvor — 
37 250 kg la hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA
• Stațiunea Centrală de Cerce

tare si Ameliorare a Solurilor 
Sărăturate Brăila — 35 500 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Domnești — 32 600 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Băicol — 32 140 kg la hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Jidvei — 31500 kg la hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lupeni — 31500 kg la 
hectar

La prune
IN JUDEȚUL BRĂILA

• întreprinderea de Producție șl 
Industrializarea Legumelor și 
Fructelor Vădeni — 21300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lupeni — 21130 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vața — 16 890 kg la
hectar

★
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii muncii 
din unitățile amintite raportează 
terminarea recoltării unor culturi 
și realizarea de producții mari, su
perioare celor planificate.

în continuarea telegramelor se 
arată că în aceste zile forțele sa
telor sînt concentrate la efectuarea 
arăturilor, la stringerea și depozi
tarea tuturor roadelor toamnei, la 
executarea altor lucrări in cimp șl 
In zootehnie.

Toți oamenii muncii din agricul
tură — se relevă in încheierea 
telegramelor — sint hotărîți să 
muncească în așa fel incit să asigu
re obținerea unor producții mari la 
toate culturile, sporindu-și in acest 
fel contribuția la dezvoltarea gene
rală a țării, la creșterea nivelului 
de trai al întregului popor.



Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen
PHENIAN (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea’, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, un cald mesaj de 
prietenie. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate, viață înde
lungată și multă putere de muncă, 
de succese în întreaga activitate, de 
noi și mari izbînzi poporului coreean 
prieten în opera de construcție socia
listă. în lupta sa dreaptă pentru îm
plinirea aspirației vitale de unitate 
națională, de a trăi într-o patrie uni
tă. liberă, independentă și prosperă.

Mulțumind călduros, tovarășul 
Kim Ir Sen a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial mesaj de prie
tenie. împreună cu cele mai bune 
urări de multă sănătate, fericire și 
succese în întreaga activitate de 
conducere a partidului și statului, 
de noi și mari realizări poporului 
român prieten în întîmpinarea celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, în înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială multilaterală a patriei. în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene, a to
varășului Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.M.C., 
efectuează. în fruntea unei delegații 
a Partidului Comunist Român, o vi
zită în Republica Populară Democra
tă Coreeană.

In cadrul Întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie, 
solidaritate militantă și conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
cele două țări și popoare, fiind ex
primată hotărîrea de , a se acționa 
împreună pentru extinderea și întă
rirea lor pe toate planurile.

S-a evidențiat rolul decisiv al con
vorbirilor și înțelegerilor la care s-a 
ajuns cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen pentru, dezvol
tarea tot mai puternică a relațiilor 
tradiționale româno-coreene. Interne^ 
iate pe stimă și respect reciproc, 
pentru adincirea colaborării și 
cooperării între România și R.P.D. 
Coreeană. în interesul edificării noii 
orinduiri în cele două țări, al cau
zei socialismului și păcii.

A fost exprimată hotărîrea celor 
două țări și partide de a întări co
laborarea și solidaritatea dintre ele 
în lupta pentru dezvoltarea construc
ției socialiste în România și R.P.D. 
Coreeană, pentru afirmarea tot mai 
puternică a principiilor socialismu
lui și combaterea fermă a oricăror 
acțiuni ale cercurilor imperialiste de 
amestec în treburile interne ale altor 
popoare, de destabilizare a situației 
din țările socialiste și din alte re
giuni ale lumii.

★
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Ion Stoian, a avut convorbiri cu o 
delegație a Partidului Muncii din 
Coreea, condusă de tovarășul Hă 
Dam. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C. S-a efec
tuat o informare reciprocă privind 
preocupările actuale ala celor două 
partide și popoare în construcția 
socialistă și s-a procedat, de aseme
nea. la un schimb de păreri cu pri
vire la principalele probleme ale vie
ții internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

În favoarea eliminării tuturor armelor 
nucleare

HIROSHIMA 9 (Agerpres). — Re
ducerea pericolului de război nuclear 
și necesitatea eliminării tuturor ar
melor nucleare constituie cele mal 
importante obiective ale contempora
neității, au relevat participanții la cel 
de-al IX-lea Congres al mișcării „Me
dicii lumii pentru preîntîmpinarea 
unui război nuclear", aflat în curs de 
desfășurare la Hiroshima.

