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h atmosfera de puternică mobilizare a întregului 

popor pentru întimpinarea Congresului a/ XlV-lea 

a[ partidului cu succese remarcabile in întreaga 

activitate, pentru înfăptuirea neabătută a progra

melor de dezvoltare economico-socială a patriei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU 
flU PARTICIPAT LA DESCHIDEREA TIRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI
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Ajunsă la a XV-a ediție, această manifestare de larg interes ilustrează elocvent potențialul creator al clasei noastre muncitoare, 
forța economiei naționale aflate în plin proces de modernizare, politica consecventă a României socialiste de extindere a colaborării 

și cooperării reciproc avantajoase cu toate statele lumii

Tovarâțul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarâșa Elena Ceaușescu au parti
cipat simbâtâ, 14 octombrie, la deschiderea Tîrgului Interna
țional București, organizat sub deviza „Comerț — cooperare — 
dezvoltare — pace".

Tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu au 
fost intimpinati in momentul sosirii 
la Complexul expozitional din Piața 
Scinteii cu vibrante manifestări de 
bucurie si entuziasm de mii de 
bucuresteni prezent! la deschiderea 
noii ediții a Tîrgului Internațional 
București. S-a aclamat Îndelung 
pentru poporul român, pentru patria 
noastră socialistă, pentru partid sl 

secretarul său general. în repetate 
rînduri. grupuri de pionieri si șoimi 
ai patriei, de tineri și tinere s-au 
apropiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu oferindu-le cu emoție 
buchete de flori.

La festivitatea Inaugurală au 
participat membri și membri su
pleant! ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari al 

Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești.

Erau prezenti șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara noastră, 
directorii pavilioanelor naționale și 
reprezentanți ai firmelor de peste 
hotare care iau parte la ediția din 
acest an a Tîrgului de la București, 
corespondenți ai presei străine.

Ceremonia oficială a inaugurării 
celei de-a XV-a ediții a Tîrgului 
Internațional București a început 
prin intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul loan Ungur, mi
nistrul comerțului exterior si coope

rării economice internaționale, cate a 
spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși, 
Onorată asistență,
Inaugurăm astăzi cea de-a XV-a 

ediție a Tîrgului Internațional 
București, prestigioasă manifestare 
a vieții economice românești, care 
se bucură de o largă rezonanță in
ternațională și evidențiază voința 
statornică a României socialiste de 
a dezvolta colaborarea cu toate sta
tele lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

Este o deosebită cinste pentru noi 
toți să salutăm, cu profund respect 
și aleasă recunoștință, prezența la 
acest eveniment jubiliar a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, cti
torul de geniu al unei epoci glorioa
se, a cărui inițiativă stă la originea 
Tîrgului International București.

Prezența dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, este o nouă și 
grăitoare dovadă a grijii permanente 
pe care o purtați propășirii patriei 
și poporului, a activității neobosite 
pe care o desfășurat! pentru dezvol
tarea relațiilor economice externe ale 
României și extinderea legăturilor de 
prietenie cu popoarele de pretutin
deni, pentru triumful cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

îngăduiți-mi să exprim, în același 
timp, un respectuos omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prim viceprim-mlnistru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și învățămîn- 
tului — a cărei distinsă prezență o- 
norează manifestarea de astăzi — 
și să-i adresez cele mai vii mulțu
miri pentru sprijinul constant și ge
neros pe care îi acordă promovării 
schimburilor economice și tehnico- 
știintifice internaționale ale țării 
noastre.

Adresăm un călduros salut celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid șl de stat prezenți la această 
festivitate.

Ne bucură mult participarea la 
inaugurarea tîrgului a oaspeților da 

peste hotare, a membrilor corpului 
diplomatic, precum și a numeroșilor 
expozanți români și străini, adresîn- 
du-le tuturor un cordial „Bun 
venit !“.

Desfășurlndu-se sub generoasa șt 
consacrata deviză „Comerț — coope
rare — dezvoltare — pace“, cea de-a 
XV-a ediție a Tîrgului Internațional 
București reunește peste 700 de în
treprinderi românești șl peste 600 de 
firme din 51 de țări ale lumii, 32 de 
state expunînd in pavilioane națio
nale.

Printr-o fericită coincidență, actu-r 
ala ediție a tîrgului are loc In- 
tr-un an marcat de evenimente cu 
adinei și durabile semnificații pen-

(Continuare in pag. a III-a)

VIZITA DE LTJCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu 1n județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreunâ cu tovarâșa Elena Ceaușescu au începui, 
simbâtâ dupâ-amiazâ, o vizitâ de lucru în județul Bistrița- 
Nâsâud.

Vizita se înscrie ca un nou mo
ment semnificativ al dialogului 
neîntrerupt pe care secretarul gene
ral al partidului 11 poartă cu făuri
torii de bunuri materiale și spiri
tuale în probleme importante privind 
viata și munca lor. dezvoltarea eco
nomico-socială a țării, potrivit prin
cipiului că în patria noastră socia
lismul se construiește cu poporul și 
pentru popor, cu oamenii și pentru 
oameni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se află acum 
In mijlocul celor ce muncesc și tră
iesc in străvechiul ținut Bistrița-Nă- 
săud, astăzi mai înfloritor ca oricînd, 
datorită politicii înțelepte, umaniste 
a partidului și statului nostru, a pri
ceperii și hărniciei locuitorilor săi. 
Beneficiind de un însemnat volum 
de investiții, județul a înregistrat. în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, unul dintre cele 
mai ridicate ritmuri de dezvoltare, a 
cunoscut adinei prefaceri înnoitoare, 
care au schimbat fundamental înfă
țișarea orașelor și comunelor, dar 
mai cu seamă viata oamenilor. 
Chipul nou al județului se contu
rează în jurul platformelor indus
triale înălțate în municipiul reședin
ță de județ, precum și la Năsăud, 
Beclean și Sîngeorz-Băi, la Prundu- 
Birgăului, Lechința și Rodna. in 
marea lor majoritate aparținlnd 
unor ramuri de bază ale economiei 
naționale, cum sînt construcțiile de 
mașini, metalurgia și chimia, indus
tria materialelor de construcții și 
prelucrarea lemnului. Elocvent. în 
acest sens, este faptul că produc
ția industrială a județului a crescut 
de aproape 17 ori față de 1965. în 
același timp, a sporit de 2,6 ori pro
ducția agricolă prin mai buna va
lorificare a condițiilor create în anii 
socialismului. S-au construit, de 
asemenea, mii și mii de apartamen
te. precum și numeroase edificii so
ci al-culturale.

Mindri de tot ceea ce s-a Înfăp
tuit, măreț și durabil, în județul lor 
și pe întreg cuprinsul țării, bistri- 
țenii au întimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu flori și bucurie 
în inimi, cu mult respect, cu entu
ziaste manifestări de stimă și prețui
re.

Desfășurîndu-se sub semnul aces
tor vibrante simțăminte, vizita s-a 
constituit, încă de la Început, într-un 
emoționant moment sărbătoresc, în
tr-un eveniment de mare însemnă
tate în viața județului și a locui
torilor săi.

Intîlnirile pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le are cu oamenii 
muncii bistrițeni prilejuiesc o ana
liză cuprinzătoare a muncii depuse 
și a rezultatelor obținute, a măsuri
lor ce trebuie întreprinse pentru ri
dicarea întregii activități pe un plan 
calitativ superior, la nivelul posibili
tăților, al puternicei baze tehnico- 
materiale de care dispune județul, 
în vederea îndeplinirii, în cele mai 
bune condiții, a importantelor sar
cini ce-i revin din planurile și pro
gramele de dezvoltare în profil teri
torial, in anul 1989, în actualul cinci
nal.

La vizită participă tovarășii Emil 
Bobu și Silviu Curticeanu.

Sosirea ii) județ a avut loc în orașul 
Beclean, care, asemenea celorlalte lo
calități. a înregistrat o remarcabilă 

. dezvoltare.
La coborîrea din elicopter, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ■ tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinati de 
prlmul-secretar al Comitetului Jude
țean Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
Nicolae Bușui, care, în numele tutu
ror locuitorilor, le-a adresat un 
călduros bun venit.

în cinstea sosirii secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, era aliniată o gardă care a pre
zentat onorul. Pionieri și șoimi ai pa

triei. tineri și tinere au oferit flori.
După datină, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinati cu 
pline și sare.

Erau prezenți mii de cetățeni ai o

rașului Beclean și din localitățile în
vecinate, care, prin puternice aplau
ze, urale și aclamații, au exprimat 
bucuria și satisfacția de a pri
mi, din nou, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 

Ceaușescu. S-a scandat, cu Înflăcă
rare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu reales la al XIV- 
lea Congres !“, cu convingerea 
că reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la marele forum 

al comuniștilor români, în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului constituie garanția înfăptuirii 
cu succes a cutezătoarelor obiective 
de dezvoltare multilaterală a țării, a 
înaintării neabătute a patriei spre 
orizonturile luminoase ale comu
nismului.

în această ambianță însuflețită a 
început vizita la ÎNTREPRINDE
REA METALURGICA DIN 
BECLEAN.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați de membrii consiliului de 
conducere al întreprinderii, de mi
nistrul industriei metalurgice, Ma
rin Enache. de membri ai conducerii 
centralei de profil.

în centrul analizei care a avut loc 
cu acest prilej s-au aflat probleme 
esențiale privind dezvoltarea și di
versificarea producției, creșterea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, a gradului de valorificare a 
metalului și a eficienței economice 
a întregii activități.

Referindu-se la modul cum se în
făptuiesc aceste importante obiecti
ve, directorul unității, Valentin Co- 
man, a arătat că, de la punerea în 
funcțiune a primei capacități, în 
anul 1978, întreprinderea și-a sporit, 
an de an, producția și profilul de 
fabricație, realizind, în prezent, o 
gamă variată de produse metalurgi
ce necesare economiei naționale. A 
fost subliniat, în acest sens, faptul 
că producția-marfă a crescut de 
3,5 ori, iar exportul de aproape 
11 ori, față de 1981. Realizări deosebi
te au fost înregistrate, de asemenea, pe 
linia creșterii productivității muncii 
și reducerii cheltuielilor materiale, a 
consumurilor specifice, utilizării ma
terialelor refolosibile. S-a relevat că 
toate aceste rezultate se datoresc, în 
principal, aplicării măsurilor privind 
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție, in
troducerii unor noi soluții și tehno
logii de înaltă productivitate si efi
cientă economică. Au fost înfățișate, 
totodată, preocupările muncitorilor si 
specialiștilor întreprinderii privind 
înnoirea continuă a producției, reali
zarea unor produse cu caracteristici 

superioare, potrivit cerințelor benefi
ciarilor interni și externi.

în continuare au fost vizitate 
principalele secții de producție ale 
întreprinderii, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au urmărit organizarea și 
desfășurarea proceselor de producție, 
procedeele aplicate pentru realizarea 
laminatelor și a celorlalte produse, 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat randamentul la care «-a 
ajuns in utilizarea metalului șl a 
cerut ca această bună experiență să 
fie generalizată în toate unitățile 
metalurgice din țară. S-a indicat, 
de asemenea, să se acționeze pentru 
modernizarea trăgătoriei, pentru 
continua diversificare și creștere a 
calității produselor.

Vizita de lucru a continuat la ÎN
TREPRINDEREA DE CO
VOARE.

Oamenii muncii de aici, în majo
ritate femei din orașul Beclean și 
comunele învecinate, și-au mani
festat cu deosebită căldură, prin 
urale și ovații, satisfacția de a se 
reintîlni cu secretarul general al 
partidului, de a-i raporta despra 
realizările obținute in îndeplinirea 
sarcinilor de plan, de a-i mulțumi 
pentru grija statornică ce o poartă 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
lor de muncă șl de viață.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de mem
brii consiliului de conducere al în
treprinderii, de ministrul industriei 
ușoare, Maria Flucsă, de reprezen
tanți ai centralei industriale da 
profil.

Creată la indicația secretarului ge
neral al partidului, întreprindere^ 
are in profilul său de fabricația 
fibre semipieptănate și covoare tip 
mochetă.

Directorul unității, Ana Litinschi, 
a informat că, prin transpunerea în 
practică a indicațiilor primite CU 
prilejul precedentei vizite, întreprin
derea și-a sporit continuu producția, 
lucrînd, în prezent, la capacitatea 
proiectată.
_________ _______ __ _ J 
(Continuare in pag. a Il-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
(Urmare din pag. I)

O serie de exponate înfățișau re
zultatele și preocupările colectivului 
de oameni ai muncii de aici pentru 
Înnoirea și modernizarea continuă a 
produselor, prin aplicarea unor noi 
tehnologii și perfecționarea celor 
existente, pentru creșterea eficienței 
economice. Totodată, s-a arătat că, 
prin Înfăptuirea măsurilor de orga
nizare și modernizare a fluxurilor 
de fabricație, s-a asigurat utilizarea 
rațională a capacităților, realizarea 
și depășirea sarcinilor la principalii 
indicatori, în primul rind la produc
ția fizică, reducerea costurilor de 
producție, creșterea productivității 
muncii și a beneficiilor. O atenție 
deosebită a fost acordată realizării 
unor produse — fibre și mochete — 
de o calitate tot mai bună.

Au fost vizitate secțiile de filatură 
|i țesătorie ale întreprinderii.

Apreciind rezultatele bune obținu
te pînă acum de colectivul unității 
în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
factorilor de răspundere din Minis
terul Industriei Ușoare șl din între

prindere să ia măsuri pentru diver
sificarea în continuare a gamei sor
timentale, pentru reducerea greutății 
produselor și creșterea calității lor.

In timpul vizitei la întreprinderea 
Metalurgica și la întreprinderea de 
Covoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
înconjurați cu multă căldură 
de muncitorii acestor unități, care 
le-au oferit flori și le-au adresat 
mulțumiri din inimă pentru grija 
manifestată față de munca și pre
ocupările lor, pentru dezvoltarea șl 
înflorirea orașului Beclean și a ju
dețului Bistrița-Năsăud.

Secretarul general al partidului a 
stat de vorbă cu oameni al muncii 
de la aceste întreprinderi, le-a adre
sat urări de sănătate și noi succese 
in activitatea ce o desfășoară.

La plecarea din orașul Beclean, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că i-a făcut o impresie bună, vizita 
la întreprinderea Metalurgica și la 
întreprinderea de Covoare, subli
niind că a constatat cu multă satis
facție preocuparea oamenilor mun
cii din aceste unități de a-și îmbu
nătăți continuu activitatea, de a ri
dica nivelul tehnic și calitativ al 
produselor, de a realiza noi sorti
mente, de a crește eficiența econo
mică. Secretarul general al partidu
lui a relevat, totodată, că se impune 
să se acționeze, în continuare, pen
tru diversificarea producției, creș
terea calității produselor, valorifi
carea mai bună a materiilor prime, 
ceea ce va duce la sporirea eficien
tei, a beneficiilor și, pe această cale, 
la ridicarea generală a nivelului de 
trai.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe oamenii muncii din cele 
două întreprinderi, pe toți locuitorii 
orașului Beclean pentru rezultatele 
înregistrate și le-a adresat urarea 
de a obține noi succese în întreaga 
lor activitate, pentru a se prezenta 
la Congresul al XIV-lea al partidu-

Iul eu rezultate cît mai buna în 
toate domeniile.

Aprecierile și îndemnurile secre
tarului general al partidului au găsit 
un larg ecou în rindurile oamenilor 
muncii din Beclean, care, prin urale 
și ovații, prin îndelungi aplauze, au 
dat expresie angajamentului de a 
acționa cu întreaga energie pentru 
transpunerea in viață a orientărilor 
și indicațiilor primite, pentru înde
plinirea exemplară a prevederilor de 
plan, pentru a întîmpina cu noi și 
importante realizări marele forum al 
comuniștilor români.

Cu deosebită bucurie au fost întîm- 
plnați tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu de lo
cuitorii orașului NĂSĂUD, stră" 
veche așezare cu nume de o rezo

nanță aparte în spiritualitatea româ
nească, ce s-a înscris energic, ase
menea tuturor localităților țării, pa 
coordonatele amplului proces da 
edificare socialistă a României. Nă- 
săudul se mlndrește astăzi cu o 
platformă industrială modernă, cu 
alte unități productive ce conferă o 
imagine complexă activității econo
mice desfășurate în prezent în bă- 
trînul oraș. Dinamismul dezvoltării 
sale în perioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului 
este evidențiat în chip semnificativ 
de dublarea în cursul acestui cinci
nal a valorii producției industriale.

Vizita de lucru în orașul Năsăud'a 
început la ÎNTREPRINDEREA 
DE PRELUCRARE MASE 
PLASTICE. Vil șl puternice a- 
plauze, îndehingl ovații șl ural» 
au marcat atmosfera în care au 
fost lntîmpinațl aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu. S-a dat glas senti
mentelor de adlncă dragoste și pre
țuire ale oamenilor muncii față de 
conducătorul partidului și statului 

nostru, angajamentului de a întări 
prin noi fapte de muncă deplina 
adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIV-lea Congres, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Panouri șî grafice înfățișau dina
mica dezvoltării întreprinderii și 
producției în timpul care a trecut de 
la precedenta întîlnire a secretarului 
general al partidului cu colectivul 
da aici. Reține atenția faptul că prin 
transpunerea în practică a unul 
amplu program de modernizare și 
perfecționare, producția-marfă a în
treprinderii s-a dublat față de 1985, 
exportul a înregistrat o creștere de 

peste 5 ori. Iar productivitatea mun
cii de 50 la sută.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
Întâmpinați cu mult respect de 
membrii consiliului de conducere al 
întreprinderii, de ministrul Indus
triei chimice și petrochimice, loan 
M. Nicolae, cadre de conducere din 
centrala industrială de profil, cer
cetători, specialiști, muncitori.

în incinta unei hale au fost pre
zentate produse ce se realizează 
aici prin prelucrarea polietilenei și 
polipropilenei — folii pentru agri
cultură și diverse ramuri industria
le, țevi pentru irigații și alte uti
lizări, piese auto, diverse confecții 
și ambalaje, îndeosebi pentru indus
tria alimentară, obiecte de uz casnic.

Pe parcursul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost înfățișate de di
rectorul întreprinderii, Eugen Moldo
van, rezultatele obținute în domeniul 
Valorificării materialelor recuperabile 
și refolosibile — importantă sursă de 
materii prime. Se raportează că in 
acest scop a fost amenajai un atelier 
special, dotat cu utilaje realizate cu 
forțe proprii, că materialele refolosi
bile dețin acum circa 15 la sută din 
volumul total al materiilor prime con
sumate, iar în viitorul apropiat pon
derea lor va ajunge la 30 la sută.

In același timp, au fost prezentate 
succesele înregistrate în domeniul 
diversificării sortimentelor, al ridică
rii parametrilor tehnici și calitativi ai 
acestora, fapt ce a făcut să crească 
solicitările la export.

Apreciind realizările obținute de 
aoest colectiv, secretarul general al 
partidului a Indicat conducerii mi
nisterului și centralei de resort, 
precum șî întreprinderii să la toate 
măsurile ce se impun în vederea 
punerii în funcțiune, în cel mal 
scurt timp, a ultimei capacități de 
producție, îmbogățirii în continuare 
eu sortimente nod a gamei produse
lor obținute prin prelucrarea polle- 
'dleneî și polipropilenei. asîgurtn- 
du-se astfel o mai bună valorificare 
a materiilor prime, sporirea eficien
ței economice a întregii activități.