Președintele congresului, Suwio Su
gimoto; a evidențiat,' între altele,' că 
un război nuclear nu ar avea nici în

vingător, nici învins, ci ar distruge 
întreaga omenire. De aceea, singura 
concluzie logică ce decurge din aceas
tă situație nu poate fi decit elimi
narea armelor nucleare imediat și 
pentru totdeauna de pe planetă. Alți 
vorbitori au arătat că se impun, de 
asemenea, interzicerea experiențelor 
nucleare și luarea de măsuri pentru 
creșterea încrederii între națiuni, re- 
levînd că este necesar să se renunțe 
la anacronica doctrină a „descurajă
rii nucleare".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbateri asupra documentului privind reconcilierea națională 
in Liban • Continuă greva generală a populației palestiniene 

în teritoriile ocupate
RIAD 9 (Agerpres). — Membrii 

parlamentului libanez, reuniți la 
Taif (Arabia Saudită), au reluat luni 
discuțiile asupra documentului de 
reconciliere națională pentru apropie
rea punctelor de vedere. Totodată, 
deputății libanezi examinează rezul
tatele contactelor întreprinse de Co
mitetul tripartit al Ligii Arabe cu 
părțile din Liban, precum și pe plan 
internațional. Grupul de lucru con
dus de președintele Adunării Națio
nale a Libanului. Hussein El-Hus- 
seini, continuă redactarea punctelor 
dezbătute deja de parlamentarii li
banezi și conținute de documentul 
de reconciliere națională.

BEIRUT ,9 (Agerpres). — în cadrul 
eforturilor de normalizare a situației 
din Liban, la Beirut au fost reluate 
cursurile in toate școlile și in uni- 

t versități. Anul școlar urmează să se 
încheie în luna noiembrie, iar viito
rul ciclu de invățămint va debtita în 
prima săptămînă a lui decembrie.

Cursurile din școlile și' universită
țile din Beirut au fost suspendate în 
Liban la 14 martie. în contextul 
izbucnirii luptelor între forțele opuse, 
transmite agenția Q.N.A.

DAMASC 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei,- Hafez Al-Assad, l-a

primit pe Al-Khuwaildi Al-Hamidl, 
membru al conducerii revoluționare 
a Jamahiriei Libiene, aflat în vizită 
la Damasc. El a remis un mesaj din 
partea conducătorului Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Moammer AI-Kadhafi. în cadrul con
vorbirilor cu șeful statului sirian au 
fost abordate ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu și aspecte ale re
lațiilor bilaterale, informează agenția 
KUNA.

în teritoriile din Cisiordania si 
Gaza a continuat greva generală 
declarată de populația palestiniană 
în semn de protest fată de menți
nerea ocupației israeliene și fată de 
actele de agresiune ale militarilor 
israelieni.

Autoritățile de ocupație au .înăs
prit măsurile represive. Cele, trei 
mari orașe palestiniene de pe malul 
vestic al Iordanului — Nablus. Ra
mallah și Hebron — au fost decla
rate . zone ■ militare • închise. în -prin
cipalele tabere de refugiati pales
tinieni din zonă au fost impuse 
restricții de circulație, informează 
agenția Taniug.

(Agerpres)

Adunarea populara 
de la Hanoi

cu prilejul aniversării 
a 35 de ani de la eliberarea 

capitalei R. S. Vietnam
HANOI 9 (Agerpres). — Cu pri

lejul marcării a 35 de ani de la eli
berarea Hanoiului, in capitala R. S. 
Vietnam a avut loc o mare adunare 
populară, la care au participat re
prezentanți ai conducerii de partid 
si de stat, numeroși locuitori ai ora
șului — transmite agenția V.N.A. 
Tran Tan. membru al C.C. al P.C. 
Vietnamez, primarul Hanoiului, a 
evocat realizările obținute de oame
nii muncii în dezvoltarea capitalei 
țării.

Evoluția economiei 
R.D. Germane în primele 
nouă luni ale anului 1989

BERLIN 9 (Agerpres). — Venitul 
național al R. D. Germane a crescut 
cu 4 la sută în primele nouă luni 
ale acestui an. în comparație cu 
aceeași perioadă a anului 1988. re
levă un document statistic dat pu
blicității la Berlin.

S-a înregistrat un spor de 4,4 la 
sută al producției de bunuri indus
triale. de 6 la sută la producția 
netă și de 6.1 la sută în ce pri
vește productivitatea muncii.

Apel Ia reconciliere 
națională în Namibia
WINDHOEK 9 (Agerpres). — Or

ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Veșt (S.W.A.P.O.) se pronunță 
pentru reconciliere națională în Na
mibia, a declarat Sam Nujoma, pre
ședintele S.W.A.P.O., în cursul unui 
miting care a avut loc la Osakati, în 
nordul țării. El a făcut apel la popu
lație . să se unească și să-și inten
sifice eforturile In direcția edificării 
în Namibia a unei societăți prospere 
și independente, relevă agenția Efe.

Demnului YOWERI MUSEVENI
Președintele Republicii Uganda

KAMPALA
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării independenței 

naționale a tării dumneavoastră. îmi este plăcut să vă adresez calde felici
tări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, da 
progres, prosperitate și pace poporului ugandez prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai intensă, in interesul po
porului român și al poporului ugandez, al cauzei păcii. înțelegerii și colabo
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Z

Republicii Socialiste România

„Socialismul a asigurat cele mai bune 
rezultate poporului albanez"

O cuvin ta re a primului-secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, președintele Prezidiului Adunării Populare 

a R.P.S. Albania, Ramiz Alia
TIRANA 9 (Agerpres). — Cu prile

jul unei mari adunări populare orga
nizate in districtul Tropoja, din nor
dul țării, în preajma aniversării a 45 
de ani de la întemeierea republicii, 
Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P.S. Albania, a evidențiat 
realizările înregistrate de' oamenii 
muncii albanezi. Albania, a subliniat 
vorbitorul, dispune de o economie di
namică, ce constituie baza stabilității 
politice și sociale a țării. Socialismul 
reprezintă sistemul care a dat cele 
mai bune rezultate în întreaga istorie 
a poporului nostru. în procesul edi
ficării socialismului și al dezvoltării 
tării, partidul a aplicat politica eco
nomică de bizuire pe forțele proprii, 
pe proprietatea comună a poporului.

Realizarea sarcinilor pe care le im
pune actualul stadiu de dezvoltare 
a tării necesită îmbunătățirea activi
tății partidului, a organelor de stat 
și economice, a organizațiilor de masă.

Este esențial — a spus vorbitorul — 
să întărim rolul conducător al parti
dului, care trebuie să se găsească în
totdeauna în fruntea activității de 
realizare a obiectivelor noastre.

Referindu-se la o serie de aspecte 
ale situației internaționale, Ramiz 
Alia a relevat că frontul anticomu
nismului a devenit astăzi mai agresiv 
decit oricind, se străduie să deni
greze valorile socialiste. In aceste 
împrejurări, construirea cu succes a 
socialismului în țara noastră, înflo
rirea Albaniei constituie un răspuns 
demascator la asemenea calomnii. 
Politica externă promovată de Alba
nia este o politică de pace și coope
rare prietenească cu toți cei care ne 
respectă independența și suveranita
tea națională. Politica noastră a fost 
și continuă să fie o politică de pace 
și de cooperare cu vecinii, cu toate 
popoarele din Balcani. Am acționat și 
vom acționa și in viitor cu toate for
țele în această direcție — a declarat, 
în încheiere, Ramiz Alia.

PRIMIRE. Erich Honecker, se
cretar general al'C.C. ăl P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, l-a primit pe Yao 
Yilin. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. care a participat la manifes
tările prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare -a întemeierii R.D. Ger
mane. S-a făcut un schimb de 
informații în legătură cu activita
tea de construcție socialistă din 
cele două țări, exprimîndu-se do
rința extinderii in continuare a 
relațiilor bilaterale, p'e multiple 
planuri.