Principalele probleme ale dezvol
tării și modernizării producției au 
fost analizate șl în cursul vizitării 
ÎNTREPRINDERII TEXTILE 
NASÂUD.

Din anul 1978, cînd a Intrat în pro
ducție, întreprinderea năsăudeană, 
construită din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cunoscut un 
puternic proces de dezvoltare, alun
gind în prezent să se numere prin
tre unitățile reprezentativ» în dome
niul industrializării bumbacului. 
Producția sa — atît cea de fire, cît 
și de țesături finite — se situează la 
un înalt nivel calitativ, fapt ce o 
face să fie deosebit de solicitată pe 
piața internă și la export.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu *1  
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate evoluția întreprinde
rii, structura fabricației, precum și 
acțiunile întreprinse în direcția creș
terii volumului și diversificării pro
ducției, îmbunătățirii calității și 
competitivității acesteia.

Evidențiind eforturile colectivului 
In planul utilizării cu eficiență spo
rită a capacităților de producție, va
lorificării superioare a materiilor 
prime, directorul Întreprinderii. An
drei Pop, a subliniat că acestea s-au 
materializat în îndeplinirea princi
palilor indicatori economici pe pri
mele trei trimestre al» anului, in 
obținerea unor importanta depășiri 
de plan.

A fost reliefat faptul că tradu
cerea In practică a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului 
la precedenta vizită efectuată aid, 
acțiunile vizind modernizarea flu
xurilor de fabricație au avut efecte 
economice notabile, intre care se re
marcă sporirea substanțială a pro
ducției. la unele sortimente Inregls- 
trindu-se creșteri de 150—200 la sută 
fată de anul 1981.

Pe parcursul vizitării Filatu
rii de Bumbac, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentate pe 

larg date semnificative referitoare 
la modul în care se desfășoară ac
tuala etapă a procesului de îmbu
nătățire a organizării și moderni
zare a proceselor de fabricație. A fost 
subliniată ponderea importantă de
ținută de autoutilare, de moderni
zarea liniilor tehnologice și crearea 
unor articole noi, pe baza cărora 
s-au obținut creșteri importante atît 
la productivitatea muncii, cît și la 
producția-marfă și export.

Rețin atenția, prin nivelul tehnic 
și eficiența lor, Înlocuirea mașinilor 
de țesut cu suveică cu mașini necon- 
venționale, modernizarea finisajului 
prin trecerea la un proces de fabri
cație continuu, dezvoltarea secției 
țesători» prin montarea In spațiile 
existente a unor utilaje de mare 
randament Au fost înfățișate. în 
același timp, preocupările specia
liștilor. ale întregului colectiv pentru 
asigurarea condițiilor in vederea în
făptuirii programului de dezvoltară 
a întreprinderii în cincinalul viitor.

Un loo important în cadrul dialo
gului purtat da secretarul general

Primire călduroasă în municipiul Cluj-Napoca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut, 
în drum spre județul Bistrița-Năsăud, o escală în municipiul 
Cluj-Napoca.

Locuitorii orașului au Intlmpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu cu căldu
ră și însuflețire. Mii de oameni al 
muncii au venit pentru a exprima 
secretarului general al partidului 
sentimentele de profundă stimă și 
prețuire, întreaga lor recunoștință 
pentru tot ceea ce a făcut *1  face 
spire binele șl propășirea patriei. 
Înflorirea necontenită a României 
socialistei.

Pe aeroportul dîn munici
piul Cluj-Napoca, tovarășul 

al partidului cu colectivul întreprin
derii năsăudene l-au ocupat pro
blemele privind creșterea gradului 
de valorificare a materiilor prime.

Secretarul general al partidului 
a cerut să fie extinsă fabricația 
garniturilor de lenjerie brodate, ca 
și a țesăturilor imprimate, creîn- 
du-se în acest scop o secție de im
primerie, să se realizeze modela 
noi, cu un grad mai mare de pre
lucrare șl cu valori superioare.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a adresat 
țesătoarelor năsăudene felicitări 
pentru realizările de pînă acum, 
arătînd că este necesar să acționeze 
în continuare pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime, pen
tru creșterea eficienței activității 
întreprinderii.

Rodnicul dialog de lucru al secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu cei ce 
muncesc pe platforma industrială a 
Năsăudului a deschis noi perspec
tive de dezvoltară acestei străvechi 
așezări.

Nicolae Ceaușesctl șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu deo
sebit respect, de Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului Jude
țean Cluj al P.C.R., de al ți repre
zentanți al organelor locale de 
partid șl de stat.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. A fost in
tonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Pionieri și șoimi aî patriei, tineri 
fi tinere au oferit, cu dragoste, flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu •

La plecarea din Năsăud, numeroși 
locuitori ai orașului, tineri și vîrst- 
nici, și ai localităților din împreju
rimi âu salutat cu deosebită căldură, 
cu dragoste și profundă recunoștință 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pa 
tovarășa Elena Ceaușescu. S-a scan
dat din nou, cu putere, „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu reales la al 
XIV-lea Congres

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calda 
felicitări oamenilor muncii de la în
treprinderea de Prelucrare Mase 
Plastice și de la „Țesătura", tuturor 
locuitorilor din Năsăud, precum șl 
urarea de a obține rezultate tot mal 
bune, de a fntîmpina Congresul al 
XIV-lea al partidului cu noi și tot 
mal mari succese.

în aplauzele celor prezențl, elicop
terul prezidențial a decolat îndrep- 
tîndu-se spre reședința ce a fost re
zervată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Vizita în județul Bistrița-Năsăud 
continuă.

adresat celor prezențl, tuturor locui
torilor județului un cald salut și 
cele mal bune urări de succes in ac
tivitatea ce o desfășoară pentru în
deplinirea planului de producție, a 
obiectivelor actualului cincinal. Cu
vintele secretarului general al parti
dului au fost primite cu vii și în
delungi aplauze, cu urale și ovații, 
oamenii muncii clujeni exprimîndu-și 
în acest fel hotărîrea de a acționa cu 
dăruire și abnegație, în spirit revo
luționar, pentru realizarea impor
tantelor sarcini ce revin județului 
din planurile și programele de dez
voltare a țării.

în aclamațiile locuitorilor munici
piului Cluj-Napoca, prezențl pe ae
roport, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
loc la bordul elicopterului preziden
țial, îndreptîndu-se spre primul o- 
bîectiv înscris în programul vizitei 
în județul Bistrița-Năsăud.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU 
AU PARTICIPAT LA DESCHIDEREA TlRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)
tru poporul român : In martie, țara 
noastră și-a lichidat definitiv datoria 
externă, dobîndindu-și cu adevărat 
independența politică șt economică ; 
în august am sărbătorit a 45-a ani
versare a victoriei revoluției de eli
berară socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă ; în noiem
brie va avea loc Congresul a XIV- 
lea al Partidului Comunist Român, 

v care va dezbate și adopta documente 
< de însemnătate fundamentală pentru 

mersul ferm al poporului nostru pa 
calea progresului și bunăstării.

Doresc să subliniez cu satisfacție 
că, reflectind uriașele transformări, 
puternica dezvoltare ti modernizare 
pa care le-a cunoscut economia na
țională, cu precădere în ultimul sfert 
de veac, oferta românească la ediția 
jubiliară a Tîrgului Internațional 
București se distinge printr-o mare 
varietate și complexitate, constînd — 
în principal — din produse noi șl 
reproiectate, cu înalți parametri teh
nici și calitativi.

Desfășurindu-se sub aceste auspi
cii favorabile, avem convingerea că 
și această ediție întrunește toate 
condițiile pentru a aduce o nouă și 
importantă contribuție la mai buna 
cunoaștere și apropiere intre partici- 
panți, facilitînd, totodată, o intensă 
și rodnică activitate comercială, în 
avantajul reciproc al partenerilor.

în numele organizatorilor acestei 
manifestări economice Interna
ționale, rog respectuos pe tovarășul 
Nicolaa Ceaușescu, secretarul gene
ral al sPartidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialista 
România, să binevoiască a tăia pan
glica inaugurală.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a tăiat, în 
aplauzele celor prezenți, panglica 
inaugurală a ediției din acest an a 
Tirgului Internațional București.

în continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați să 
viziteze pavilioanele tîrgului.

în pavilionul central au fost pre
zentate o serie de produse de Înaltă 
tehnicitate realizate în tara noastră 
în domeniul electronicii, electroteh
nicii. al construcțiilor de mașini, re
prezentative pentru stadiul înregis
trat în dezvoltarea acestor ramuri, 
pentru contribuția hotărîtoare pe 
care ele o au in modernizarea econo
miei naționale, introducerea de teh
nologii noi. avansate, de înalt randa
ment, în extinderea automatizării 
proceselor de producție. în sporirea 
productivității muncii. în creșterea 
eficienței economice. Ăvînd la bază 
concepția secretarului general al 
partidului privind dezvoltarea puter
nică a marii industrii socialiste prin 
folosirea cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, acesta 
ramuri au înregistrat unul dintre 
cele mai înalte ritmuri de creștere a 
producției, asigurind caracterul dina
mic al economiei țării, accentuarea 
laturilor intensiv-calitative în toate 
sectoarele de activitate.

Ilustrative, în acest sens, sînt pro
dusele cu care participă la actuala 
ediție numeroase unități și centrale 
industriale din întreaga țară.

Dintre exponatele prezentate în 
acest an, au reținut atenția diversa 
tipuri de strunguri, mașini de fre
zat, gama de calculatoare, cen
tre de prelucrare și instalații de 
prelucrat metale in sistem flexibil, 
instalații automate de control nedis
tructiv, produse de deosebită tehni
citate. realizări de prestigiu în cadrul 
înfăptuirii programelor prioritare din 
diferite sectoare ale economiei noas
tre naționale.

Toate acestea pun In evidență pre
ocupările existente în industria elec
tronică și electrotehnică pentru reali
zarea de produse comparabile cu 
cele mai avansate pe plan mondial, 
pentru a răspunde cerințelor tot mai 
complexe ale economiei noastre, pre
cum și beneficiarilor de peste ho
tare.

Apreciind produsele Industriei e- 
lectrotehnice prezentate în cadrul 
T.I.B. ’89, secretarul general al parti
dului a indicat să se acorde cea 
mai inare atenție mecanizării și 
automatizării proceselor de producție 
și, în acest scop, să se dezvolte în 
continuare gama de mașini-unelte și, 
cu prioritate, celulele flexibile inte
grate cu sisteme de con'rol nedis
tructiv, precum și liniile mecanizate 
asistate de operator.

La standul Institutului Central de 

Fizică, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se acționeze cu mai multă 
fermitate în direcția obținerii unor 
lasere de puteri mai mari și să se 
realizeze tehnologii noi, care să fia 
larg folosite, cu performante aare 
să se situeze la nivelul de vîrf 
înregistrat pe plan mondial.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
înfățișate în continuare utilaje și 
agregate realizate de industria con
structoare de mașini, prezentă, la 
actuala ediție, cu peste o mie de ex
ponate. O coordonată esențială a 
activității in această ramură o re
prezintă crearea și asimilarea în 
producție pe baza concepției proprii 
a noi tipuri de mașini, utilaje și 
instalații, cit și îmbunătățirea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ 
al celor existente in fabricație. Se 
remarcă, intre altele, gama largă de 
subansamble, motoare de diversa 
puteri, rulmenți, comparabile prin 
calitățile tehnice cu cele mai buna 
realizări înregistrate pa plan mon
dial în acest domeniu, elocventă do
vadă a atenției speciale acordata 
dezvoltării acestei ramuri de bază a 
economiei noastre naționale.

Pe platformele în aer liber, con
strucția de mașini prezintă diferite 
tipuri de autoturisme de teren și de 
oraș, autocamioane, autobasculante, 
autospeciale, autovehicule pentru 
mărfuri și călători, destinate trans
portului urban și interurban, auto
utilitare, microbuze și troleibuze. 
Larg reprezentate sînt, de aseme
nea, celelalte sectoare ala construc
ției de mașini — industriile aero
nautică și navală, de tractoare și 
mașini agricole, utilaj petrolier, 
chimic, petrochimie, energetic și de 
material rulant.

Au fost prezentate produse ale in
dustriei metalurgice care pun in evi
dență puternica dezvoltare și moder
nizare a acestei ramuri, saltul calita
tiv înregistrat în producția de metal 
a țării. Elocventă în acest sens este 
prezența în standul rezervat metalur
giei a unor produse pe care întreprin
derile de specialitate le exportă in 
mod tradițional în peste 50 de țări ala 
lumii, de pe toate meridianele — sor
timente diverse de produse trefilate, 
profile mici și mijlocii, oțeluri carbon 
de calitate, slab aliate, microaliate șl 
aliate, țevi pentru construcții și insta
lații, pentru industria extractivă, ca
bluri de tracțiune, cord metalic.

Angajată puternic pe coordonatele 
dezvoltării intensive,> ca de altfel în
treaga economie românească, meta
lurgia prezintă anul acesta o serie de 
produse speciale, cu un înalt grad de 
prelucrare. Este vorba de țevi sudate 
longitudinal pe generatoare, cu diame
tru mare, pentru transportul gazelor 
naturale, table electrotehnice, diverse 
tipuri de oțeluri inoxidabile și oțeluri 
bare pentru construcția de mașini, 
sortimente noi de electrozi de sudură, 
table rezistente Ia abraziune și altele.

Un loc aparte, în cadrul expoziției 
II ocupă prezentarea potențialului de 
cercetare și proiectare in industria 
metalurgică românească. Specialiștii 
din institutele de cercetare de profil 
expun machete ale unor instalații de 
mare complexitate, precum și tehno
logii de concepție românească pentru 
dotarea platformelor industriale din 
țară, cit și pentru a fi oferite parte
nerilor de peste hotare.

In cadrul sectorului transporturilor 
și telecomunicațiilor, la actuala ediție 
a tirgului sint prezentate produse și 
echipamente de înaltă tehnicitate, 
care dovedesc preocuparea specialiș
tilor din acest domeniu de a perfec
ționa continuu mijloacele destinate 
comunicațiilor rutiere, feroviare și 
navale, în lumina celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Un loc aparte în standurile re
zervate sectorului îl ocupă instala
țiile și aparatele menite să sporeas
că gradul de mecanizare si auto
matizare a lucrărilor din stațiile de 
cale ferată, porturi, precum și aie 
celor de construcție a căilor ferate.

Preocuparea pentru asigurarea 
unui transport modern și rapid cu 
păstrarea în condiții optime a 
mărfurilor este ilustrată de oferta 
conținind diferitele modele de con
tainere și box palete, solicitate de 
numeroase firme de peste hotare.

Produse noi și modernizate sînt 
oferite si în domeniul telecomuni
cațiilor. între acestea remarci ndu-se 
radioreleele tip digital cu un nu
măr mare de căi telefonice, super
vizorul de trafic și altele.

Planșe și machete înfățișează in 
mod sugestiv capacitatea unităților 

românești de specialitate de a rea
liza obiective economice de an
vergură — porturi maritime si flu
viale. aeroporturi, poduri, viaducte, 
tuneluri, linii ferate — posibilități
le rezolvării tuturor problemelor pe 
care le ridică asemenea construcții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizi
tat, de asemenea, standurile cu pro
duse din domeniul industrializării 
lemnului, materialelor de construc
ții. ale sticlei și ceramicii fine. în
fățișate cu fantezie și bun gust, ex
ponatele oferă o imagine grăitoare 
a priceperii și talentului producăto
rilor de mobilier, de articole din 
cristal, porțelan șl sticlă, de mate
riale și accesorii utilizate pe șan
tierele de construcții, a preocupări
lor muncitorilor și specialiștilor 
noștri pentru valorificarea superioa
ră a materiilor prime, sporirea parti
cipării acestor ramuri la schim
burile economice Internaționale.

Sint expuse numeroase garnituri 
de mobilă — camere de zi, dormitoa
re, camere pentru tineret, ca și alte 
piese de mobilier, camere de lucru și 
pentru copii. Realizată in diverse sti
luri și soluții constructive, mobila ro
mânească, ce se bucură de aprecieri 
pe piața internațională, încorporează 
un volum ridicat de prelucrare, ceea 
ce determină atit satisfacerea exigen
țelor de calitate și nivel tehnic, cit 
și valorificarea in bune condiții a 
materiilor prime, cu deosebire a 
lemnului.

Au reținut atenția, de asemenea, 
camerele de baie complet echipate, 
bogatul sortiment de articole din fa
ianță, de tapet, de accesorii pentru 
construcții, de produse ale industriei 
lianților.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-a fost 
prezentată colecția de produse ale 
industriei sticlei șf ceramicii fine. în 
vitrine, alături de articole din cris
tal, se află, de asemenea, numeroase 
obiecte de menaj și decorative din 
porțelan, sticlă, ceramică fină. Fie
care din acestea, ca și întregul an
samblu, oferă o mărturie a talentului 
sticlarilor români, a capacității aces
tora de a asigura produse de un 
înalt nivel tehnic șl calitativ, com
petitive pe piața externă.

Apreciind calitatea mobilei, a arti
colelor din porțelan și faianță, a ac
cesoriilor utilizate în construcții, 
secretarul general al partidului a 
cerut să se acționeze cu mai 
multă energie pentru creșterea gra
dului de prelucrare și a nivelului 
tehnic al produselor, astfel incit să 
se asigure atit sporirea eficienței 
exportului, cit și diminuarea in con

tinuare a consumurilor de lemn, me
tale neferoase, de alte materii prima 
și materiale.

Au fost vizitate exponate ale in
dustriei extractive a cărbunelui, mi
nereurilor metalifere și nemetalifere, 
a țițeiului și gazelor naturale, pre- 
cUm și geologiei, ramuri chemate 
să-și aducă o contribuție tot mai mare 
la consolidarea bazei energetice și 
de piaterii prime a țării.

în standurile rezervata acestor 
ramuri au fost prezentate, prin in
termediul unor panouri, grafice, ma
chete și fotografii, instalații și uti
laje complexe de mare randament 
în domeniul mineritului, al extrac
ției de țiței și gaze naturale, reali
zate atit în tară, cit șl în străină
tate în cadrul acțiunilor de coope
rare ale României cu țări de pe toa
te continentele. Sînt înfățișate, de a- 
semenea. studii, proiecte, tehnologii 
și metode folosite în domeniul geo
logiei și prospecțiunilor, forajului și 
extracției de țiței și gaze, al ex
ploatărilor zăcămintelor de cărbune, 
precum și o paletă diversă de sub
stanțe nemetalifere pe care tara 
noastră le oferă la export. Este 
relevant faptul că, în prezent, un 
număr important de specialiști ro
mâni cu o înaltă calificare în 
domeniul industriei extractive își 
desfășoară activitatea în diferite 
țări ale lumii, unde execută lu
crări de cercetare geologică, pen
tru punerea în exploatare de ză
căminte de substanțe minerale uti
le. lucrări de construcții și instala
ții specifice acestui sector sau acor
dă asistentă tehnică.

în standul sectorului energetic 
se află produse noi, de înal
tă tehnicitate, realizate de în
treprinderile de specialitate, ce evi
dențiază direcțiile prioritare în ac
tivitatea de concepție și execuție, in 
producerea unor instalații și apa
rate de mare complexitate, compe
titive pe piața externă. De aseme
nea, prin machete și fotomontaje 
sînt înfățișate marile construcții de 
baraje și centrale hidroelectrice, rea
lizate de muncitorii și specialiștii 
noștri atît în tară, cit șl în străină
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați, In continuare, să viziteze 
pavilionul industriei chimica și 
petrochimice.