VIZITA. Ministrul de externe «T 
R.P. Chineze, Qian Qichen, și-a 
încheiat vizita oficială întreprinsă 
la Teheran, în cursul căreia a 
fost primit de președintele Iranur 
Iul, Hashemi Rafsanjani, și a avut 
convorbiri cu pmolpgul său ira
nian, Alf Akbar Velayati. întreve
derile au prilejuit examinarea an
samblului relațiilor bilaterale și a 
posibilităților de extindere a coo
perării între cele două țări, pre
cum șl a unor probleme interna
ționale actuale, inclusiv soluțio
narea pe cale pașnică a conflictu
lui din zona Golfului. /

PENTRU DIALOG. Vicepreșe

ILE DE PRESA 
e scurt

LA TRIPOLI a avut loc o se
siune extraordinară a Congresului 
General Popular al Marii Jama
hirii Arabe Libiene Populare So
cialiste. în cadrul sesiunii, Moam
mer Al-Kadhafi. conducătorul

nui I

Marii Revoluții de la 1 Septem
brie a Marii Jamahirii Arabe Li
biene Populare Socialiste, a ■ rostit

dintele provizoriu al Republicii 
Panama, Carlos Ozores, a reafir
mat că guvernul țării sale este 
gata pentru un dialog cu S.U.A. în 
legătură cu problemele divergen
te. EL a arătat că este preferabil 
să se discute aceste probleme șl 
nu să se recurgă la forță sau să 
se impună criterii bazate pe sanc
țiuni economice și amenințări.

CONFORM HOTĂRlRII guver
nului sovietic și de comun acord 
cu statele participante la Tratabil 
de la Varșovia și cu Guvernul R.P. 
Mongole, a fost încheiată retrage
rea unităților militare sovietice 
prevăzută pe anul 1989. Efectivele 
militare au fost reduse cu 50 320 de 
persoane, au fost retrase 3 118 
tancuri, 768 piese de artilerie și 
351 de avioane de luptă. Operațiu
nile de retragere vor continua in 
anul 1990.

EXERCIȚII NAVALE. în apro
pierea coastelor Italiei au început 
manevre navale de amploare ale 
N.A.T.O., sub denumirea „De
terrent Force’1, la care participă 
nave militare ale S.U.A., Marii 
Britanii, Turciei. R.F.G.. Italiei șl 
Greciei. La aceste exerciții navale 
urmează să ia parte, de asemenea, 
nave ale Spaniei și Franței. Mane
vrele vor dura peste o lună de zile.

MANEVRE MILITARE. Ziarul 
„Nodon Sinmun" informează că de 
la Începutul acestei luni unități 
militare americane staționate în 
Coreea de Sud și în Japonia au 
efectuat exerciții aeriene simulînd 
atacuri prin surprindere împotri
va jumătății de nord a Peninsu
lei Coreea. în același timp. în par
tea de sud au fost efectuate ma

nevre militare comune provoca
toare sub denumirea „Pacex-89“. 
Aceste manevre războinice fac să 
planeze în permanență nori negri 
deasupra Peninsulei Coreene, con
stituind o gravă amenințare la a- 
dresa păcii — arată „Nodon Sin
mun".

EXPOZIȚIE A PRESEI ELEC
TRONICE. La Geneva a avut loc 
o expoziție mondială a presei elec
tronice, prezentînd aparatură des
tinată transmiterii de informații si 
imagini la distantă. Cu prilejul 
expoziției s-a desfășurat un sim
pozion internațional consacrat pro
blemelor dezvoltării tehnicii mo
deme de telecomunicații și viito
rului presei electronice. între al
tele, în cadrul expoziției au fost 
prezentate sisteme stereofonice și 
stereoscopice de televiziune. Fir
ma niponă „Kanon" a prezentat, 
în premieră, imagini panoramice 
de televiziune.