Au fost înfățișate o serie de rezul
tate obținute în această ramură, 
care în anii socialismului, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent, devenind unul din 

pilonii de bază ai economiei româ
nești moderne. Industria chimică și 
petrochimică deține în prezent o 
pondere mare în ansamblul produc
ției industriale a țării.

Un rol determinant în progresul 
chimiei și petrochimiei românești 
revine cercetării, științifice și ingi
neriei tehnologice, aflate sub îndru
marea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. în unită
țile Institutului Central de Chimie 
su fost elaborate și proiectate teh
nologii și instalații pentru domenii 
de maximă importanță, cum sînt 
prelucrarea țițeiului și gazelor natu
rale, elastomerii, ■ materialele plasti
ce. fibrele chimice, lacurile și vop
selele. metalele neferoase, semicon- 
ductorll, ingrășămintele, medica
mentele, eoloranții. Pe baza lor au 
fost realizate numeroase combinate, 
Întreprinderi și instalații , !n țara 
noastră, precum și în diferite țări 
ale lumii, hi cadrul relațiilor de 
colaborare economică pe care Româ
nia Ie Întreține cu alte state.

în standul chimiei anorganice șl 
organice se remarcă produse tradi
ționale cuprinse în oferta tării noas- 
țre la export — sodă, săruri de po
tasiu, alcooli, fenoli, amine. Astfel, 
între produsele petrochimiei, care, 
pe baza cercetărilor proprii, a în
registrat o puternică dezvoltare, : se 
disting cauciucurile sintetice,, gama 
diversă de materiale plastice, polie
tilena. policlorura de vinii, polisti- 
renul.

Industria petrochimică prelucră
toare prezintă o gamă variată >’dâ 
articole din mase plastice și cauciuc 
utilizata în construcția de mașini, 
agricultură, transporturi și în alte 
domenii, anvelope pentru autotu
risme, autocamioane, tractoare și 
mașini agricole, anvelope industria
le și anvelope de mari dimensiuni.

în timpul vizitării pavilionului in
dustriei ușoare au fost prezentate 
numeroase produse — țesături, tri
cotaje. confecții, articole de galan
terie. marochinărie. blănărie — care 
reflectă preocuparea pentru dezvol
tarea intensivă, calitativ-superioară 
a acestui sector industrial. în con
cordantă cu cerințele beneficiarilor 
Interni șl externi. Se remarcă pro
dusele cu grad superior de prelu
crare. obținute pe baza cercetărilor 
proprii, prin valorificarea superioa
ră a materiilor prime. Produsele ex
puse reflectă, totodată, atenția deo
sebită ce se acordă diversificării. în
noirii.' modernizării, ridicării nivelu
lui calitativ ' al acestora, creșterii 
ponderii produselor cu un grad mare 

de complexitate in prelucrarea pen
tru valorificarea superioară și efi
cientă a materiilor prime si mate
rialelor concomitent cu reducerea 
consumurilor specifice și sporirea 
gradului de confort și funcționali
tate.

Rețin atenția sortimentele de țe
sături și tricoturi din tipuri de fire 
si fibre chimice asimilate în acest 
an. în fabricație. Sectorul de con
fecții prezintă o diversitate de mo
dele de îmbrăcăminte ce intruneso 
caracteristicile noii linii a modei, 
fiind practice Si funcționale. îmbră
cămintea tricotată Îmbină linia cla
sică cu modelele simple, ușoare, rea
lizate pe baza tehnologiilor proprii, 
prin valorificarea superioară a re
surselor locale de materiale. Se e- 
videntiază. totodată, articolele din 
piele, precum și accesoriile funcțio
nale și ornamentale pentru industria 
de confecții, tricotaje, incăltăminte 
si marochinărie. relevîndu-se gradul 
de complexitate și prelucrare al a- 
cestora. în pas cu tendințele modei 
actuale.

în pavilionul rezervat cooperației 
este expusă o gamă variată de pro
duse realizată de unitățile coopera
ției meșteșugărești și de producție, 
achiziție si consum. Marele număr de 
exponate reflectă preocuparea lu
crătorilor din domeniul micii indus
trii pentru dezvoltarea si diversifi
carea producției, articolelor de uz 
casnic, gospodăresc și personal, pe 
baza utilizării resurselor locale, a 
materiilor prime, a materialelor re
cuperabile rezultate din industria 
republicană. din care. Drintr-o 
manoperă deosebită, se obțin obiec
te de valoare atît pentru piața in- 

, ternă, cit si pentru export.
Produsele prezentate scot în evi

dentă, totodată, gama largă de servi
cii pe care o poate oferi populației 
industria meșteșugărească.

De remarcat este faptul că la 
actuala ediție a T.I.B. peste 70 la 
sută din produsele expuse sint noi. 
multe din ele fiind deja solicitata 
de partenerii externi.

Diversitatea si calitatea exponate
lor aflate în standurile rezervate 
agriculturii si industriei alimentare 
pun pregnant in evidentă erija parti
dului și statului nostru pentru dez
voltarea si modernizarea continuă a 
acestor Importante ramuri ale eco
nomiei naționale, preocupările 
constante pentru creșterea produc
țiilor vegetale si animaliere, pentru 
valorificarea superioară a tuturor 
produselor agricole. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentate di
ferita soiuri de grîu si orz. hibrizi 
de porumb și floarea-soarelui, se
mințe de legume si material săditor, 
creații ale institutelor si stațiunilor 
de cercetare agricolă existente în 
țara noastră, care se cultivă an de 
an în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste si asigură recolte mari 
la hectar. în concordantă cu cerin
țele si obiectivele noii revoluții agra
re. în același timp, sînt expuse fruc
te si legume în stare proaspătă, pre
cum si produse zaharoase, de moră- 
rit si panificație, conserve de legu
me si fructe, alte produse agroali- 
mentare.

în spatiile rezervate întreprinderi
lor mecanice pentru agricultură au 
fost examinate mașini și utilaje de 
pregătire a solului, de efectuat lu
crări de întreținere și de combatere a 
dăunătorilor, de recoltat fasole, cine- 
pă și mazăre, instalații pentru iri
gații. precum și diferite mașini de 
prelucrat terenul cu tracțiune ani
mală.

Prestigioasa manifestare economi
că găzduită de tara noastră reunește 
și în acest an un important număr 
de firme străine din țări de pe dife
rite continente. Sînt prezente cu 
pavilioane naționale proprii : Alba
nia, Australia, Austria, Bangladesh, 
Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Chile, Costa Rica, 
Cuba, Elveția, Franța, R.D. Germană,
R. F. Germania, Israel, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Nigeria, Norvegia, 
Palestina, Polonia. Spania. Suedia,
S. U.A., Tunisia, Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. și Zair. Alături de acestea 
mai participă o serie de firme indi
viduale din Arabia Saudită, Cipru. 
Danemarca, Egipt, Emiratele Arabe 

Unite, Grecia, Guineea, Iordania, In
dia, Irlanda, Kuweit, Liban, Liberia, 
Libia, Lichtenstein, Marea Britanie, 
Olanda, Panama, S.U.A., precum și 
din Berlinul Occidental.

La fiecare din pavilioanele vizita
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați și salutați cu deosebită 
stimă de reprezentanți ai guvernelor 
unor țări participante, de șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, de conducători de firme, ' 
care au exprimat deosebite mulțu
miri pentru vizită, precum și satis
facția de a participa la această ma-, 
nifestare economiică și comercială In
ternațională organizată de România,'

Cu acest prilej, f președintelui - 
Nicola*  Csaușasou i-a foet- iw.smto 
salutul șefilor de stat și guvern al 
unor țări participante la actuala 
ediție a T.I.B. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit șl a 
transmis, la rîndul său. șefilor de 
state și de guverne din țările res
pective salutul său și cele mai bune 
urări.

Pe parcursul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu cei vehiți în întimpinare. 
în acest cadru, au fost relevate bune
le relații., existente între România șl 
statele prezente la tîrg, precum și po
sibilitățile de care dispune economia 
românească pentru intensificarea și 
lărgirea acestor relații în folosul re
ciproc, al cauzei colaborării, înțele
gerii și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat cu Interes produsele expuse 
de țările participante, de firmele 
străine și și-a exprimat convingerea 
că T.I.B. ’89 va prilejui o mai bună 
cunoaștere a realizărilor obținute de 
România și de țările participante, ofe
rind Un prilej favorabil extinderii șl 
diversificării schimburilor comerciale 
între participanți. Președintele Româ
niei a adresat participanților străini 
la actuala ediție urări de succes în 
realizarea unor schimburi fructuoase, 
în dezvoltarea raporturilor de coope
rare economică cu țara noastră.

Ajuns la cea de-a 15-a ediție, Tîr- 
gul Internațional București, manifes
tare cu recunoscut prestigiu, se des
fășoară, în acest an, la împlinirea a 
patru decenii și jumătate de la revo
luția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, în 
condițiile in care intregul nostru 
popor intimpină, intr-o atmosferă în
suflețită de vibrantă angajare patrio
tică și revoluționară, Congresul al 
XIV-lea al . Partidului Comunist 
Român.

Tirgul international se constituie, 
ca de fiecare dată, intr-o cuprinză
toare imagine a dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei în anii socia
lismului, a succeselor remarcabile în
registrate în toate domeniile, îndeo
sebi in perioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului.

Punînd în relief nivelul ridicat atins 
de economia națională, gradul da 
competitivitate al produselor româ
nești, prestigioasa manifestare din 
Capitală ilustrează, în același timp, e- 
volutia raporturilor internaționala 
ale tării noastre, dorința României 
de a dezvolta și extinde continuu le
găturile sale cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, pe baza respectării 
principiilor deplinei egalități in drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, de a participa tot mai intens 
la schimbul mondial de valori.

La încheierea -vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați și ovațio
nați îndelung de numeroși bucureș- 
teni aflati in incinta Complexului ex- 
pozițional, care și-au exprimat, în a- 
cest fel, sentimentele de profundă 
dragoste și înaltă prețuire față de 
conducătorul partidului și statului, ce 
și-a consacrat întreaga via'ă și pu
tere de muncă dezvoltării României, 
creșterii prestigiului ei în rindul na
țiunilor lumi*.  în gînd cu întreaga 
țară, cei pro cn'i au scanc’at cu ln- 
sjTc.i.e „itareuti reales, la al 
XTV-’-a Cmf'-il'1 manUestindți-și 
ăst c - ' " i nestrămutată că
,Te'c> ’-i ', >r. " ■ -ira i'ia supremă a
; ■ tut o'e calea «o-
cla' : .1 .i și co. ..mismului.
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU „Ziua energeticianului“

Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării 
unor culturi și obținerea de producții mari la hectar

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, Comitetul Județean Vaslui al P.C.R. raportează termi
narea recoltării strugurilor pentru vin și realizarea unei producții medii 
de 20 150 kg la hectar.

Această producție bună reprezintă o vie mărturie a justeței politicii 
agrare a partidului și statului nostru, a sprijinului constant acordat agri
culturii, ramură de bază a economiei naționale.

In continuarea telegramei se arată că în aceste zile se acționează 
la recoltarea legumelor și fructelor destinate industrializării șl aprovizio
nării populației, la strîngerea și depozitarea furajelor, la recoltarea po
rumbului, a cartofilor de toamnă și a sfeclei de zahăr. Se lucrează, de 
asemenea, la transportul produselor agricole la unitățile de prelucrare, 
mal cu seamă pentru aprovizionarea cu materii prime a întreprinderilor 
de Industrializare a sfeclei de zahăr, la eliberatul terenurilor de resturi 
vegetale și efectuarea arăturilor, ca și la executarea altor lucrări în 
cimp și in zootehnie.

Toți oamenii muncii de la sate - se arată în încheierea telegramei 
- acționează cu dăruire și responsabilitate pentru a realiza producții 
bune la toate culturile, hotărîți să-și sporească în acest fel contribuția la 
dezvoltarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului 
popor.

LA STRUGURI PENTRU VIN
• Județul Vaslui - 20150 kg la hecîar

★

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Itomân, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii mun
cii din numeroase unități agricole 
raportează terminarea recoltării 
unor culturi și obținerea de pro
ducții mari, superioare celor pla
nificate.

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

în atmosfera de efervescentă ac
tivitate creatoare prin care oame
nii muncii din industrie, din cele
lalte sectoare de activitate întîm- 
pină marele forum al comuniștilor 
români, alte colective munci
torești raportează tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan. Aceste succese au la bază u- 
tilizarea deplină a capacităților de 
producție, mai buna organizare a 
muncii, întărirea ordinii și disci
plinei, al căror efect se regăsește, 
cu deosebire. în sporirea mai ac
centuată a productivității muncii.

In telegrama Comitetului Jude
țean Bihor ai P.C.R. se raportează

*
în aceste zile — se arată In tele

grame — forțele satelor sînt con
centrate Ia strîngerea tuturor roa
delor toamnei, cu deosebire la re
coltarea porumbului, a cartofilor și 
sfeclei de zahăr, a legumelor și 
fructelor. Se muncește, de aseme
nea, la eliberarea terenurilor da 
resturi vegetale și la efectuarea 

că la data de 14 octombrie au fost 
îndeplinite sarcinile planificate la 
producția-marfă pe 3 ani și 10 luni, 
ceea ce creează posibilitatea rea
lizării, pînă la sfîrșitul acestei 
luni, a unei producții suplimen
tare de peste un miliard șapte sute 
cincizeci milioane lei, concretizată 
în livrarea, peste prevederi, a unor 
însemnate cantități de lignit, e- 
nergie electrică pe bază de căr
bune, alumină, mobilier din lemn, 
utilaj tehnologic, confecții textila 
și alte produse.

Comitetul Județean Dîmbovița al 
P.C.R. raportează că 18 unități e- 
conomioe au îndeplinit, la 14 oc
tombrie. planul la productia-marfă 
industrială pe patru ani ai actua
lului cincinal, asigurind astfel con

arăturilor, ca șl la executarea altor 
lucrări de sezon.

în încheierea telegramelor »s 
exprimă angajamentul ferm al lu
crătorilor ogoarelor de a face totul 
pentru a obține producții bune la 
toate culturile, întimpinînd astfel 
cu rezultate deosebite în muncă 
marele eveniment din viata țării, 
a poporului nostru — Congresul al 
XIV-lea al partidului.

La porumb
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL VILCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Voieești — 31210 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Cooperativa Agricol» de Pro

ducție Tunarii Vechi — 30 330 
kg la hectar

La porumb
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricol» de Pro

ducție „Crișana" — Sintandrel 
— 26 230 kg Ia hectar

diții pentru realizarea, plnă la 
sfîrșitul anului, a unei producții 
suplimentare în valoare de peste 
1 miliard lei. Totodată, 33 de uni
tăți economice reprezentative ale 
județului au Îndeplinit sarcinile 
de plan pe trei ani și zece luni 
din acest cincinal, urmînd să ob
țină peste prevederi, pînă la sfîr
șitul acestei luni, o producție In 
valoare de 1,5 miliarde lei. Iar 
pînă la Congresul aii XIV-lea al 
partidului, de 2,2 miliarde lei. spo
ruri valorice oe se vor concretiza 
in importante cantități de cărbune, 
produse ale industriei electroteh
nice și electronice, aparataj electric 
de joasă tensiune, utilaj chimic, 
lacuri și vopsele, ciment, prefabri
cate din beton armat și alte produ

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricol» de Pro

ducție Saulla — 25 630 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricol» de Pro

ducție Măntștiur — 22 800 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricol» de Pro
ducție Sicl&u — 22 150 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
• întreprinderea Agricol» de Stat 

„9 Mai" — 22 500 kg la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricol» de Pro

ducție Trifești — 22 450 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricol» de Pro
ducție Pildești — 21 580 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VILCEA

• Cooperativa Agricol» de Pro
ducție Lădești — 21270 kg ia 
hectar

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL MUREȘ

• Cooperativa Agricol» de Pro
ducție Sinpaul — 112 600 kg la 
hectar

se solicitate de economia națională 
și la export.

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice proprii ale Consiliului 
Popular al Județului Prahova au 
Îndeplinit, în ziua de 14 octom
brie, prevederile de plan la pro
ducția-marfă industrială pe 3 ani 
și 11 luni din actualul cincinal. 
Aceasta le oferă posibilitatea c-a, 
pînă la cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului, să realizeze integral 
planul pe 4 ani din actualul 
cincinal.

Dedicînd aceste realizări marelui 
forum al comuniștilor din luna 
noiembrie — se subliniază în tele
grame —, comuniștii, toți oamenii 
muncii își exprimă in acest fel 
adeziunea deplină la Hotărtrea

IN JUDEȚUL BACAU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săucești — 110 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pletroșani — 108 000 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ

• Cooperativa Agricol» de Pro
ducție Ion Creangă — 106 580 
kg la hectar

La rădăcinoase
IN JUDEȚUL BISTRIȚA- 

NASĂUD
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Beclean — 72 520 kg la 
hectar

La mere
IN JUDEȚUL VRANCEA

• Asociația Economic» Interco- 
operatistă Suraia — 35 100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BACĂU
• întreprinderea Agricol» de Stat 

Bacău — 33 470 kg la hectar
• Stafiunea de Cercetări și Pro

ducție Pomicolă Bacău — 32 500 
kg la hectar

Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie a.c. privind propunerea 
de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres, în funcția su
premă de secretar general al 
partidului, chezășie sigură a mer
sului neabătut al patriei pe calea 
progresului și bunăstării.

în telegrame se exprimă, toto
dată, angajamentul ferm al colec
tivelor de muncă de a face totul 
pentru a obține noi succese în 
producție, răspunzînd cu înaltă 
responsabilitate revoluționară în
demnurilor șl chemărilor secreta
rului general al partidului de ». 
înfăptui in mod exemplar marile 
obiective de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

(Agerpres)

Astăzi este „Ziua 
energeticianului". In 
această perioadă bo
gată in fapte și împli
niri remarcabile, înre
gistrate in toate sec
toarele de activitate. 
In întimpinarea apro
piatului forum al co
muniștilor, poporul 
întreg omagiază mun
ca plină de dăruire și 
răspundere a celor 
care asigură produce
rea și distribuția e- 
nergiei necesare des
fășurării in cele mai 
bune condiții a între
gii vieți economico-so- 
ciale. Prilej de evi
dențiere a rezultatelor 
bune cu care energe- 
ticîenii intîmpină Con
gresul al XIV-lea al 
partidului, sărbătoarea 
de astăzi oferă posibi
litatea unei analize 
temeinice, exigente și 
responsabile a modu
lui in care se înfăp
tuiesc importantele 
sarcini și obiective 
stabilite de conducerea 
partidului pentru a- 
cest sector vital al 
economiei naționale.

Practic, sărbătorim 
astăzi „Ziua energeti
cianului" în atmosfera 
de maximă răspun
dere pentru organiza
rea corespunzătoare a 
producției și a muncii 
tn toate centralele e- 
lectrice, pentru instau
rarea, in fiecare uni
tate din acest sector, 
a unui climat de de
plină ordine și disci
plină, în scopul folo
sirii la întreaga capa
citate a mijloacelor 
din dotare, astfel in
cit sistemul energetic 
național să funcțio
neze, zi de zi și ceas 
de ceas, ireproșabil. 
Livrind ritmic econo
miei naționale canti
tatea de energie sta
bilită prin plan, ener- 
geticienii trebuie să-și 
organizeze cit mai bine 
munca, astfel incit în 
cel mai scurt timp să 
se încheie lucrările de 
reparații capitale și 
revizii tehnice, la gru
purile care au îndepli
nit norma de funcțio
nare. Apropierea se
zonului rece impun» 
măsuri ferm» pentru

grăbirea finalizării a- 
cestor lucrări și pre
gătirea tuturor unități
lor producătoare de e- 
nergie in vederea tre
cerii in cele mai bun» 
condiții a vîrfului de 
iarnă. Orice intîrziere 
în executarea lucrări
lor poate diminua pu
terea care trebuie să 
se afle permanent la 
dispoziția economiei 
naționale. Iată de ce, 
pretutindeni este ne
cesar să se acționeze 
cu toate forțele, res- 
pectindu-se întocmai 
graficele de lucru, con
dițiile de calitate și 
tehnice stabilite pen
tru pregătirea fiecărui 
obiectiv.

Cu înaltă răspundere 
trebuie să se acționeze 
și pentru completarea 
stocurilor de cărbune 
din depozitele termo
centralelor. In multe 
unități energetice a- 
ceastă acțiune se afli 
in stadiu avansat de 
finalizare. Sînt însă și 
centrale unde stocuri
le de combustibil nu 
sînt la nivelul cotelor 
planificate. Timpul 
permite desfășurarea 
unor largi forțe și în 
acest domeniu, astfel 
ca in depozitele de 
combustibil ritmul lu
crărilor să fie accele
rat, astfel tnctt in cel 
mai scurt timp stocu
rile de lignit să atingă 
volumul stabilit.

Așezind întreaga lor 
muncă sub semnul 
angajării neobosite, al 
înaltei răspunderi pen
tru asigurarea produc
ției de energie, puter
nicul detașament al 
oamenilor muncii din 
termocentrale și hi
drocentrale, din între
prinderile de rețele 
electrice, de pe șan
tierele energetice, are 
înalta datorie de a 
acționa, la fel ea în
tregul popor, pentru 
organizarea ireproșa
bilă a întregii activi
tăți. Practic, dacă sar
cina cea mai impor
tantă pentru toți e- 
nergeticienii țării este 
aceea de a acționa 
ferm pentru asigura
rea funcționării la pa
rametrii înalți a tu

turor capacităților e- 
fer getice, a sistemului 
energetic național, nu 
trebuie pierdute din 
vedere nici acțiunile 
necesare pentru redu
cerea consumurilor 
tehnologice proprii, 
pentru eliminarea pier
derilor de energie in 
rețele, pentru crește
rea eficienței econo
mice.

tn spiritul tnflăcă- 
ratelor chemări' și în
demnuri ale secreta
rului general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, e- 
nergeticienii trebuie 
să facă totul, să de
pună eforturi stărui
toare pentru a întîm- 
pina Congresul al XIV- 
lea cu realizări cit 
mai bune, pentru a 
contribui, astfel, la a- 
sigurarea condițiilor 
necesare pentru în
făptuirea în cele mai 
bune condiții a planu
lui pe acest an și pe 
anul 1990, pe întregul 
cincinal, pentru tradu
cerea în viață a isto
ricelor documente c» 
vor fi adoptate de fo
rumul comuniștilor ro
mâni, documente afla
te în prezent pe masa 
de lucru a întregului 
partid și popor și care 
călăuzesc munca înflă
cărată a întregii na
țiuni. Iată de ce, as
tăzi, de ziua lor, îm- 
brățișindu-i cu dra
goste și căldură, oa
menii muncii de p» 
întreg cuprinsul pa
triei urează energeti- 
cienilor noi și impor
tante succese în acti
vitatea lor și își ex
primă deplina încre
dere că toți cei c» 
muncesc tn acest do
meniu vor acționa 
fără preget, cu hotă- 
rîre și răspundere co
munistă pentru asigu
rarea ritmică, tn con
diții de eficientă spo
rită a energiei, cores
punzător cerințelor e- 
conomiei naționale, în
deplinind întocmai 
sarcinile trasate de 
conducerea partidului.

Nicolae 
M1UTARU
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— conducătorului iubit. Emlslun, 
realizată in colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
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cație Socialistă al județului Brașov

M,25 Film artistic. „Chirurgii". Produc-1 
tie a studiourilor bulgare j

21.30 Bijuterii muzicale
21,50 Telejurnal

RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILE - ÎNCHEIATE GRABNIC!

Măsuri pentru livrarea operativă 
a legumelor

Pe agenda de lucru a legumicul
torilor din județul Teleorman se 
află in aceste zile o serie de ac
țiuni care privesc atît recolta ac
tuală. cit și pregătirea celei viitoa
re. Acolo unde se mai află legume 
de sezon în cimp au fost concentra
te importante forte umane pentru 
strîngerea. sortarea si livrarea lor 
piețelor și fabricilor de industriali
zare. Practic, se recoltează ultimele 
oantități de tomate, ardei, vinete, 
gogonele. „Cu deosebire, preocu
pările din perioada aceasta au 
ca obiectiv major strîngerea ur
gentă a tot ceea ce este pe
risabil sau supus pericolului de 
depreciere în caz de brumă — ne 
spune directorul adjunct al între
prinderii Județene de Legume și 
Fructe Teleorman, tovarășul Ion 
Cergan. în grădinile unităților din 
Guruieni, Troianu, Saele, Ștorobă- 
neasa. Zimnicea. Cernetu, ca și în 
fermele viticole din Moșteni. Căl- 
mățuiu, Beuca, Lăeeni și ale între
prinderii Agricole de Stat Zimnicea 
au fost concentrate șl alte forte din 
sectoare de activitate neagricole, 
pentru ca întreaga recoltă să fie 
pusă la adăpost în cel mai scurt 
timp. Conform graficelor de livrare, 
sint folosite la transportul legume
lor și al strugurilor atît mijloacele 
noastre, cit și cele ale principalului 
beneficiar — I.L.F. Militari din Ca
pitală".

Aveam să ne convingem că acolo 
unde organizarea muncii este bună, 
iar activitatea se desfășoară con
form programelor stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. rezultatele înregistrate în
dreptățesc eforturile. La Cooperati
va Agricolă Guruieni. deși in cursul 
nopții a plouat, numeroși oameni se 
află in grădină la recoltarea toma
telor, ardeilor și vinetelor. care se 
mai află în cimp. Președintele uni
tății. George Stan, și șeful fermei, 
Nicolae Popa, urmăresc modul cum 
lucrează fiecare formație. Roșiile 
sint strînse cu grijă, sortate și ex

Forțele sînt concentrate acum 
la culesul porumbului

Practic, toți locuitorii satelor și 
toate mijloacele mecanice de care 
dispun unitățile agricole din jude
țul Constanța sint concentrate la 
munca în cimp pentru executarea 
exemplară a lucrărilor la timp și 
in condiții de cea mai bună calitate. 
Organizarea bună. înaltul simt de 
răspundere al specialiștilor, conducă
torilor de unități agricole, mecani
zatorilor și cooperatorilor au făcut 
posibil ca la această dată lucrări
le să fie mult mai avansate. Este 
de fapt o primă concluzie a inves
tigațiilor întreprinse într-un mare 
număr de unități agricole.

Bătălia pentru recolta anului vii
tor se desfășoară sub semnul hotă- 
ririi de a realiza In 1990 producții 

pediate în cea mal mare parte pie
țelor. La fel și celelalte roade, care, 
prin frumusețea lor, atestă hărnicia 
oamenilor de aici. Remarcăm preo
cuparea deosebită pentru valorifica
rea superioară a producției printr-o 
sortare atentă. „Mai avem de cules 
circa 20 tone de legume, inclusiv 
gogonele, in afară de varză, care se 
va recolta mai târziu, ne spune pre
ședintele cooperativei. Măsurile pa 
care le-am luat urmăresc cu priori
tate o mai largă mobilizare a forțe
lor. astfel incit să nu pierdem ni
mic din recolta acestui an. Pină 
acum am livrat 700 tone legume 
la fondul de stat".

pentru 
lungul 

legumi- 
deosebi- 
roadelor 
recolta- 

ne spune

sectorul 
atenție 
tuturor 
Încheiat 

gogoșar —

o

Și la Cooperativa Agricolă Dră- 
gănești-Vlașca, cunoscută 
rezultatele obținute de-a 
anilor și in 
col, se acordă 
tă valorificării 
grădinii. „Am 
rea ardeiului i.......
vicepreședintele unității. Alexandru 
Lupescu. Acum stringem ultimele 
cantități de tomate pentru indus
trializare. Pe fiecare solă am orga
nizat controlul temeinic , al culturi
lor, astfel incit să nu rămînă ni
mic in urma culegătorilor". Reținem 
că de aici s-au livrat la fondul de 
stat peste 1 700 tone de legume in 
diverse sortimente.

In județul Teleorman măsurile în
treprinse pentru corelarea recoltării 
cu transportul legumelor se află 
permanent în atenția comandamen
tului județean pentru agricultură, a 
specialiștilor din cadrul trustului 
horticol și unităților respective. Mo
dul in care se îndrumă activitatea 
din grădini, colaborarea ce există 
intre unitățile producătoare și cele 
care trebuie să valorifice legumele 
sint tot atitea garanții că roadele 
grădinilor vor fi strînse in cel mal 
scurt timp și fără pierderi.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

mai mari de orz și de griu decit 
cele obținute în acest an. Cuvîntul 
de ordine a fost și este calitatea 
deosebită a tuturor lucrărilor, de la 
arat și pînă la semănat. Specialiștii 
organelor județene agricole, cei din 
unităti au început mai intîi cu a- 
legerea amplasamentelor pentru a 
semăna păioasele după cele mai bune 
premergătoare. Iată ce ne spune in 
această privință tovarășul George 
Ionescu. inginerul-șef al Consiliului 
Agroindustrial Pantelimon : „Anul 
acesta am amplasat griul si orzul 
după plante bune premergătoare : 
soia, fasole, floarea-soarelui și po
rumb. Griu după griu. în anul întii 
am semănat doar pe 8 la sută din 
suprafață. Eliberînd din timp tere

nul. am efectuat arături numai cu 
scormonitorul. în aceleași condiții de 
înaltă calitate, am pregătit patul ger
minativ. Am semănat la 6—7 cm a- 
dincime. pentru a se asigura o bună 
răsărire și a preveni „descălțarea" 
plantelor, datorită vînturilor pu
ternice din zona noastră. Acum cînd 
însămîntăm ultimele suprafețe cu 
griu. putem afirma că lucrările pe 
cele peste 13 000 hectare în consiliul 
nostru au fost realizate la un înalt 
nivel calitativ, cum n-am reușit așa 
ceva în nici un alt an“.

Preocupare pentru calitatea lucră
rilor se constată în oricare parte a 
județului, preocupare generată de 
cerința majoră formulată de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind obține
rea în anul viitor a unei producții 
de peste 9 tone de griu la hectar pe 
întreaga suprafață cultivată. La 
I.A.S. Amzacea s-au semănat cu 
grîu 1 900 hectare, iar cu orz — 1 000 
hectare. „Ne-am organizat mult mai 
bine decit anul trecut, ne spune di
rectorul unității, inginerul Dumitru 
Manole. Specialiștii unității au urmă
rit îndeaproape calitatea lucrărilor. 
Au funcționat foarte bine toate cele 
15 semănători, mecanizatorii depă
șind zilnic viteza de lucru planifica
tă. Ne-a preocupat în mod deose
bit pregătirea patului germinativ 
pentru realizarea unei densități uni
forme, de 700 boabe germinabile pe 
metru pătrat. Numai așa putem 
avea 800 de spice recoltabile pe me
tru pătrat, ceea ce corespunde unei 
recolte de 9—10 tone la hectar. în
cheind semănatul înainte de limita 
optimă, așa cum ne-a convins ex
periența acestui an, avem garanția 
că vom realiza o producție foarte 
bună".

Desigur, cind vezi cu cită grijă se 
lucrează, cu un înalt simț de răs
pundere pentru calitate, pentru res
pectarea cu strictețe a tuturor veri
gilor tehnologice, te întrebi pe bună 
dreptate cum pot apărea, chiar izo
lat, situații contrare ? însoțind pe 
teren pe directoarea direcției pentru 
agricultură, inginera Stela Palangă, 
am fost martorii unei lecții aspre, 
servită unor specialiști care, în total 
contrast cu modul de lucru al cole
gilor lor din alte unități, neglijau 
calitatea la semănat Pe o solă a 
Cooperativei Agricole Scărișoreanu, 
sub privirile șefului de fermă, ingi
ner Vasile Trandafir, și ale ingine- 
rului-șef Menlibai Ferit, se semăna 
printre bulbi de ceapă rămași după 
recoltare. Patina semănătorii lăsa o 
parte din sămință la suprafața pă- 
mîntului. Directoarea a cerut să S8 
facă lucrarea de rectificare după 
recoltarea cepei și să se refacă se
mănatul, propunînd sancționarea ce
lor doi specialiști.

Concomitent cu semănatul. în uni
tățile agricole se desfășoară intens 
recoltarea și transportul porumbu
lui. Pînă In seara zilei de 13 octom
brie se strinsese porumbul de pe 88 
la sută din suprafața cultivată. Re
zultat meritoriu, dacă ținem seama 
de volumul mare de muncă efec
tuat în unitățile agricole in această 
perioadă la culesul strugurilor, al 
fructelor și legumelor. Președintele 
Cooperativei Agricole Rîmnic, to
varășul Stere Mițescu, ne spune că 
pe cele 617 hectare cu porumb cul
tivat în sistem irigat se realizează 
peste 30 de tone la hectar. „Pe mă

sură ce recoltăm porumbul, îl șî li
vrăm la baza de recepție — ne spu
ne președintele unității. Nu avem 
ninjic rămas în cimp, pentru că nu 
vrem ca recolta să se diminueze".

La I.A.S. Cogealac s-a lucrat cu 
forțe sporite atît la semănat, cit și 
la recoltarea porumbului. „Am în
cheiat semănatul celor peste 3 800 
de hectare cu păioase, iar acum 
toate forțele sînt concentrate la cu
lesul porumbului. Din cele 3 884 
hectare, am recoltat în jur de 2 800 
hectare. Avem forte să strîngem 
rapid recolta, dar ne trebuie mai 
multe mijloace de transport, pentru 
a o livra. Am făcut un program de 
urgentă pentru a transporta în cite-

La semănat — lucrări 
de bnnă calitate

La un moment dat, în unitățile 
agricole din județul Iași semănatul 
griului întârziase mult. Astfel, cu o 
săptămînă In urmă, mai exact la 7 
octombrie, se însămințase numai 
jumătate din suprafața destinată a- 
cestei culturi. Analizind situația, co
mitetul județean de partid a indicat 
ca, prin buna folosire a utilajelor și 
a timpului bun de lucru, să se reali
zeze o viteză zilnică de lucru însu- 
mînd 7 000 hectare. Cum a fost înde
plinită această sarcină ? Dacă in 
cursul zilei de 8 octombrie viteza de 
lucru la semănatul griului a fost de 
numai 3 015 hectare, ea a crescut sim- . 
țitor în zilele următoare : 9 octom
brie— 7 500 hectare, 10 octombrie — 
7 530 hectare, 11 octombrie — 7 450 
hectare, și doar pe 12 octombrie ea a 
fost de 4 910 hectare, lucru explica
bil. dacă avem în vedere că unele 
unităti agricole au încheiat această 
lucrare. Ca atare, pînă în seara zilei 
de 13 octombrie, pe ansamblul jude
țului, griul a fost lnsămînțat pe 96 
la sută din suprafața planificată.

„Atît restantele la semănat existen
te la un moment dat, cit și recupe
rarea lor nu au fost întîmplătoare — 
afirmă tovarășul Constantin Dascălu, 
directorul general ai direcției agricole 
județene. La început s-a semănat pu
țin pentru că ne-au încurcat ploile. 
Patinele semănătorilor se înfundau 
și, urmărind efectuarea unor lucrări 
de bună calitate, în vederea realizării 
densității optime a plantelor, nu se 
putea admite să se însămînțeze ori
cum. Adevărat, au existat și cauze de 
ordin organizatoric. Astfel, in unele 
unități, specialiștii nu au urmărit dacă 
în cimp sînt condiții bune de lucru 
și ca atare s-a pierdut timp prețios. 
In fața acestei situații, la indicația 
comitetului județean de partid, au 
fost reconsiderate vitezgle zilnice de 
lucru. In acest scop, s-a realizat o 
sincronizare mai bună intre lucrările 
de recoltare a culturilor premergă
toare, eliberarea de resturi vegetale 
a suprafețelor respective, pregătirea 
terenului și semănat. Concentrind for
țele mecanice și manuale la lucrările 
prioritare — strîngerea recoltei și eli
berarea terenului de resturi vegetale 
— care condiționau însămînțările pe 
o suprafață apreciabilă, vitezele zil
nice la pregătirea terenului și semă
nat au putut fi intensificate mult, în- 
trucit a trebuit să însămințăm în te
ren insuficient așezat, specialiștii au 

va zile porumbul din cimp la baza 
de recepție. Avem o recoltă foarte 
bună și trebuie să o punem neîntâr
ziat la adăpost.

De altfel, în numeroase unități, 
cu deosebire în cele de stat, ritmul 
transportului este mai scăzut decît 
cel al recoltării. Ca atare, în cimp 
există mult porumb, așa cum a fost 
recoltat de combine, cu pănuși, de
pozitat în grămezi sub cerul liber. 
De aceea, organele agricole județe
ne trebuie să ia măsuri urgente pen
tru impulsionarea transportului, ast
fel incit întreaga recoltă de porumb 
să fie pusă grabnic la adăpost.

Petre CRISTEA

urmărit și urmăresc, In continuare, 
folosirea acelor utilaje care să asigure 
ca sămînța să fie pusă în contact cu 
solul, astfel incit să încolțească re
pede, iar plantele să răsară în tota
litate".

Despre eficiența acestor măsuri 
aveam să ne convingem pe teren, in 
numeroase unități agricole. Peste tot, 
în aceste zile, forțele au fost mai bine 
dirijate și folosite, astfel că atît strîn
gerea recoltei, cit și însămînțările au 
cunoscut ritmuri sporite. în Consi
liul Agroindustrial Răducăneni, cu 
numai o săptămînă în urmă, se însă- 
mînțase doar jumătate din suprafața 
prevăzută. Șeful secției de mecani
zare, Vasile Druțu, din Cooperativa 
Agricolă de Producție Răducă
neni, remarca : „Dacă aveam te
ren eliberat, puteam lucra cu 
viteze mult mai mari. Dispunem 
de utilaje și mecanizatori buni pen
tru a face însămînțările în termenul 
stabilit". Conducerea cooperativei a 
luat măsuri pentru recoltarea porum
bului și eliberarea de resturi vegetale 
a terenurilor prevăzute a se cultiva 
cu grîu. Restantele la semănat au 
fost recuperate. în altă parte a jude
țului, la Cooperativa Agricolă din 
Balș, din Consiliul Agroindustrial 
Tîrgu Frumos, la semănat se făceau 
lucrări de bună calitate. „întrucit 
griul a fost amplasat după soia pe 145 
hectare, la recoltarea acestei culturi 
s-a lucrat și manual, ne spune tova
rășul Gheorghe Comăniță, președin
tele cooperativei agricole. Ca atare, 
s-a putut pregăti terenul în timp 
scurt, rezultând și o lucrare de cali
tate bună". Tractoristul Vasile Roma- 
niuc se îndrepta cu tractorul spre o 
solă destinată a se însămința cu grîu. 
„Am terminat de lucrat cu combina- 
torul, iar acum urmează să lucrez cu 
discul o porțiune care urmează să fie 
însămințată. La noi, pregătirea patu
lui germinativ este considerată o lu
crare de cea mai mare însemnătate 
pentru a se realiza un semănat de 
calitate".