CAUZE. Comentînd renașterea 
unor formațiuni neonaziste în R. F. 
Germania, ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau", scrie că 
un asemenea fenomen are cauze 
precise : „Acolo unde se înregis
trează lipsă de locuințe, șomaj, un 
prosent ridicat de tineri fără stu
dii și un număr mare de imigranți, 
dreapta a înregistrat cele mai mari 
succese".

un discurs în care a analizat as
pecte ale situației din tară și pro
bleme internaționale.

PREMIUL NOBEL PENTRU ME
DICINA pe anul 1989 a fost decer
nat oamenilor de știință americani 
Harold E. Varmus- și J. Michael 
Bishop pentru rezultatele cercetă
rilor privind modul de dezvoltare a 
celulelor canceroase, a anunțat In
stitutul Karolinska din Stockholm. 
Cei doi» cercetători au identificat o 
mare familie de gene care contro
lează creșterea normală și multipli
carea celulelor. Se apreciază că a- 
cegstă descoperire va contribui la 
o mal bună cunoaștere a mecanis
mului tumorilor canceroase.

CAMPANIE ÎMPOTRIVA FU
MATULUI. Luni. în Grecia a fost 
o „zi fără țigări", inițiată de or
ganizațiile elene de luptă împo
triva fumatului. Grecii sint consi
derați ca unii dintre cei mai în- 
veterați fumători din Europa în- 
trucît, potrivit datelor statistice,. ei 
consumă zilnic 78 milioane de ți
gări. ceea ce înseamnă o medie de 
8 țigări de persoană. Medicii sus
țin că, direct sau indirect, fuma
tul provoacă în Grecia decesul a- 
nual al unui număr de 10—12 mii 
de persoane.

Criza de guvern 
din Grecia

ATENA 9 (Agerpres). — Andreas 
Papandreu, liderul Mișcării Socia
liste Panelene (PASOK), a resti
tuit președintelui Republicii Elene, 
Christos Sartzetakis, mandatul în
credințat privind formarea unul ca
binet de tranziție care să pregăteas
că alegerile generale de la 5 no
iembrie și campania electorală. Cri
za guvernamentală a devenit astfel 
și mai complicată, ca urmare a re
fuzului anunțat sîmbătă de liderii 
altor două, partide, respectiv Con
stantin Mitsotakis, președintele Noii 
Democrații, și Harilăos Florakis, 
președintele Comitetului Politic al 
Coaliției forțelor de stingă și pro
gresiste, de a alcătui un cabinet in
terimar.

Reuniune în problemele 
valorificării resurselor 

de materii prime 
și energetice

BANGKOK 9 (Agerpres). — La 
Bangkok au început lucrările unei 
reuniuni a experților în probleme 
de planificare economică din regiu
nea Asiei și Pacificului, în cadrul 
căreia vor fi abordate probleme le
gate de punerea in valoare a re- 

' surselor de materii prime si ener
getice ale acestei zone a lumii. Reu
niunea se; desfășoară sub auspiciile 
Comisiei Economice și Sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.). Seoretarul executiv al 
E.S.C.A.P., S. Kibria, a arătat că 
programele ce . vor fi discutate au 
in vedere valorificarea. resurselor 
de materii prime, maritime și ener
getice pină la sfîrșitul acestui se
col.

La uzinele „Mulhouse" și „Sochaux" ale firmei franceze „Peugeot* se 
desfășoară de la 5 septembrie un ascuțit conflict de muncă. Participă 
la grevă majoritatea celor 35 000 salariați din cele două întreprinderi, 
care cer îmbunătățirea condițiilor de viață afectate de creșterea in
flației. Pînă de curînd, conducerea firmei a refuzat orice dialog cu re
prezentanții greviștilor. La trei săptămîni de la încetarea lucrului, calcule
le de specialitate demonstrau că producția uzinelor „Peugeot" se redusese 
cu 15 000 automobile, față de nivelul planificat. In fotografie, un grup 

de greviștiSimboluri noi 
în „Țara dimineților liniștite"

Am avut sentimentul o vreme, 
străbătind orașul Nampho de la un 
capăt la altul, că ne aflăm intr-o 
așezare urbană bine cunoscută. 
Blqcurile zvelte așezate pe malul 
fluviului Te Dong, cu contururile 
proiectate în oglinda apelor sale 
limpezi, ne aduc în minte imagi
nea atît de familiară a orașelor 
noastre de la Dunăre — Galați, 
Brăila, Giurgiu, Drobeta-Turnu 
Severin.