Și in alte unități agricole din județ 
preocuparea pentru recuperarea res
tanțelor Ia semănat a fost însoțită de 
o înaltă răspundere pentru calitatea 
lucrărilor. Așa cum arată terenurile 
însămînțate — în unele locuri a ieșit 
colțul orzului și griului — oferă ga
ranția că în anul viitor vor fi obți
nute recolte mari.

loan HERȚEG

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 15 octombrie, ora 20 — 18 octom
brie, ora 20. in țară : Vremea se va 
răci ușor, iar cerul va fi variabil, mai 
mult noros în prima parte a interva
lului. Pe alocuri, in regiunile estice, în 
prima .parte a intervalului, vor cădea 
ploi și sub formă de averse. In restul

ACTUALITATEA SPORTIVA
RUGBI. Pe stadionul „Steaua" 

din Capitală s-a disputat sîmbătA 
meciul-test dintre reprezentativele 
de rugbi ale României și Samoa de 
Vest. După o partidă spectaculoasă, 
de foarte bun nivel tehnic, rugbiștii 
români au obținut victoria cu sco
rul de 32—24 (10—9). Punctele for
mației noastre au fost realizate de 
Toader — 2 încercări, Leonte, Lun- 
gu, Dumitraș, Răcean — cite un 
eseu. Domokos și Carp — cite 2 
transformări. Următorul meci al 
selecționatei României se va disputa 
duminică, 22 octombrie, la Baia 
Mare, în compania formației U.R.S.S., 
debut in ediția 1989—1990 a Cam
pionatului Europei.

VOLEI. Sala Giuleștl a găzduit 
aseară meciul retur dintre echipele 
feminine Rapid București și Benfica 
Lisabona, contând pentru Cupa Con
federației europene de volei. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(6, 1, 4) în favoarea sportivelor 
românce. învingătoare și în prima 
întâlnire (3—0), echipa Rapid s-a ca
lificat in faza următoare a competi
ției.

FOTBAL. Sîmbătă s-au disputat 
două meciuri contând pentru etapa 
a 8-a a Campionatului diviziei A la 
fotbal. Iată rezultatele : Dinamo — 
S.C. Bacău 7—1 (5—0) ; Steaua — 
Politehnica Timișoara 3—0 (2—0).

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Fata din Andros — 10 ; Ulti
mul set — 18 ; (sala Amfiteatru) : 
Vassa Jeleznova — 18 ; (sala Atelier) : 
Autograf — 18
• Filarmonica , .George Enescu44 
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Beatrice Crlcoveanu
— pian (Liszt, Schubert, Mendelssohn 
Bartholdy, Debussy, Mozart, Bartok, 
Silvestri), Anca Ioniță — vioară. La 
pian Viorica Boerescu (Ceaikovski, 
Mozart, Enescu, Wieniawski, Masse
net) — 10; Maria Luiza Botez — pian 
(Bach, Beethoven, Chopin) — 17 ; 
(Ateneul Român) : Recital de sonate. 
Liviu Allincăi — vioară, Inna Onces- 
cu — pian (Bach, Mozart. Brahms)
— 11
• Opera Română (13 18 57) : Cosette
— 11 ; Seară de balet modern — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30 ; 
Vînzătorul de păsări — ]8
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 10.30 ; Secretul fami
liei Posket — 18 : (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : Cintec despre mine 
Însumi — 10,30 ; Dimineață pierdută
— 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : Astă seară 
stau acasă — 18.30
© Teatrul de comedie (16 64 60): Preșul
— 10 ; Acești nebuni fățarnici — 18
O Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifunul — 18 : (sala
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 10,30 ; Amintirile Sarei Bernhardt
— 18.30
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 11 ; Arta con
versației — 18 ; (sala Giuleștl, 18 04 85): 

teritoriului — ploi Izolate. Vint slab . 
pînă la moderat. Temperaturile minime ' 
vor fi cuprinse Intre zero și 10 grade, j 
Izolat mal coborite in ultimele nopți .. 
in nordul ș! centrul țării, iar cele maxi- * *j  
me, in general, intre 10 și 18 grade. In 
București î Vremea se va răci ușor. 
Cerul va fi variabil, mal mult noros. In 
prima parte a intervalului, cind va fi 
favorabil ploii. Vint slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
intre 4 șl 8 grade, iar cele maxime, intre 
14 $1 18 grade.

© Un studio în căutarea unei vedete: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19, AURORA (35 04 66) — 
9: 11; 13; 15: 17; 19
C Ciuleandra : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 17: 19
© Furtună în Pacific : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Cortul roșu : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,30: 14: 16,30; 19
©Miss Arizona: LUMINA (14 74 16)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20
• Program special pentru copii și 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 Capucini
lor: COTROCENI (81 68 88) — 15: 17; 10 
© De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,15
© Fata fără zestre ; UNION (13 49 04)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

Celelalte partide ale etapei se dispu
tă astăzi, de la ora 15,00, după ur
mătorul program : F.C. Argeș Pitești
— Jiul Petroșani ; F.C. Inter Sibiu
— Corvinul Hunedoara ; F.C. Farul 
Constanta — Petrolul Ploiești ; Fla
căra Moroni — F.C.M. Brașov ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Victoria 
București ; F.C. Olt — Universitatea 
Craiova ; F.C. Bihor Oradea — 
Sportul studențesc București.

HOCHEI. în prima zi a grupei 
sferturilor de finală din cadrul „Cu
pei campionilor europeni" la hochei 
pe gheață, la Frederikshavn (Dane
marca), formația Steaua București 
a întrecut cu scorul de 4—2 (0—0, 
1—1, 3—1) echipa Frederikshavn, 
prin golurile marcate de Mihail Po
pescu (2). Marius Gliga și Cristian 
Daia. Intr-o altă partidă din aceeași 
serie, Sparta Sarpsborg (Norvegia) 
a învins cu 10—5 (3—2, 5—0, 2—3) 
pe Ferencvaros Budapesta.

POLO. Disputat în piscina „Dina
mo" din Capitală, meciul dintre 
formațiile Dinamo București și 
Spandau 04 din Berlinul occidental, 
contând pentru sferturile de finală 
ele „Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă, s-a încheiat cu scorul 
de 11—10 in favoarea oaspeților, care 
eu obtinut astfel calificarea în tu
rul următor al competiției. In prima 
manșă, poloiștii de la Spandau 04 
ciștigaseră cu scorul de 13—9.

Cocoșelul neascultător — 11 ; Hotel 
„Zodia Gemenilor* 4 — 15; 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase**  
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
H-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada rîsului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* 4 (13 13 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30 ; (la Palatul Sporturi
lor și Culturii) : Cintec din străbuni 
— 15,30; 19,30
• Teatrul „Ion Creangă* 4 (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Cartea cu jucării — u
© Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Arena atracțiilor44 (R.P. Bul
garia) — 10 (premieră) ; 15,30; 19

cinema
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ADUNĂRI ȘI CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 
ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, 

ȘCOALĂ DE EDUCA ȚIE POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ
ob- 

socia- 
Confecții 
a fost 

ani. cu

Pentru rezultatele deosebite 
ținute în cadrul întrecerii 
liste. întreprinderea de 
„Steaua Roșie" din Sibiu 
distinsă. în ultimii 
„Ordinul Muncii" 
respectiv, „Ordinul 
Il-a. „Acest succes 
dat. astfel ca el să _____ _ .
pentru noi", a spus unul din vorbitori 
la adunarea de dare de seamă si ale
geri a organizației de bază din cadrul 
atelierului con
fecții de lină. 
De fapt, obiecti
vul însuși al ana
lizei din adunare 
a fost circum
scris modului în 
care poate fi asi
gurat acest dezi
derat : In princi
pal. prin perfec
ționarea stilului 
și metodelor de 
muncă ale orga
nizației de partid 
în vederea 
făsurării 
mai 
munci 
educative de mo
bilizare a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la Îndeplinirea 
zilnică si lună de lună a tuturor 
indicatorilor de plan.

Semnificativ pentru dinamica șl 
volumul producției — In mare mă
sură destinată exportului — este 
faptul că. In ultimii ani. alături da 
partenerii tradiționali au fost clști- 
gate noi piețe, că. datorită si activi
tății politico-organizatorice desfă
șurate de organizația de bază pentru 
creșterea răspunderii fată de ca
litatea producției, nu s-a înregistrat 
nici un refuz. Totodată, planul pro- 
ductiei-marfă si al produselor fizice 
pe 3 ani si 9 luni a fost îndeplinit 
cu o lună și jumătate mai devreme, 
ceea ce creează premise sigure pen
tru realizarea planului anual ptnă la 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Desigur. în tabloul general al re
zultatelor întreprinderii se regăsește 
și activitatea atelierului de confec
ții din lină, atelier care execută pro

patru
clasa a IlI-a și, 
Muncii" clasa a 
poate fi consoli- 
devină o tradiție

duse în exclusivitate pentru export, 
întreaga adunare s-a desfășurat în 

atmosfera de profundă efervescentă 
politică, de angajare revoluționară 
generată de Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit. 
Ia apropiatul forum al comuniștilor, 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului. Semnificative sînt 
în acest sens cuvintele rostite de 
comunistul Iacob Simion : „Muncim

Analizind în spirit critic sl auto
critic rezultatele muncii de partid, 
toți cei care au luat cuvîntul în 
adunare au făcut propuneri. au 
formulat critici concrete pentru îm
bunătățirea si perfecționarea, 
tinuare. a întregii activități.

Pornind de la adevărul că 
velul conștiinței fiecăruia 
atît calitatea producției, 
realizarea ritmică a sarcinilor 
plan, cea mai mare parte a vorbito-

în con-
de ni- 
depind 

cit si 
da

Exigența și combativitatea,
incompatibile cu automulțumirea

des- 
unei 

susținute 
Dolitico-

• Activitatea politico-organizatoricâ în oglinda producției • 0 analiza temeinică 
nu poate ocoli deficiențele • Îmbunătățirea radicală a stilului de muncă — obiec

tivul nr. 1 al biroului nou ales

Intr-una din cele mal moderne uni
tăți ale industriei ușoare, a cărei 

întregii in
s-a produs 
IX-lea al 

cunoscute 
ale „Epocii 

exprimă 
al

ca adezvoltare — la fel 
dustrii românești 
după Congresul 
partidului. Ne 
tuturor ctitoriile mărețe 
Nicolae Ceausescu" : ele 
preocuparea secretarului general 
partidului nostru pentru prosperita
tea patriei si bunăstarea oamenilor 
muncii, pentru înscrierea României 
pe coordonatele progresului si civi
lizației comuniste. Noile 
pe care ni 
Congresului 
îndreptățesc 
susține din 
tovarășului 
Înaltul forum al 
luna noiembrie. în funcția supremă 
de secretar general al partidului, 
văzînd in acest act politie o garanție 
pentru viitorul si fericirea patriei 
noastre socialiste".

al 
sînt

orizonturi 
le deschid documentele 
al XIV-lea justifică și 
hotărîrea noastră de a 

toată inima realegerea 
Nicolae Ceausescu, la 

comuniștilor din

rilor au accentuat necesitatea de a 
se intensifica preocuparea pentru 
întărirea rolului de conducător po
litic al organizației de partid. Comu
nista Claudia Răstean a accentuat 
ideea promovării unul stil de mun
că — colectiv, dinamic, care să aibă 
în vedere toate aspectele vieții de 
organizație. Maistrul Mlrcea Gheor
ghe a insistat pe pregătirea mai te
meinică a adunărilor generale de 
partid, in sensul ca acestea să la în 
dezbatere problemele majore ce pre
ocupă colectivul de muncă. Munci
toarea Victoria Man a subliniat ne
cesitatea adîncirii spiritului critic si 
autocritic al dezbaterilor si necesi
tatea eliminării aspectelor de forma
lism în analizele întreprinse. Refe- 
rindu-se la relația directă care exis
tă între calitatea pregătirii profesio
nale a fiecărui om si calitatea pro
ducției, maistrul Gheorghe Hadăr a 
cerut ca organizația de bază să se 
implice și să urmărească mal ri

guros programele speciale stabilite 
privind organizarea si modernizarea 
producției, ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al produselor, creșterea 
productivității muncii. Reluînd 
această idee, maistrul Adela Popa a 
accentuat imperativul potrivit căruia 
— in condițiile realizării unul vo
lum foarte mare de produse pentru 
export — „fără calitate întreprin
derea nu poate exista". în această 
ordine de idei, organizației de partid 

îi revine sarcina 
de a adap
ta mal bine 
măsurile pohtico- 
organizatorice la 
aceste cerințe.

Așa cum se
sublinia si în

darea de seamă, 
o puternică or
ganizație de 
partid cuprinde 
comuniști cu o 
conștiință revolu
ționară înaintată. 
Reluînd ideea în 
dezbatere, econo
mistul 
Sorin 
la 

intensificării activității 
tie politică, revoluționară prin an
trenarea tuturor comuniștilor la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor de viață de partid 
producție, prin eliminarea 
aspectelor de formalism, 
prin schimbarea radicală a 
și metodelor de muncă, așa 
cere secretarul general al partidu
lui — a conchis vorbitorul —. orga
nizația noastră de partid va dezvolta 
si mai puternic spiritul critic si 
autocritic, exigenta comunistă stimu- 
lînd răspunderea si < dorința pentru 
o muncă mereu mai rodnică".

Așadar, exigenta comunistă ex
clude automulțumirea. Iar rezulta
tele bune obținute aici au fost înso
țite de argumente — prin opiniile 
constructive exprimate în adunare — 
că ele pot fi si mai bune.

Gheorghe M1TRO1 
Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scînteii*

Costache 
a-a referit 
necesitatea 
de educa-

si de 
tuturor 

..Numai 
stilului 

cum ne

COMUNIȘTII DIN COMURȚUI, EXTERIOR
angajați în amplificarea schimburilor comerdale

Atît analiza cuprinsă în darea de 
seamă, cit și dezbaterile din adu
narea de dare de seamă și alegeri 
a organizației de bază de la I.C.E.S. 
„ROMPETROL-GEOMIN" au avut 
ca numitor comun o idee centra
lă : activitatea de comerț exterior șl 
cooperare internațională constituie 
un important factor al dezvoltării. în- 
scriindu-se ca o componentă esenția
lă a politicii de pace, de înțelegere 
și colaborare promovată cu consec
ventă și principialitate de România 
socialistă, de secretarul general al 
partidului nostru, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Așa cum se arăta în darea de 
seamă, tocmai ca urmare a acestei 
politici și avînd suportul material 
în actualul potențial economic al tă
rii noastre. în înaltul nivel tehnic 
al produselor românești, volumul 
schimburilor economice si de coope
rare in producție ale României cu 
alte țări este în prezent de 40 de 
ori mai mare comparativ cu anul 
1950. în aceeași perioadă. îndeosebi 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, exportul a crescut de 50 
de ori. evidențiind puternica dez
voltare a economiei noastre națio
nale. care a asigurat condițiile fa
vorabile unei participări active a 
României la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbtțl de va
lori materiale cu alte țări ale lumii.

„Eu. ca și toți comuniștii din În
treprinderea noastră. într-un glas cu 
întreaga tară — spunea in cuvîntul 
său ing. Ortansa lonescu — susțin 
cu înflăcărare realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. la Congresul 
al XIV-lea. în funcția supremă de 
secretar general al partidului, ca o 
garanție de continuitate firească a 
celor peste 24 de ani care au tre
cut de la Congresul al IX-lea. ani 
de glorie fără egal in istoria Româ-

Conferința a Început fix 
la ora anunțată, o oră a 
amiezii, la ferma „Albina", 
aflată „în centrul geogra
fic" al întreprinderii Agri
cole de Stat Pietroiu (din 
incinta fostei bălți a Ialo- 
mitei), județul Călărași. 
Totul gîndit pentru a nu 
se crea perturbatii în acti
vitatea vîrfului de campa
nie agricolă. Dincolo de 
ferestrele sălii, afară, de 
lur-împrejur se întind, 
parcă nesfirșlte. cîmpurile 
cu porumb gata de cules, 
cu sfeclă de zahăr, oreză- 
riile... Vîntul aduce mires
me de toamnă agricolă si 
sunet de tractoare in plin 
efort. Sosesc mereu cami
oane și remorci 
boabe galbene 
cu porumb. Se 
cîmp recoltele

Ne aflăm Intr-o unitate 
agricolă mare, puternică și 
care a avut de-a lungul 
întregii ei existente (a fost 
prima dintre cele create 
aici, în fosta baltă a Ialo- 
mitei. in urmă cu patru 
decenii) rezultate foarte 
bune, uneori de excepție. 
Le are si acum. Si datele 
prezentate în darea da sea
mă reflectă acest fapt (ma!

cu seamă substanțialele 
creșteri de producție din 
acest an fată de anul tre
cut si de alti ani anteriori). 
La păioase. de exemplu, cu 
2 000—3 000 kg la hectar 
mal mult. Sînt multe date
le care indică mari creș
teri și în alte privințe : in

panțil la dezbaterile din 
conferință :

Nicu Spira (din organi
zația de bază ateliere) s 
..Dacă ne eîndlm la ce s-a 
făcut în toată țara în acești 
ani, vedem progrese cum 
n-au mai fost, mari ctito
rii. de la Transfăgărăsan la

buia să spun că activitatea 
lntrenrinderil noastre. In 
ansamblu, a lăsat mult loc 
de mai bine...

Si a numit concret cîteva 
lucruri care ar fi Dutut fi 
mai bine concepute si mai 
bine duse la capăt.

Ștefan Ciobanu i Lucrez

fost luate măsuri, rezulta
tele de acum sînt cu mult 
superioare celor de anul 
trecut... Sigur însă că mai 
sînt multe de făcut I.A.S. 
Pietroiu lși Încheie activi
tatea din anul acesta cu 
beneficii. Dar s-ar fi putut 
ca aceste beneficii să fie

Forța morală a autocriticii
se mun- 
chiar șl 
zidurile 

adevărat 
autocrl-

cu orez, cu 
de soia, 

adună din 
toamnei...

asigurarea condițiilor de 
muncă (o dotare tehnică 
mereu mai bună. în ra
port cu creșterile înregis
trate în industria națională 
care asigură mijloacele 
mecanice pentru agricultu
ră) ; construcții noi si o 
mai precisă organizare a 
muncii, mai bune condiții și 
o mai activă preocupare 
pentru pregătirea profesio
nală a oamenilor etc.

De ce. totuși dezbaterile 
din conferință sint deosebit 
de critice 1 Căci iată ce au 
spus (reproducem doar 
cîteva fragmente) partici-

noile canale de navigație, 
de la înnoirea tuturor lo
calităților nînă la crearea 
unei mari si moderne in
dustrii. de la realizările 
noii revoluții agrare la 
transformarea vieții noas
tre. a foștilor țărani... Cînd 
am analizat munca organi
zației din atelier ne-am 
pus si întrebarea dacă acti
vitatea noastră a fost pe 
măsura timpului pe care îl 
trăim, adică la înălțimea 
exigentelor ne care le pune 
în fata noastră partidul, 
secretarul său general. Fac 
acest lucru și acum, și tre-

la tngrăsătoria de taurine. 
Sarcina noastră este să 
realizăm la animale un 
anumit spor în greutate. 
Vom îndeplini această sar
cină cînd vom avea furaje 
de calitate. Volum am 
avut. Dar cu deficit de pro
teine. Eu judec munca or
ganizației si prin prisma 
conștiinței comuniștilor 
care aveau datoria să asi
gure furaje care 
să corespundă la 
și să conțină 
trebuie...

Ana Bendea
șef)

nu doar 
cîntar, ci 
ceea ce
(contabil-

...dar în zootehnie au

mai mari, cheltuielile mal 
mici...

Oprea Blcă 1 în darea 
de seamă, pe ici. Pe colo 
s-a vorbit de ceea ce ar 
fi fost frumos să se facă, 
nu de ceea ce s-a făcut... 
Doar un exemplu : nu toa
te adunările generale s-au 
tinut la. timp. Apoi, au 
fost cazuri de abateri de 
la disciplina muncii care 
au fost sancționate admi
nistrativ. Ele n-ar fi tre
buit să fie discutate și în 
organizațiile de bază din 
care făceau parte respec
tivii tovarăși 7 Controlați

proceeele-verbale ale adu
nărilor noastre. Reiese că 
„nici usturoi n-am mîncat. 
nici gura nu ne miroase"...

Si tot astfel au vorbit șl 
alții. Cu o pronunțată notă 
critică și autocritică. De ce 
au făcut-o 7 Că întreprin
derea merge bine. chiar 
foarte bine, mai bine decit 
multe altele. Aici 
cește serios. Iată, 
acum, dincolo de 
acestei săli e un 
iureș. Criticile si
ticile din conferința comu
niștilor. rămase în pro- 
cesul-verbal. auzite sl de 
urechi străine colectivului, 
poate chiar consemnate 
într-un ziar, n-ar putea să 
întunece Intructtva frumoa
sa imagine cu care se în
fățișează țării acest minu
nat colectiv 7 Nu. dimpo
trivă. Ele nu pot decît să 
sporească frumusețea de 
cuget, de spirit a acestor 
oameni. Să ni-i înfățișeze 
așa cum sînt : integri, 
gurosi. cu forța de a 
analiza lucid si
cum le stă bine unor au
tentici comuniști. O forță 
care explică succesele lor.

vi- 
sa 

exigent.

Mihai CARANFIL

niet, prin realizările fără precedent 
înregistrate. Totodată, folosesc acest 
prilej pentru a da expresie senti
mentelor de adincă recunoștință față 
de tovarășa Elena Ceaușescu. pen
tru contribuția sa deosebită la 
elaborarea si transpunerea in viață 
a programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, la dezvoltarea 
științei și tehnologiei.

în urma lichidării complete a da
toriei sale externe, în condițiile în 
care lumea contemporană se con
fruntă cu probleme economice com
plexe. România, deplin stăpină pe 
resursele sale materiale și financia
re. dispune de posibilități sporita 
pentru extinderea și intensificarea 
schimburilor comerciale și economi
ce. în aceste condiții, noi. comu
niștii. toți oamenii muncii care lu
crăm în comerțul exterior avem da
toria de a face totul pentru înde
plinirea obiectivelor prevăzute în a- 
cest sens în documentele pentru cel 
de-al XIV-lea Congres, a indicații
lor. orientărilor și sarcinilor formu
late de secretarul general al parti
dului".

Pornind tocmai de la acest cadru 
favorabil, analizind activitatea des
fășurată în spiritul Tezelor pentru 
cel de-al XIV-lea Congres, al pre
vederilor din proiectul Programului- 
Directivă. al orientărilor și indica
țiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. comuniștii de la 
I.C.E.S. „ROMPETROL-GEOMIN" 
au făcut o analiză exigentă, critică 
si autocritică, a modului în care 
organizația de partid a acționat pen
tru mobilizarea și unirea tuturor 
forțelor în scopul realizării sarcini
lor de plan, a modului în care fie
care membru al organizației a în
țeles să-și îndeplinească sarcinile ce-1 
revin.

în darea de seamă, ca șl în dezba
teri au fost relevate o serie de re
zultate remarcabile, care au făcut ca 
„ROMPETROL-GEOMIN". ca șl alte 
întreprinderi de comerț exterior să 
se bucure de prestigiu pe diferite 
meridiane, livrînd produse cu ridi
cat nivel tehnic, realizînd apreciate 
acțiuni de cooperare în producție. 
Dar. pornind tocmai de la posibili
tățile create prin politica generală 
a partidului și statului nostru în 
acest domeniu, de la rezultatele ob
ținute pină acum. în cadrul dezba
terilor au fost puse în lumină, in 
spirit autocritic, acele stări de lu
cruri. atitudini, inclusiv din partea 
unor cadre de conducere ale între
prinderii. ce au Impietat. în unele 
perioade, realizarea sarcinilor de 
plan lntr-un sector sau altul, pe 
o relație sau alta.

Relevante sînt în acest sens ar
gumentele comunistei Narcisa Mura- 
ru, care sublinia': „Analizind acti
vitatea desfășurată, nu putem să nu 
arătăm aici că nu am reușit să va
lorificăm — în măsură corespunză
toare — toate posibilitățile create, 
cadrul favorabil oferit prin politi
ca externă a partidului și statului 
nostru, prin vasta activitate inter
națională desfășurată de secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii. Este o realitate că tra
tatele. acordurile și înțelegerile con
venite cu prilejul întîlnirilor la ni
vel înalt ne asigură nouă, lucrăto
rilor din comerțul exterior, un ca
dru juridic deosebit de favorabil. 
Iată de ce consider că avem încă 
multe de făcut, că trebuie să ne

înzecim eforturile, fiecare la locul 
nostru de muncă, pentru a ne în
deplini optim datoria de comuniști, 
de lucrători în comerțul exterior".

„încrederea partenerilor noștri ex
terni a crescut — arăta la rîndul său 
inginerul Gheorghe Badea — după 
ce tara noastră a achitat integral 
datoria externă. S-au deschis căi noi 
pentru o activitate mai amplă. Ceea 
ce se impune este să acționăm cu 
răspundere revoluționară, cu compe
tență. Acum se pun bazele portofo
liului de contracte pe anul 1990. E- 
xistă toate condițiile pentru a des
fășura o activitate mal eficientă, la 
parametrii ceruți. Totodată, pe de
plin conștienti de prioritatea ce tre
buie să o acordăm îndeplinirii sar
cinilor de export pe acest an. in 
perioada care a mai rămas vom 
face totul pentru a asigura reali
zarea integrală a planului. în ca
drul termenelor stabilite, expediind 
partenerilor produse de bună cali
tate."

Un domeniu asupra căruia s-a 
insistat cu deosebire, atît in darea 
de seamă, cît și de către cei care 
au luat cuvintid. l-a constituit ac
tivitatea politico-educativă pentru 
dezvoltarea conștiinței revoluționare, 
pentru creșterea spiritului de răs
pundere al tuturor comuniștilor și 
lucrătorilor care activează in acest 
important domeniu. „Trebuie să 
semnalăm — se spunea în darea de 
seamă — existența unor neajunsuri 
izvorîte din slăbirea combativității, a 
răspunderii, a ordinii și disciplinei 
individuale în munca unor comu
niști". „Consider — a spus Gheor
ghe Cotea — că darea de seamă a 
criticat pe bună dreptate deficiențe
le existente în domeniul activității 
politico-educative, atît de importan
te pentru formarea profilului moral, 
patriotic al comuniștilor din dome
niul comerțului exterior. Rămînerl- 
le în urmă pe planul conștiinței, sub
liniate de secretarul general al 
partidului cu diferite prilejuri, se 
regăsesc șl la nivelul unității noas
tre si nu se poate spune că am a- 
cordat atenția corespunzătoare pro
blemelor politico-educative, de creș
tere a spiritului revoluționar, a 
combativității, la nivelul cerințelor 
actuale. Sintem o organizație de 
partid puternică, armonios repre
zentată în toate colectivele de oa
meni ai muncii din întreprindere, șl 
trebuie să reușim, prin modul nos
tru de a gindi și acționa, să Înlă
turăm toate deficiențele. Noi. mem
brii de partid, putem șl trebuie să 
fim un permanent exemplu — așa 
cum ne cere secretarul general al 
partidului — printr-o conduită fer
mă. pe care să o impregnăm In în
treaga noastră activitate, a tu
turor oamenilor muncii de la 
„ROMPETROL-GEOMIN".

Comuniștii de la „ROMPETROL- 
GEOMIN" au dezbătut probleme 
concrete, atît economice, cît și poli- 
tico-organizatorice, care trebuie să 
stea în atenția viitorului birou pen
tru a fi neîntîrziat soluționate. Vor
bitorii au cerut ca noul birou să 
desfășoare o activitate politico-edu
cativă mai susținută, folosind toate 
formele muncii de partid, astfel in
cit. printr-o exigență și răspundere 
sporite, sarcinile de plan să fie în
deplinite exemplar.

Valentin PAUNESCU

în județul Iași, tn acest an sint planificate a «e construi 6 319 apar
tamente, din care cea mai mare parte — peste 4 700 — in municipiul Iași, 
iar celelalte in orașele Pașcani, Tirgu Frumos, Hîrlău și in comunele Bel- 
cești, Birnova-Ciurea, Podu lloaiei, Țibănești, Vlădeni ș.a. In nouă luni 
care au trecut din acest an, constructorii au predat beneficiarilor 1985 
apartamente, ceea ce reprezintă 31,4 la sută din sarcina de plan. Cum se 
explică aceste serioase restanțe ? Ce probleme trebuie grabnic soluționate? 
Dar mai ales ce s-a întreprins pentru creșterea ritmului de construire a 
locuințelor prevăzute pentru acest an și cel viitor din actualul cincinal ?

Macaralele stau, 
oamenii stau 

și timpul trece
în cartierul „C.U.G." din Iași se 

află in diferite stadii de construcție 
o serie de blocuri, mai exact 11, cu 
658 de apartamente. Iată cîteva sec
vențe de muncă sau...

De aproape o oră autobetonlera 
31-IS-7871 stă în așteptare. De ce 7 

— Am adus ciment vrac pentru 
blocul 915. ne spune șoferul Dumitru 
Damian. Dar nu am cui să-1 predau.

Și timpul trece...
Alături, un excavator și un buldo- . 

aer aveau aceeași soartă. Staționau I
La blocul 913. una din cele două 

macarale nu funcționează. Cauza 7
— Nu are ce face, menționează 

Gheorghe Toma. șef de formație. 
Stăm la acest tronson pentru doi pe
reți de fațadă. Avem 4—5 zile de 
cînd li așteptăm. Am primit promi
siuni de la baza de producție că vor 
veni.

La același bloc, ridicarea structurii 
sl celorlalte tronsoane se face ane
voios. Lipsesc fierarii și fierul-beton 
de diferite calități. Se fac improvi
zații pentru confecționarea de co- 
fraje necesare turnării de betoane la 
noduri.

— Să știți că aceste probleme sint 
cunoscute de conducerea antreprizei 
noastre, ține să ne spună Gheorghe 
Mihăilă. singurul fierar existent la 
acest obiectiv. A fost aici tovarășul 
director și ne-a promis că ne dă fie
rari. Mai greu însă cu fierul...

Au sosit ajutoare pe șantier. Pen
tru urgentarea zidăriilor s-a stabilit 
ca meseriași de la gospodăria comu
nală să dea un ajutor bine venit. în 
prima zi de muncă pe șantier au ve
nit la 10 și au avut instructajul de 
protecția muncii. A doua zi. la data 
documentării noastre. îi întilnim cu 
gălețile și lopețile nou-nouțe (cum au 
fost scoase din magazie) părăsind 
șantierul.

— Asa am primit dispoziție de la 
directorul nostru, tovarășul Păvălea- 
nu. ne spune Iosif Buburuzan. șef de 
echipă. Dacă n-am avut ce face I 
Mortarul a sosit cu intîrziere. Acum 
plecăm căci ordinul e ordin.

Șl mortarul sosit Intr-adevăr cu 
intîrziere a rămas în benă, urmînd 
a fi aruncat. Nu era pentru prima 
dată. Alte grămezi de ciment sau 
mortar împrăștiate pe șantier stau 
mărturie.

La blocul 915, lucrările se desfășoară 
parțial deoarece echipele de lucru nu 
au otelul PC 52. De peste o lună 
lucrările la blocul 919 sint oprite din 
lipsa planșeelor peste subsol.

Un paradox: 
producția globală 

realizată, mari 
restanțe la planul fizic

Brigada 12 din cadrul Antreprizei 
de construcții nr. l*care  are în sar
cină lucrările din cartierul „C.U.G " 
Iași este bine apreciată pe plan lo
cal. Si noi am fi fost tentați să îm
părtășim același punct de vedere 
dacă nu întîlneam situațiile prezen
tate mai sus și nu am fi intrat in 
detalierea unor indicatori de plan. 
Cele 658 de apartamente pe care tre
buie să le realizeze această brigadă 
reprezintă circa 10 la sută din planul 
județului pe acest an. Și pînă la a- 
ceastă dată s-au predat numai 84 de 
apartamente. în timp ce. culmea, pro
ducția globală s-a realizat în pro
porție de 115 la sută, iar producti
vitatea muncii a fost cu 10 la sută 
mai mare față de sarcina planifica
tă. Un paradox greu de înțeles, dar 
și mai greu de explicat. (Este o pro
blemă întîlnită și pe alte șantiere 
de locuințe din țară. Indicatorii pro
ducției globale se depășesc, retribu
țiile constructorilor cresc și ele. dar 
apartamentele așteptate de viitorii lo
catari nu se dau în folosință. Oare 
n-ar trebui să se pună capăt acestei 
anomalii 7 Oare chiar să nu intere
seze această situație pe specialiștii 
de la Comitetul de Stat al Planifi
cării. de la Ministerul Finanțelor 7).

— Am aplicat o serie de metode 
noi de finisaj, utilizăm într-o mare 
măsură prefabricatele și efectuăm o 
preindustrializare a unor lucrări, a- 
firmă Mihai Gurguță, șef de brigadă.

— Și totuși cum explicați serioa
sele restante înregistrate 7

— Este adevărat, avem și noi pro

priile noastre deficiente, dar cela 
mal multe probleme sînt datorate 
neasigurării cu materialele necesare : 
otel-beton OB si PC 52 de diferite 
dimensiuni, materiale de izolație etc.

Dacă ritmul de construire a fost 
destul de redus, atunci poate s-a in
sistat mai mult la capitolul calitate.

„Micile” neglijențe 
ce umbresc bucuria 
intrării în casă nouă
Apartamentul nr. 4 din blocul 909 

de pe strada împăcării a fost repar
tizat lui Vasile Berescu. muncitor la 

Pe șantierele construcțiilor de locuințe din lași
________y •> s >

ritmul lucrărilor poate să crească dacă sporesc

Răspunderea, ordinea, disciplina
întreprinderea Metalurgică Iași. 
L-am găsit la noua locuință făcînd 
unele retușuri.

— Este un apartament cu trei ca
mere bine dispuse, o bucătărie spa
țioasă și o serie de dependințe. Din 
păcate, finisajul este sub orice cri
tică. ne spune locatarul. Plafonul 
este ondulat, iar unele plăci de îm
binare au denivelări mari, pereții 
sînt găuriți și sînt stropiți ca cei de 
afară (metode noi de finisaj 7) ca să 
acopere neglijențele constructorului, 
în cîteva zile trebuie să chem niște 
meseriași. Timp pierdut, bani chel- 
tuiți.

Meseriașii de ocazie nu lipsesc. Pe 
usa de la intrare au și apărut ofer
te. Și. culmea, chiar unii muncitori 
de pe șantier sînt gata să-și pună 
priceperea, dar mai ales interesul, 
în valoare. Adică tocmai cei care tre
buiau să-și facă datoria în mod 
corect, să finiseze în mod corespun
zător apartamentele.

în cadrul discuțiilor avute cu fac
tori de răspundere cu privire la a- 
ceste aspecte surprinse și pe alte 
șantiere din municipiul Iași s-a în
cercat o anumită minimalizare a con
secințelor datorate lipsei de ordine 
și disciplină, lipsei de răspundere 
manifestate. „Știți, așa sînt construc
torii. Asemenea aspecte găsiți ori

unde. Sigur, au Influențat și ele In
tr-o anumită măsură nerealizarea 
sarcinilor de plan. Dar avem greutăți 
obiective...".

încercarea de justificare a stărilor 
de lucruri negative constatate con
cret pe șantiere nu poate să 
contribuie la bunul mers al lu
crurilor, dimpotrivă. Un lucru este 
cert: starea de disciplină pe șantie
re nu se situează la un nivel cores
punzător. iar o serie de deficiente de 
organizare fac ca ritmul de construi
re a noilor locuințe să fie destul de 
scăzut. Iar acestea, plus lipsa de 
exigență a maiștrilor și șefilor de 
echipă, lipsa de control au conse- 

cinte directe asupra nivelului cali
tății apartamentelor, care uneori 
lasă de dorit.

Respectarea 
contractelor 

de către furnizori 
nu este facultativă!

La Trustul Antrepriză Generală 
de Construcții-Montaj Iași, care de
ține ponderea în construcția de lo
cuințe. am solicitat o serie de preci
zări cu privire la asigurarea bazei 
materiale, care a fost invocată ca 
principala cauză în nerealizarea sar
cinilor de plan. Așa cum rezultă din 
datele statistice puse la dispoziție, 
oțelul-beton a fost asigurat in pro
porție de 90 la sută (raportat la va
loarea cotelor). '

— Așa este, dar oțelul-beton con
tractat pe nouă luni nu a fost li
vrat pe diametrele și calitățile spe
cifice. contractate si de care avem 
nevoie, precizează dr. ing. Vasile 
Dascălu, directorul T.A.G.C.M. Iași. 
Astfel se înregistrează o restantă de 
2 191 tone la tipul PC 52 și 60, în timp 
ce furnizorii noștri au livrat în plus 
o cantitate de 1 895 tone oțel de cali
tate OB 37. Nelivrarea pa sortimen

te șl dimensiuni a oțelului-beton a 
condus la mari stagnări In execuția 
prefabricatelor, ca și în activitatea 
de montaj. Mai mult, soluțiile de în
locuire. determinate de necesitate, și 
nu de criterii de eficientă, au con
dus la un consum suplimentar de 
1 150 tone de oțel. Livrarea de oțel 
PC 52 de diametre cuprinse între 6 
și 12 mm numai în procent de 43 
la sută, el fiind destinat în special 
pentru armarea planșeelor (neputînd 
fi înlocuit cu oțel OB 37), a condus 
implicit la nerealizarea acestor pre
fabricate în aceeași proporție.

Nerespectarea disciplinei contrac
tuale de către furnizori, cum ar fi 

întreprinderea de Sîrmă șl produse 
din Sîrmă Buzău, întreprinderile 
metalurgice din Drobeta-Turnu Se
verin și Beclean, Combinatul de O- 
țeluri Speciale Tirgoviște, Combi
natul Siderurgic Hunedoara, creează, 
după cum se poate observa, serioa
se perturbații in activitatea de con
strucții din județul Iași. Nelivrarea 
unor sortimente a determinat stag
narea luni de zile a unor lucrări.