Nampho este un oraș-port. Unul 
din cele mai mari orașe-port ale 
Republicii Populare Democrate 
Coreene. Dar, ca și la Galați — ca 
să ne referim la cel mai reprezen
tativ oraș de la Dunăre —, calita
tea de port a însemnat și înseamnă 
și „placa turnantă" a unei pu
ternice dezvoltări industriale. Co
respondentul ziarului „Nodon Sin
mun" pentru regiunea respectivă 
ne-a furnizat o seamă de date re
velatoare. „Evoluțiile în dezvolta
rea diferitelor sectoare ale indus
triei orașului au fost și sint atît de 
rapide incit e greu să stabilești — 
ne spune el — care dețin in pre
zent ponderile cele mai importante 
pe ansamblul economiei orașului. 
Dacă avem insă în vedere și acti
vitatea desfășurată la Ecluzele de 
Vest, aflate tot in subordinea por
tului Nampho, atunci putem spune 
că activitatea portuară, de con
strucții și reparații navale ocupă 
primul loc în dezvoltarea indus
trială a orașului".

Am avea insă o imagine incom
pletă asupra Nampho-ului, mult 
departe de realitate, ne asigură 
gazdele noastre, dacă i-am privi 
„portretul" numai prin prisma ac
tivității portuare. Ea este, cum 
spuneam, platforma care a stat la 
baza apariției altor industrii, com
plementare sau de sine stătătoare. 
Tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, a a- 
preciat, cu prilejul uneia din nu

meroasele. sale vizite de lucru .efec
tuate în acest oraș, că „Nampho 
este imaginea ' concentrată a dez
voltării economiei coreene, atit ca 
intensitate, cit și ca diversitate".

■ Și, intr-adevăr, acest oraș este un 
important avanpost al industriei 
și, in egală măsură, un avanpost al 
agriculturii.

De altfel, realizările orașului, ca 
și ale întregii țări sint in mod 
nemijlocit și hotărîtor legate de 
activitatea vastă desfășurată de 
Partidul Muncii din Coreea, de la 
a cărui creare se împlinesc 44 de

Note de călătorie 

din R. P. D. Coreeană

ani. Aplicind adevărurile generale 
ale socialismului științific la con
dițiile concrete, Partidul Muncii 
a sădit în rindul maselor ideile 
„Ciuce", al căror sens, definit de 
tovarășul Kim Ir Sen, constă în 
„materializarea spiritului de inde
pendență și creator", „rezolvarea 
tuturor problemelor puse in cadrul 
luptei revoluționare și al operei de 
construcție in principal prin pro
priile forțe, in concordanță cu si
tuația reală a țării". In spiritul 
acestei orientări, in conducerea 
operei de construcție socialistă un 
rol important are tovarășul Kim 
Giăng II, membru al Prezidiului 
Biroului Politic, secretar al C,C. al 
partidului, care desfășoară o in
tensă activitate politico-organiza- 
torică pentru mobilizarea maselor 
în vederea înfăptuirii programului 
de dezvoltare a țării.

In timpul documentării noastre 
am încercat să surprindem — și 
sperăm că am și reușit — date 
edificatoare despre coordonatele 
esențiale ale dezvoltării orașului 
Nampho.

Interlocutorii au în vedere inves
tițiile, in. volum, tot mai mare, de 
la un plan septenal la altul, mo
dernizările ce se efectuează în 
structura industriei acestui oraș. 
Imaginea de „avanpost al indus
triei" se bazează pe existența in 
braș a unei industrii constructoare 
de mașini puternice — reprezen
tată de construcțiile și reparațiile 
navale, dar și de o mare uzină de 
mașini grele, care este alcătuită 
din șapte întreprinderi, de uzina 
constructoare de tractoare, a indus
triei siderurgice, reprezentată de 
un combinat de profil, a industriei 
miniere, reprezentată de exploata
rea zăcămintelor de ’ cărbune și a 
zăcămintelor fosfatice, a industrii
lor ușoară și alimentară, prezente 
și ele, cu importante unități, in 
structura economiei orașului. ■

Imaginea de „avanpost al indus
triei" se regăsește reflectată, cu a- 
ceeași. dinamică, și-in dezvoltarea 
urbană și tehnico-științifică a ora
șului. Nampho, cu p populație de 
peste 800 000 de oameni, ocupă lo
cul al treilea pe țară, ca număr de 
locuitori. Același loc îl ocupă și in 
ce privește ponderea institutelor 
de invățămint și cercetare. Iar 
dacă astăzi multe din unitățile o- 
rașului au cucerit titlul de unități- 
ețalon ale, economiei coreene, ex
plicația trebuie căutată și în pu
ternica colaborare care există aici 
între cercetare, invățămint și pro
ducție. Numai promovînd , noul in 
știință și tehnică se poate situa 
orașiilin avanpostul dezvoltării in
dustriale — afirmă interlocutorii 
noștri.

„Noi — ne întărește imaginea 
despre Nampho colegul de la „No
don Sinmun" — mai numim ora
șul, de pe malul fiu viului. Te Dong 
și „orașul celor trei inimi". Aveam 
să aflăm și de ce. Pentru că, prin 
capacitatea sa de producție în do
meniul construcțiilor navale, el 
este „inima navală a țării" ; prin 
capacitatea uzinei de mașini grele 
de a produce echipamente energe-

Imagine a orașului Wonsan, port la Marea de Est și important centru 
cultural al R.P.D. Coreene

tice poate fi. socotit și „inima ener
getică a țării" ; iar prin uzina de 
tractoare și .Ecluzele de ,Ves,t, .care 
au contribuit -la- smulgerea din 
trițpul mării a.zeci de mii de hec
tare, poate fi apreciat și ca'„ini
ma agricolă a țării". Iar toate cele 
trei „inimi" sint conectate, în pre
zent, cu toată puterea, la activita
tea de realizare a ambițiosului 
program — elaborat de Congresul 
al Vl-lea al Partidului Muncii din 
Coreea — privind modernizarea 
și perfecționarea economiei națio
nale. Nampho contribuie, atit 
direct, cit și indirect la îndepli
nirea celor 10 obiective pe termen 
lung ale acesftii program, care se 
materializează în fapte în acești 
ani. Simpla lor enumerare — pro
ducerea anuală a 100 000 milioane 
kWh energie electrică, a 120 mili
oane tone cărbune, a 15 milioane 
tone oțel, a 20 milioane tone ci
ment, a 7 milioane tone îngrășă
minte chimice, a 1,5 milioane tone 
metale neferoase, a 15 milioane 
tone cereale ș.a. — arată, în con
textul profilului economic al ora
șului, contribuția sa importantă la 
transpunerea' în viață a acestui 
program.

Orașul Nampho participă și la

realizarea programului de moder
nizare și extindere a agriculturii. 
Din cele p,esțe,-300.000 hg .ce ur
mează a fi smulse de șub stăpi- 
pirea apelor pină la sfirșitul ac
tualului plan septenal, orașul con
tribuie — prin construirea Ecluze
lor de Vest — la redarea în folo
sul agriculturii a aproape 40 la 
sută din aceste suprafețe.

...Coreenii spun că istoria lor a 
curs întotdeauna alături de fluviul 
Te Dong. Argumentele construcției 
socialiste în Coreea populară dau 
o nouă , dimensiune acestui adevăr 
cu valoare de axiomă. Importan
tele obiective industriale și edifi
ciile urbanistice construite la 
Nampho, oraș aflat pe zeci de km1 
in vecinătatea fluviului Te Dong, 
dar mai ales construcția-epopee a 
Ecluzelor de Vest relevă faptul că, 
în anii construcției socialiste, ener
giile Te Dong-ului, îngemănate cu 
energiile oamenilor acționează, ca 
o forță unită, pentru binele țării. 
Pentru binele poporului coreean.