Iată de ce se impune cu acuitate 
ca neîntîrziat consiliile oamenilor 
muncii, organizațiile de partid da 
la unitățile vizate să întreprindă ac
țiuni ferme pentru creșterea gradu
lui de răspundere în onorarea exem
plară a obligațiilor contractuale. A- 
celași apel se cuvine a fi recepțio
nat și de întreprinderile producă
toare de materiale termoizolatoara 
care înregistrează la această dată 
serioase restante față de contracte. 
De pildă, datorită nesosirii pe șan
tier a 5 574 mc de plăci BCA-izola- 
ții nu s-au putut executa pereții 
exteriori la blocurile din cadre la
mela,re pentru aproape 1 200 apar
tamente.

Ce s-a întreprins pentru a nu sa 
ajunge la o asemenea situație 7 A- 
flăm că s-au deplasat delegați de 
la trust, inclusiv cadre de conduce
re, la unitățile furnizoare cu „pro

bleme". S-a încercat o anumită Im
pulsionare, iar pe alocuri s-a reu
șit. Insă, după cum se poate obser
va. lipsa de fermitate manifestată și 
de o parte și de alta a condus la 
sincope in aprovizionare.

Cum au acționat forurile coordo
natoare în fața unor asemenea si
tuații 7 Consiliul Popular Județean 
Iași nu s-a implicat cu toată fermi
tatea pentru analizarea problemelor 
apărute, dar mai ales pentru solu
ționarea lor cu autoritatea pe care 
o are stipulată prin lege. Or, pro
blemele nerezolvate la timp au con
dus la amplificarea lor și implicit 
la serioasele restante înregistrate în 
construcția de locuințe. Să fie situa
ția din acest an o excepție 7 Nu, 
pentru că de mai mulți ani sarci
nile de plan (număr apartamente 
predate) sînt realizate parțial. în 
proporție de 55 și 65 la sută, ceea 
ce denotă menținerea unor carențe 
pentru înlăturarea cărora nu s-a ac
ționat cu toată răspunderea.

Cîteva măsuri 
absolut necesare

Ou prilejul vizitei efectuate în ju
dețul Iași in luna septembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, criti- 
cînd neîndeplinirea planului de pre
dare a apartamentelor, a cerut să se 
la de urgentă toate măsurile ce se 
impun pentru recuperarea rămine- 
rilor în urmă și îndeplinirea în în
tregime a programului de construc
ții de locuințe pe acest an și pe în-

Un lucru este cert: ritmul de 
tămini de la 6 la 9 apartamente pe 

tregul cincinal. S-a indicat ca 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie să 
înceapă lucrările de construcție la 
toate locuințele din planul pe 1989 
și la cele restante, astfel incit, pină 
la sfîrșitul primului trimestru al 
anului viitor, acestea să fie finali
zate.

— Am trecut neîntîrziat la Înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor stabi
lite de secretarul general al parti
dului. S-au atacat pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie lucrările la toate 
apartamentele prevăzute pentru 
aoest an, precizează lonescu Mir
cea. prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului Popu
lar Județean Iași. Ne pregătim pen
tru desfășurarea în bune condiții a 
activității de producție pe timp fri
guros ; s-a asigurat o mai bună or
ganizare a muncii în schimburile II și 
III. Am stabilit un program de mă
suri menit a implica mai activ șl 
consiliile populare din teritoriu, atît 
în urmărirea executării lucrărilor, 
cit și în asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale. Ne preocupăm să 
Întărim ordinea și disciplina pe 
toate șantierele, să determinăm o 
schimbare radicală în acest sector 
de investiții. Se înregistrează o 
creștere a ritmului de realizare a 
locuințelor. însă, din păcate, el nu 
se situează la nivelul cerințelor. Atît 
în bazele de producție ale trustului 
specializat, cît și la întreprinderea 
de Materiale de Construcții Iași 
avem capacități utilizate parțial din 
lipsa unor materiale și îndeosebi a 
fierului-beton și a plaselor sudate.

producție a crescut în ultimele săp- 
zi. Dar în această perioadă trebuia să

se ajungă la construcția si montajul a peste 20 apartamente pe zi. Poate 
fi atins acest ritm 7 Fără îndoială că da, dacă faptele întilnite pe șantier 
și care țin de proasta organizare a muncii, de lipsa de ordine și disciplină 
vor fi înlăturate cu fermitate și dacă vor fi întreprinse o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice absolut necesare. Amintim cîteva dintre ele : 
• Reorganizarea la T.A.G.C.M. Iași a producției de prefabricate pentru 
folosirea eficientă a capacităților existente. Introducerea modernizărilor 
pe fluxurile tehnologice pentru a se realiza anual 4 000 de apartamente 
într-o structură diversă. • Asigurarea materialelor asortate după norme
le de consum. • Dirijarea resurselor materiale și gospodărirea lor cores
punzătoare. iar cele deficitare să intre în consum numai pe circuitul de 
asortare a producției și realizarea de apartamente complete. O Introdu
cerea unor soluții noi pentru reducerea consumului de materiale • Intro
ducerea și utilizarea eficientă a utilajelor și instalațiilor din dotare. Asi
gurarea pieselor de schimb necesare • Extinderea micii mecanizări în 
vederea creșterii productivității muncii • întărirea ordinii și disciplinei 
la toate punctele de lucru pentru a se realiza integral sarcinile de plan 
în condiții de calitate superioară.

Dar. mai ales, este nevoie ca în toate sectoarele să se pună capăt cu 
desăvirșire atitudinii de tratare superficială a problemelor, să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru întărirea spiritului de răspundere, da 
ordina si disciplină.

Ion LAZAR



Politica internă si externă promovată
de președintele Nicolae Ceausescu asigură României 

un loc demn io lumea contemporană
ARTICOLE SI COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

_________________________________________________________________________________________________________

Afirmarea tot mai puternică a României pe plan Internațional ca 
urmare a demersurilor și inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru edificarea unei lumi a păcii și cooperării între state continuă 
să fie evidențiată de presa din diferite țări ale lumii.

Sînt înfățișate, de asemenea, marile realizări ale României pe 
calea dezvoltării multilaterale a patriei, succesele repurtate în toate 
sectoarele de activitate, îndeosebi în anii ce au trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Sub titlul „Poziția României : 
Dezarmarea — un proces unitar", 
cotidianul „DIARIO DEL SUR“, 
din Columbia, relevă : România nu 
deține nici arme nucleare și nici 
arme chimice și nici nu-și propu
ne să achiziționeze asemenea arme. 
Dedicîndu-se cauzei dezarmării, ea 
a sprijinit întotdeauna acțiunile 
realiste. în măsură să ducă la ini
țierea unui real proces de dezar
mare. România, scrie ziarul, are o 
poziție argumentată temeinic : pro
blemele eliminării armelor de dis
trugere in masă — chimice, nuclea
re și de alt gen — nu pot fi 
abordate izolat, ci lntr-un mod 
unitar.

Pașii tăcuți pentru semnarea 
acordului sovieto-american de li
chidare totală a rachetelor nuclea
re cu rază medie și scurtă de ac
țiune, deși importanți din punct de 
vedere politic, sînt nesemnificativi 
dacă se iau în considerare uriașele 
cantități de arme care rămîn și 
cursul mereu ascendent de perfec
ționare calitativă a acestor arme. 
Totodată se acționează și în direc
ția dezvoltării pe mai departe a 
armelor chimice.

Plecînd de la aceste realități — 
amintește „Diario del Sur“ —, la 
Conferința de la Paris, alături de 
România, și alte state au subliniat 
necesitatea de a se depune eforturi 
concomitente pentru ca dezarmarea 
să se realizeze în ambele domenii, 
în așa fel încit principiul securității 
egale a statelor să nu fie afectat și 
să se asigure un echilibru al for
țelor cit mai stabil în lume și la 
niveluri tot mai scăzute.

In materie de securitate nu pot 
exista două unități de măsură : > 
una pentru statele care au arme, 
alta pentru celelalte. Dacă concep
tul ..descurajării nucleare sau chi
mice" este important- pentru unele 
state, nu trebuie să fie considerat 
mai puțin important pentru altele.

Problema rezidă în a avansa în 
toate domeniile negocierilor de 
dezarmare, atît in cel chimic, cit și 
In cel al armelor nucleare. în 
același ritm. Această constantă a 
politicii României în ce privește 
dezarmarea se reflectă în propu
nerea formulată de președintele 
Nicolae Ceaușescu încă din 1986, 
referitoare la adoptarea unui 
program complex de dezarmare, 
care, axîndu-se pe dezarmarea nu
cleară, să prevadă, în același timp, 
măsuri pentru eliminarea armelor 
chimice, a altor arme de distruge
re în masă, precum și măsuri de 
reducere substanțială a armelor 
convenționale, a efectivelor și chel
tuielilor militare, subliniază ziarul 
columbian în încheiere.

Amplele transformări aflate în 
curs în România sînt rezultatul 
unei strategii elaborate pînă în 
cele mai mici detalii ; introducerea, 
cu 21 de ani în urmă, a reorgani
zării administrativ-teritoriale a 
țării, din inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a fost, în fapt, 
o măsură cu semnificații economi
ce șl politice ample — reliefează 
ziarul pakistanez „THE MUSLIM" 
în articolul „Fiecare județ al 
României — exemplu al dezvoltă
rii tării".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
are meritul incontestabil de a fi 
conceput progresul țării ca un 
proces multilateral, însă unitar, in- 
cluzînd toate domeniile — indus
trie, agricultură, știință, tehnolo
gie, educație, cultură ș.a. —, precum 
și toate zonele și localitățile țării. 
Pornind de la această premisă va
loroasă — subliniază articolul —, 
crearea noilor județe a prefațat 
Începerea unei dezvoltări generale 
a tuturor localităților, bazată pe o 
distribuire echilibrată, la nivel na
țional, a forțelor de producție. O 
asemenea măsură a fost cu atît mai 
necesară cu cît România a moște
nit o economie slab dezvoltată, 
ale cărei deficiențe erau ilustrate 
de marile decalaje economice și 
sociale existente între diferitele 
regiuni geografice ale țării.

Toate județele au atins un nivel 
superior de dezvoltare, fiind, in 
același timp, echilibrate din punct 
de vedere al activității economice. 
Industria a devenit o ramură eco
nomică majoră în fiecare județ, 
într-o perioadă în care industria 
românească — asemenea tuturor 
domeniilor de activitate din țară
— înregistrează progrese pentru a 
ține pasul cu ultimele cuceriri din 
știință și tehnologie. Semnificativ
— relevă cotidianul — este faptul 
că circa o treime din producția de 
mașini-unelte se realizează in ju
dețe anterior slab dezvoltate.

Sînt apoi puse în evidență re
zultatele concrete ale politicii de 
dezvoltare multilaterală și echili
brată a tuturor regiunilor țării — 
cuprinderea tuturor localităților și 
regiunilor în fluxul național al re
surselor materiale și umane; creș
terea nivelului profesional și cul
tural al cetățenilor ; sporirea efici
enței producției prin amplasarea 
unităților economice mai aproape 
de sursele de materii prime ; in
tensificarea procesului de dezvol
tare urbană și, implicit, asigurarea 
de facilități îmbunătățite în ceea 
ce privește educația, ocrotirea să
nătății, cultura ; asigurarea unei 
vieți demne pentru toți cetățenii 
țării ; asigurarea egalității economi
ce și, pe această bază, asigurarea

eso unitartoi
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• Un program multilateral de dezvol
tare armonioasă a tuturor județelor și 
localităților țării • Creșteri remarcabile 
ale producției industriale și agricole
• Participare activă la circuitul eco
nomic mondial • Demersuri și iniția
tive constructive pentru înfăptuirea

dezarmării și asigurarea păcii.

de drepturi egale pentru toți ce
tățenii țării.

Pecetea noului, ca o trăsătură 
specifică, deseori spectaculoasă, a 
dezvoltării românești, poate fi vă
zută oriunde, în orașe sau la sate
— în mod evident angajate în pro
cesul de modernizare și dezvolta
re —, în capitala țării sau în pro
vincie (o noțiune care și-a pierdut 
sensul peiorativ). Această trăsătură 
distinctivă este conferită nu numai 
de unitățile economice, ci și de 
noile locuințe, de numeroasele in
stituții de învățămînt moderne, de 
spitalele construite în orașe și în 
mediul rural, de facilități sociale 
și culturale etc. Toți cetățenii a- 
cestei minunate țări din sud-estul 
Europei pot afirma cu justificată 
mîndrie și îndreptățită ' satisfacție 
că fiecare își are locul său propriu 
în noul cămin românesc — o patrie 
pentru toți fiii și fiicele sale. Fie
care județ al României anului 1989
— scrie „The Muslim" — este o 
ilustrare a modului în care această 
țară își elaborează dezvoltarea sa 
social-economică. Este o dezvolta
re multilaterală care acoperă toate 
domeniile vieții sociale, fără nici 
o discriminare, o dezvoltare ce se 
concentrează asupra tuturor intere
selor poporului muncitor și însumea
ză întreaga sa capacitate creatoare. 
Oricine vorbește in prezent des
pre remarcabilele succese înregis
trate de România în cursul ulti
melor decenii — performanțe rea
le în domeniile economic, tehnico- 
științific, social, cultural — trebuie 
să se refere la toate zonele țării, la 
toate localitățile, mai mari sau mai 
mici, ridicate la un nou nivel de 
civilizație ca urmare a politicii de 
dezvoltare economică și socială, a- 
rată in incheiere cotidianul pakista
nez.

Datorită clarviziunii deosebite a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 

după anul 1965 România a făcut 
pași concreți în ce privește dezvol
tarea forțelor de producție și re
partizarea lor judicioasă în întrea
ga țară ; această măsură creatoare 
a dus la progresul economic al tu
turor regiunilor țării fără nici un 
fel de discriminare — evidențiază 
și ziarul „ECONOMIC TIMES", din 
Bangladesh, în articolul „Succese 
jără precedent ale României".

Cotidianul relevă, în continuare, 
că aproximativ o treime din venitul 
național a fost alocată pentru fon
dul de dezvoltare, în cadrul unui 
larg program de investiții, ceea ce 
a avut ca rezultat construirea a nu
meroase unități industriale și agro
zootehnice, lucrări de îmbunătățiri 
funciare, căi-'de transport, cum ar 
fi Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
locuințe, așezăminte de cultură șl 
educație, unități sanitare și de tu
rism.

în ultimii 25 de ani, aproape 
2 000 de noi unități industriale au 
fost construite in vechile centre e- 
conomice și în peste 180 de noi 
centre industriale. Recolta de ce
reale a atins — in 1988 — 32,6 
milioane de tone (cea mai mare din 

istoria agriculturii României), fiind 
de nouă ori mai mare decît în 1945. 
încă din 1978 in toate unitățile de 
bază a fost introdus un nou meca
nism economic, bazat pe principiul 
autoconducerii. Au fost statuate 
consiliile naționale și congresele 
periodice (o dată la cinci ani) în 
toate domeniile vieții economice.

România — se arată în articol — 
a înaintat mult și în domeniul teh
nologiilor avansate. Astfel, produc
ția industrială este de 135 de ori 
mai mare decît în 1945. Industria 
chimică a crescut de peste 1 200 de 
ori, industria metalurgică de 163 
de ori, industria constructoare de 
mașini — de aproape 500 de ori, 
industria energetică de 82 de ori, 
industria alimentară — de 32 de ori. 
Agricultura a cunoscut și ea o dez
voltare fără precedent, fiind în 
mare parte mecanizată și ehi- 
mizată. Nivelul de viață, ca 
și venitul național pe locui
tor au cunoscut o creștere sem
nificativă. S-au construit peste 3,3 
milioane de apartamente in orașe și 
cîteva sute de mii de locuințe la 
sate, astfel încit 80 la sută din 
populația țării locuiește în case noi. 
Creșterea continuă a nivelului de 
trai și perfecționarea calității vieții 
tuturor cetățenilor din România — 
se reliefează în articol — sînt obiec
tive primordiale ale politicii Parti
dului Comunist Român.

Dintr-o țară slab dezvoltată. 
România a devenit o țară indus- 
trial-agrară cu o industrie modernă, 
bazată pe ultimele cuceri ale ști
inței și tehnicii, cu o agricultură 
prosperă și o creștere remarcabilă 
in toate domeniile. Conceptul de 
democrație muncitorească, în siste
mul social din România, acționează 
din plin, cu participarea efectivă a 
maselor la conducerea treburilor 
țării, in deplin acord cu deciziile 
privind dezvoltarea economică și 

socială, scrie in încheiere „Econo
mic Times".

Intr-un articol consacrat lărgirii 
relațiilor economice ale țării noas
tre, revista „JEUNE AFRIQUE", 
după ee se referă la rambursarea 
integrală de către România a dato
riei sale externe, încă din luna mar
tie a acestui an, fapt apreciat ca o 
realizare demnă de respect, cu atît 
mai mult cu cît nu a afectat cu ni
mic dezvoltarea economiei româ
nești, evidențiază : România este o 
țară cu resurse economice de netă
găduit.

Interesul manifestat de societățile 
comerciale din mai multe țări 
față de piața românească sporește 
tot mai mult, ca și ’ dorința lor de 
a-și lărgi Schimburile economice 
și comerciale cu România și de a 
pune în valoare toate posibilitățile 
oferite de această țară, ca urmare 
a rambursării datoriei sale exter
ne. România se orientează din ce în 
ce mai mult spre deschidere, pen
tru intensificarea și diversificarea 
schimburilor sale economice și co
merciale cu Întreaga lume. Aceas
ta. cu atît mai mult, cu cit cel 
de-al IX-lea plan cincinal 
.(1991—1995) își propune ca prin
cipal obiectiv modernizarea și auto
matizarea proceselor tehnologice in 
domeniul metalurgiei, al chimiei, 
al industriei miniere, petroliere și 
în alte domenii.

In cursul celui de-al IX-lea plan 
cincinal, producția industrială ro
mânească va crește cu 30—40 la 
sută, ceea ce lasă să se întrevadă 
capacitatea acestei țări de a fi 
un partener potențial în reali
zarea unor tranzacții în domenii 
dintre cele mai variate.

Apreciind că schimburile bilate
rale ale României ar putea servi 
ca model țărilor în curs de dezvol
tare. ziarul marocan „LE MATIN 
DU SAHARA" evidențiază că. în 
forme multiple Si în continuă 
dezvoltare. relațiile marocano- 
române oferă exemplul a ceea ce 
poate fi o cooperare reciproc- 
avantajoasif între țări cu regimuri 
politice diferite. România si Maro
cul — se arată — întrețin de o 
lungă perioadă de timp o priete
nie și cooperare strinse și fruc
tuoase, al căror caracter exemplar 
nu mai trebuie demonstrat, deoa
rece el este dovedit de realitate.

Evidențiind participarea Româ
niei la extinderea și modernizarea 
portului Nadfir. la construirea por
tului Ras-Kebdana. la numeroase 
alte lucrări portuare, ziarul pune 
accentul pe faptul că experiența do- 
bîndită permite lărgirea cooperării 
prin începerea lucrărilor la noi 
obiective de interes reciproc. Sînt 
menționate apoi schimburile co
merciale. care vor continua să 
crească, ținîndu-se cont de poten
țialul si. programele de dezvoltare 
ale celor două țări. schimburile 
culturale și tehnico-sțiintifice. pre
cum si în domeniul învățămî'ntu’ni.