E și acesta unul din multele și 
noile simboluri ale construcției so
cialiste în „Țara dimineților liniș
tite".

Constantin PRIESCU

UN DREPT FUNDAMENTAL REFUZAT

TREI MILIOANE DE AMERICANI 
FĂRĂ LOCUINȚĂ

Marea demonstrație de protest de la Washington
WASHINGTON. Sîmbătă, la Ca

pitol Hill, in fafa sediului parla
mentului S.U.A., a avut loc o mare 
demonstrație, care, potrivit relată
rilor agențiilor de presă, s-a desfă
șurat „in semn de protest împotriva 
agravării situației celor lipsiți de a- 
dăpost din Statele Unite". La aceas
tă importantă acțiune, inițiată de 
peste 200 de organizații și asociații 
americane, au fost prezenți — dato
rită sprijinului unor sindicate — «i 
multe persoane fără locuință din 
majoritatea statelor S.U.A. S-au ală
turat demonstrației și sutele de par- 
ticipanți la „marșul dezmoșteniților 
din umbra zgirie-norilor", care au 
străbătut pe jos distanța de la Neti} 
York pină la Washington. „Prin a- 
cest marș — declara unul din con
ducătorii organizației -Coaliția na
țională a celor lipsiți de adăpost» — 
noi difrim să-i atragem pe toți 
americanii alături de cauza noastră".

Intr-adevăr, potrivit datelor furni
zate de organizatori, la demonstra
ția de simbătă, de la Washington, 
au participat circa 250 000 de per
soane, venite din toate colțurile Sta
telor Unite, evidențiind astfel gra
vitatea situației celor fără locuință 
din S.U.A., in condițiile in care iar
na se apropie. In rîndurile manifes- 
tanților se aflau, de asemenea, cu
noscute personalități ale vieții po
litice și cultural-artistice americane 
— Jesse Jackson, militant pentru 
drepturi civile, actrița Marlee Mat- 
lin, ciștigătoare a premiului „Oscar", 
actorul Christopher Reeves.

Cu acest prilej, presa a eviden
țiat că in Statele Unite sint trei 
milioane persoane care nu se pot 
bucura de unul din cele mai elemen

tare drepturi ale omului — dreptul 
la locuință. Însuși președintele 
George Bush — menționează agen
țiile de presă — a calificat exis
tența in S.U.A. a unui număr atit 
de mare de oameni fără adăpost 
drept „o rușine națională".

In cuvințările rostite la marea 
adunare de protest, de la Washing
ton, vorbitorii au arătat că situația 
persoanelor lipsită de locuințe se în
răutățește tot mai mult în S.U.A. 
Dacă actuala politică va continua — 
s-a subliniat cu acest prilej — alte 
19 milioane de oameni vor rămîne 
fără un acoperiș deasupra capului 
in următorii 15 ani. Totodată, s-a 
menționat faptul că, în timp ce gu
vernul a majorat continuu cheltuie
lile pentru înarmare, fondurile pen
tru nevoi sociale, și în special cele 
destinate construcției de locuințe 
cu chirii accesibile, s-au redus in 
mod dramatic — cu 75 la sută după 
1980. Primarul Washingtonului, Ma
rion Barry, a declarat in fața celor 
prezenți că președintele S.U.A. tre
buie să facă in așa fel incit in viitor 
să nu se mai irosească anual pen
tru inarmări 300 miliarde dolari, in- 
trucit sumele respective sint absolut 
necesare ajutorării celor fără adă
post, a săracilor și bătrinilor care 
se zbat in nevoi.

Cu ocazia demonstrației, președin
tele „Coaliției naționale a celor lip
siți de locuință", Barry Zigas, a sub
liniat că Administrația și Congresul 
S.U.A. trebuie să înțeleagă că un 
acoperiș deasupra capului nu repre
zintă un privilegiu, ci un drept 
fundamental al omului — drept care 
în Statele Unite este refuzat unui 
număr de trei milioane de persoane.
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