Aparținînd de „Grupul celor 77", 
întîlnindu-se la sesiunile G.A.T.T. 
sau in cadrul mișcării nealiniaților, 
România și Marocul — arată zia
rul în încheiere — dau un exem
plu de modul în care două țări cu 
sisteme social-politice diferite pot 
și trebuie să coopereze în nu
meroase domenii și în viața inter
națională. pe baza egalității șl a 
avantajului reciproc.

La rîndul său. ziarul sirian „AL 
BAAS" scrie : In spiritul politi
cii ferme, menită să întărească 
cooperarea economică internaționa
lă. pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității depline în drepturi și 
avantajului reciproc. România 
acționează pentru dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor economice 
cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială sau 
politică. Ea întreține relații cu 
peste 150 de state, iar volumul co
merțului său exterior a crescut de 
45 de ori față de 1950. Pe baza 
creșterii potențialului industrial. 
România și-a sporit volumul ex
porturilor.

Relațiile româno-siriene — evi
dențiază ziarul — cunosc o evolu
ție ascendentă, fiind impulsionate 
de întîlnirile la nivel înalt ce au 
avut loc la București și Damasc, ca 
și cu prilejul numeroaselor schim
buri de diverse delegații. Schim
burile comerciale între cele două 
țări au cunoscut o dinamică puter
nică în ultimii zece ani. perioadă 
în care a crescut semnificativ vo
lumul exporturilor reciproce.

Rezultatele cooperării româno- 
siriene — scrie „Al Baas" — 
s-au concretizat în construirea ra
finăriei Banias. cea mai mare ra
finărie din Orientul Mijloci,u. a 
Complexului de triplusuperfosfați 
de la Homs, a fabricii de ciment 
Sheikh Said, precum și prin efec
tuarea de îmbunătățiri funciare pe 
27 000 ha. în zona Raqqa.

(Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU
Eforturi în vederea 

organizării unei conferințe 
internaționale de pace 

sub auspiciile O.N.U.
TUNIS 14 (Agerpres). — Reprezen

tantul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Tunis, Hakim Balaoui, 
a avut o întrevedere cu ambasadorul 
american în Tunisia, Robert Pelle- 
treau, în cadrul dialogului dintre 
S.U.A. și O.E.P. In timpul întrevede
rii au fost discutate ultimele evolu
ții ale situației din Orientul Mijlo
ciu și eforturile în direcția organi
zării unei conferințe internaționale 
de pace sub auspiciile O.N.U., cu 
participarea membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate și a părți
lor implicate, inclusiv O.E.P., trans
mite agenția INA.

CAIRO 14 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul si ministrul de externe al 
Egiptului. Esmat Abdel Meguid, a 
adresat secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, un 
mesaj asupra ultimelor eforturi de 
pace în Orientul Mijlociu — a anun
țat nostul de radio Cairo, citat de 
agenția K.U.N.A.

In mal multe orașe din Cisiorda
nia a fost organizată o grevă ge
nerală în semn de protest față de 
uciderea a patru palestinieni în 
timpul unor ciocniri cu forțele po- 
lițiehești israeliene. Forțele israelie- 
ne de ocupație au declarat orașele 
Nablus și Jenin zone militare în
chise, Iar în unele tabere de refu- 
giați palestinieni au instituit inter
dicții de circulație.

(Agerpres)
BEIRUT 14 (Agerpres). — Libanul 

are nevoie de opt miliarde de do
lari pentru refacerea serviciilor pu
blice vitale, a declarat președintele 
Băncii Centrale, Edmond Naim. Suma 
respectivă va fi necesară numai pen
tru repararea centralelor termice și 
hidroelectrice și a rețelelor pentru 
distribuirea apei potabile și a elec
tricității, care au suferit pagube gra
ve, a precizat el.

Convorbiri 
indo-chineze

NEW DELHI 14 (Agerpres) — 
Primul-ministru al Indiei. Raji.v 
Gandhi, a conferit, la New Delhi, 
cu vicepremierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Wu Xueqian, aflat 
în vizită oficială. După cum trans
mite agenția China Nouă, în cadrul 
convorbirilor s-a efectuat un larg 
schimb de vederi asupra evoluției re
lațiilor bilaterale, examinîndu-se. 
în același timp, probleme regionale și 
internaționale, de interes reciproc.

Reuniunea Consiliului
Executiv al U.N.E.S.C.O:

PARIS 14 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările sesiunii Con
siliului executiv al U.N.E.S.C.O. Reu
niunea a fost consacrată pregătirii 
viitoarei conferințe generale și ana
lizării proiectului de buget §i pro
gramului U.N.E.S.C.O. pe următorii 
doi ani. In raportul prezentat de di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., Fre- 
derlco Mayor, se arată că principa
lele eforturi ale organizației trebuie 
îndreptate spre extinderea cooperării 
internaționale a oamenilor de știin
ță și de cultură pentru soluționarea 
problemelor presante ale omenirii.

NU - proliferării 
neofascismului 

în R.F.G.!
BONN 14 (Agerpres). — In loca

litatea Danneberg din landul vest- 
german Saxonia Inferioară a avut 
loc o demonstrație împotriva ține
rii unei reuniuni naziste în acest 
oraș, informează agenția A.D.N. 
Participanții au adresat tuturor for
țelor antifasciste din R.F.G. apelul 
de a acționa în comun împotriva 
proliferării neofascismului in aceas
tă tară.

Măsurile protecționiste 
ale statelor occidentale 

dăunează economiei 
țărilor latino-americane
LIMA 14 (Agerpres). — Țările la

tino-americane continuă să se con
frunte cu efectele distructive ale pro- 
tecționismului comercial practicat pe 
diverse piețe ale lumii occidentale 
industrializate — se arată în decla
rația șefilor de stat ai „Grupului 
celor opt", citată de agenția Prensa 
Latina. Documentul final al întîlnirii 
la nivel înalt, desfășurată în orașul 
peruan Ica, semnalează, totodată, 
că economiile țărilor dih regiune 
sînt prejudiciate, de asemenea, de 
dezechilibrele macroeconomice în
registrate in unele state puternic 
industrializate. Președinții țărilor 
participante la reuniune au exprimat 
necesitatea ca negocierile comerciale 
multilaterale din cadrul Rundei U- 
ruguay a G.A.T.T. să se soldeze cu 
măsuri eficiente de înlăturare a ob
stacolelor ce persistă in comerțul in
ternațional.

încheierea sesiunii Consiliului U.N.C.T.A.D.
Adoptarea unor rezoluții vizînd intensificarea cooperării 

economice și financiare internaționale
GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge

neva s-au incheiat lucrările primei 
părți a sesiunii a 36-a a Consiliului 
U.N.C.T.A.D. Au fost adoptate o se
rie de rezoluții și decizii vizînd in
tensificarea cooperării economice șl 
financiare internaționale.

In legătură cu împlinirea a 25 de , 
ani de la crearea U.N.C.T.A.D., con
siliul a adoptat o declarație în care 
se afirmă hotărîrea țărilor membre 
de a întări sprijinul față de 
U.N.C.T.A.D., astfel incit să se asi
gure creșterea eficienței sale în pro
movarea cooperării internaționale în 
scopul asigurării dezvoltării econo
mice accelerate'a tuturor țărilor, in 
special a țărilor în curs de dezvol
tare.

In Rezoluția privind datoria exter
nă se adresează un apel pentru 
soluționarea durabilă și echitabilă a 
acestei probleme, recomandîndu-se, 
între altele, reducerea datoriei țări
lor în curs de dezvoltare, întreprin
derea de măsuri pentru diminuarea

Datoria externă afectează grav situația 
țărilor in curs de dezvoltare 

„Lumea a treia*  transferă anual
30 miliarde dolari către țările dezvoltate

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Datoria țărilor în curs de dezvol
tare se ridică la 1 300 miliarde do
lari, a arătat o înaltă oficialitate a 
O.N.U., în cadrul unei conferințe de 
presă la New York. Majorarea ra
tei dobînzil de către băncile centrale 
vest-europene a avut drept consecin
ță creșterea cu mai multe miliarde 
dolari a sumelor care trebuie ram
bursate, ceea ce înseamnă pentru 
aceste țări mai puține școli și spi
tale, mai puține mijloace de trai și 
o accentuare a sărăciei. Există o le
gătură directă între această evoluție 
nefavorabilă și faptul că, anual, țări
le în curs de dezvoltare trebuie să 
transfere țărilor dezvoltate 30 mi
liarde dolari, a arătat vorbitorul. 
Adunarea Generală a O.N.U., a spus

In pofida poziției clar exprimate de opinia publică

N.A.T.O. continuă să considere armele nucleare 
ca „element indispensabil” al strategiei sale

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Armele nucleare staționate în Europa 
occidentală vor continua să constituie 
un element indispensabil al strategiei 
N.A.T.O. și în condițiile eventualei 
realizări a unei parități pe plan con
vențional la un nivel foarte redus — 
a apreciat ministrul vest-german al 
apărării, Gerhard Stoltenberg, citat

S.U.A. trebuie să pună capăt intervenției 
în treburile interne ale Republicii Panama 

Declarația ministrului panamez al relațiilor externe
CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager

pres). — Panama va menține ca o- 
rientare prioritară a politicii sale 
externe participarea activă în cadrul 
mișcării de nealiniere — a afirmat 
noul ministru panamez al relațiilor 
externe, Leonardo Kam, citat de a- 
genția Prensa Latina. Ministrul pa
namez a menționat că guvernul pro

„Este prematur sâ se vorbească 
de schimbări cardinale in poziția R.S.A."

— precizează Asociația națională a juriștilor democrați
PRETORIA 14 (Agerpres). — Eli

berarea din închisorile sud-africane a 
opt deținuți politici, printre care și 
Walter Sisulu. nu trebuie privită ca 
un act de bunăvoință din partea re
gimului rasist, ci ca o măsură care 
atestă agravarea crizei puterii în țară 
și prăbușirea politicii de represiuni a 
regimului de la Pretoria — a declarat, 
la Johannesburg, Cyril Ramaphosa, 
secretar general al Uniunii Naționale 
a Minerilor (N.U.M.). El a subliniat 
că reglementarea conflictului din 
R.S.A. este posibilă doar în cazul în 
care guvernul recunoaște Congresul 
Național African și acceptă crearea 
unei societăți demoerate în țară.

Intr-o declarație dată publicității la 
Johannesburg, Asociația națională a 
juriștilor democrați din R.S.A. arată 
că în închisorile regimului se află 
peste 400 de militanți pentru dreptu
rile populației de culoare, condamnați

Lipsa de locuri in cămine — o problemă 
deosebit de serioasă pentru studenții din R. F. G. 
Dezvăluirile președintelui Asociațiilor studențești vest-germane

BONN 14 (Agerpres). — Pentru 
un mare număr de studenți din 
R.F.G. lipsa de locuințe este o pro
blemă deosehj£ de serioasă, relevă un 
articol publicat in cotidianul vest- 
german „Stiddeutsche Zeitung". Pen
tru studenții care au început anul 
universitar 1989—1990 la institutele 
de învățămînt superior din Miinchen 
există doar un procent de 8 la sută 
locuri la căminele studențești. Potri
vit conducătorului Asociațiilor stu
dențești din R.F.G., Dieter Massman, 
„studenții trebuie să concureze cu 

dobinzilor, acordarea de noi credita 
acestor țări și lărgirea accesului pro
duselor lor pe piețele statelor dez
voltate.

A fost, de asemenea, adoptată o 
rezoluție privind interdependența 
dintre problemele comerțului, finan
țării dezvoltării și sistemului monetar 
internațional, care se pronunță pen
tru revitalizarea dialogului economic 
internațional, în vederea promovării 
unei creșteri economice și a unei 
dezvoltări echilibrate. în beneficiul 
tuturor țărilor, subliniindu-se cerin
ța abordării globale și multisectoriale 
a diferitelor aspecte ale economiei 
mondiale.

Consiliul a adoptat decizii privind 
contribuția U.N.C.T.A.D. la elabora
rea strategiei internaționale a dez
voltării pentru anii ’90, precum șl 
privind convocarea, în 1991, a celei 
de-a VIII-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
lntr-o țară latino-americană.

el. trebuie să ajungă la un consens 
politic asupra necesității de a se lua 
măsuri pentru reducerea poverii da
toriilor acestor țări.

LUSAKA 14 (Agerpres). — Situația 
economică generală a continentului 
african va continua să se deterioreze, 
deoarece datoria externă și prețurile 
reduse ale materiilor prime au sufo
cat potențialul de dezvoltare al Afri
cii — a declarat Adebayo Adedeji, 
secretar executiv al Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Africa (E.C.A.). 
Uriașa datorie externă — peste 436 
miliarde dolari — și povara dobinzi
lor' au impus o epuizare a resurselor, 
și așa reduse, iar scăderea sau stag
narea prețurilor la materiile prime au 
anulat, practic, orice creștere econo
mică — a spus el.

de agenția A.D.N. Vorbind la o con
ferință la Washington și eludînd ce
rerile formulate de mase largi de oa
meni ca armele nucleare să fie re
trase de pe continent și tot mai re
duse ca număr, ministrul vest-german 
a spus că Europa occidentală inten
ționează să-și mențină așa-zisul „scut 
nuclear".

vizoriu este dispus să acționeze în 
direcția normalizării raporturilor 
dintre țara sa și S.U.A., precizînd că 
pentru realizarea acestui obiectiv 
Statele Unite trebuie să pună capăt 
intervenției lor în treburile interne 
ale Republicii Panama și să se an
gajeze să respecte prevederile trata
telor privind Canalul Panama.

la diverse termene de închisoare, 70 
își așteaptă sentința capitală, iar mii 
de oameni nevinovați se află după 
gratii fără sentință judecătorească. 
Este prematur să se vorbească de 
schimbări cardinale în poziția regimu
lui de la Pretoria — se subliniază în 
document.

In 17 orașe sud-africane. mii da 
demonstranți au ieșit ‘ sîmbătă pe 
străzi în cadrul unor ample marșuri 
de protest împotriva politicii de a- 
partheid a regimului de la Preto
ria. Acțiunea s-a desfășurat la a- 
pelul Frontului Unit Democratic, cea 
mai amplă, organizație antiapartheid 
dih R.S.A. Din primele ore ale di
mineții. poliția și-a sporit efective
le pe străzile care urmau să fie 
parcurse de demonstranți, iar ora
șele respective erau survolate de 
elicoptere.

alte categorii sociale pe piața locu
ințelor". Pentru o cameră închiriată, 
ei trebuie să plătească in medie 368 
mărci lunar, sumă pe care mulți nu 
și-o pot permite. Cine nu are mij
loace să plătească, se adăpostește la 
prieteni, în saci de dormit, pe cori
doare — a arătat Massman, intr-o 
conferință de presă. Pentru a solu
ționa provizoriu această problemă, 
in sălile de mese ale Asociațiilor 
studențești se instalează pentru 
noapte saltele, a relevat vorbitorul.

AGENȚIILE DE PRESA
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DEZVOLTAREA COLABORĂRII. 
Secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. Milos Jakes, l-a 
primit pe Kurt Seibt, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.S.U.G., aflat în vizită la Praga. 
la invitația C.C. al P.C.C. Cu acest 
prilej, informează agenția C.T.K., o 
atenție deosebită a fost acordată 
modalităților de extindere a rela
țiilor dintre cele două partide, din
tre R.S. Cehoslovacă si R.D. Ger-

mană în toate domeniile de 
activitate.

LA GENEVA continuă a 12-a 
rundă a negocierilor sovieto-ame- 
ricane privind armamentele nuclea
re si cosmice. în cadrul lor acor- 
dindu-se prioritate punerii în 
aplicare a rezultatelor convorbiri
lor din luna septembrie dintre mi
niștrii de externe ai celor două

țări. Eduard Șevardnadze si James 
Baker. Agenția T.A.S.S. precizează 
că în cadrul negocierilor se pre
gătesc textele acordurilor privind 
reducerea armamentelor strategice 
ofensive. Se dezbat, de asemenea, 
măsurile-test in vederea asigurării 
controlului si stabilității, care tre
buie să fie puse in aplicare înain
tea semnării tratatului privind ar
mamentele strategice ofensive.

conflictele trebuie soluționate prin 
mijloace pașnice. Activitatea uma
nitară a Crucii Roșii — a relevat 
vorbitorul — va fi necesară atît 
timp cît în diferite regiuni ale lu
mii se desfășoară conflicte armate, 
care provoacă mii de victime.

ANIVERSARE. La sediul O.N.U. 
din New York a fost marcată cea 
de-a 125-a aniversare a întemeie
rii organizației ..Crucii Roșii" — 
informează agenția A.D.N. Pre
ședintele Comitetului International 
al Crucii Roșii, dr. Cornelio 
Sommaruga a subliniat că toate

APEL. Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
cerut statelor membre ale Națiuni
lor Unite să semneze și să rati
fice de 
Geneva 
droguri, 
sale să
Perez de Cuellar a lansat acest apel 
„fată de rapidă înrăutățire" a pro
blemei drogurilor în lume, in spe
cial în America Latină.

urgentă convenția de la 
împotrivg traficului de 
astfel incit prevederile 

poată intra în vigoare.

FESTIVAL. In cadrul schimburi
lor culturale dintre R. D. Germa
nă și R. F. Germania, în localita
tea vest-germană Wolfenbuettel a 
început un Festival al culturii din 
R.D.G. — informează agenția A.D.N. 
Timp de două săptămîni vor fi or
ganizate spectacole, simpozioane, 
expoziții și alte manifestări con
sacrate mai bunei cunoașteri a rea
lizărilor R.D. Germane în sfera 
culturii.

ciei din N.A.T.O. și desființarea 
treptată a blocurilor militare, în
treruperea tratativelor cu S.U.A. 
privind încheierea unui nou tratat 
asupra bazelor americane de pe te
ritoriul elen, crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani, promo
varea unei politici de dezarmare și 
cooperare in zona Mediteranei, de 
unde trebuie retrase flotele și ba
zele militare străine.

nu va adera nici la uniunea mone
tară a C.E.E., a spus F. Vra.nitzky.

PROGRAMUL ELECTORAL AL 
COALIȚIEI FORȚELOR DE STIN
GĂ ȘI PROGRESISTE DIN GRE
CIA, dat publicității la Atena, pre
vede pe plan extern, reducerea 
cheltuielilor militare, ieșirea Gre-

DECLARAȚIE. Cancelarul Aus
triei. Franz Vranitzky. a declarat
— intr-un interviu acordat presei
— că tara sa va continua neabătut 
politica de neutralitate, eventuala

aderare la C.E.E. neimplicind 
participarea la alianța militară 
N.A.T.O. De asemenea. Austria

DEMONSTRAȚÎI ÎN COREEA 
DE SUD. Peste '
de la 
Coreei 
ample 
ceri nd 
politice și 
asigurarea unor 
și studiu 
monstranții 
același timp, 
față de prezența militară crescindă 
a Statelor Unite în Coreea de 
Sud. care reprezintă o amenințare 
pentru pace și securitatea Peninsu
lei Coreene, ca și pentru întreaga 
regiune.

2 500 de studenți,
11 universități din capitala 
de Sud au participat la 
demonstrații și mitinguri, 
democratizarea structurilor 

educaționale din țară, 
condiții de viață 

corespunzătoare. De- 
și-au manifestat, in 

profunda opoziție
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