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Ol PRILEJUI VIZIIEI IU ȚARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI KAMPUCHIEl DEMOCRATE Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Bena Ceaușescu s-au reîntîlnit cu prințul Norodom Sianuk și prințesa Monique Sianuk
Expresie elocventă a preocupării permanente pentru dezvoltarea agriculturii 

noastre socialiste, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare

NICOLAE CEAUȘESC
a analizat ieri, in cadrul unei întîlniri de lucru cu oameni
ai muncii din domeniul construcțiilor de mașini agricole, 
cu specialiști, stadiul realizării utilajelor complexe 

necesare extinderii mecanizării agriculturii
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a avut, in 
cursul dimineții de miercuri, o 
Swfinire de lucru cu oameni 
Ui muncii din domeniul con
strucțiilor de mașini agricole, 
în cadrul câreia au fost exa
minate rezultatele obținute în 
transpunerea în practică a in
dicațiilor conducătorului parti
dului și statuluî nostru privind 

i realizarea utilajelor complexe 
. necesare extinderii mecaniză- 
■ rii lucrărilor din agricultură, și 

îndeosebi pentru recoltatul 
cerealelor.

\ Au participat tovarășii Emil 
i Bobu, Gheorghe Oprea, 
i Gheorghe Pană, Gheorghe 
: Stoica, loan Avram, ministrul 

industriei construcțiilor de ma
șini, Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimenta
re, Angelo Miculescu, pre
ședintele Academiei de științe 
agricole și silvice, cadre de 
conducere din institute de 
specialitate din domeniul cer
cetării și mecanizării agri
culturii.

Această nouă și aprofundată ana
liză, Ia care au luat parte specialiști, 
cercetători și oameni ai muncii din 
întreprinderi producătoare de mașini 
agricole, ilustrează preocuparea con
stantă a secretarului general al parti
dului, președintele republicii, pentru 
realizarea unor utilaje agricole multi
funcționale de mare randament și 
*’iciență, la nivelul cerințelor actua- 

I H etape de dezvoltare a agriculturii 
noastre, a obiectivelor noii revoluții 
agrare, a sarcinilor importante ce 
stau în actualul cincinal, și în per
spectivă, în fața agriculturii.

întilnirea de lucru a avut loc pe 
un Iot din perimetrul sectorului agri
col Ilfov.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i s-a 
raportat că, prin transpunerea în 
practică a indicațiilor și orientărilor 
date cu prilejul precedentelor întîl
niri și analize, s-a reușit, intre altele, 
să se găsească soluții ca o serie de 
mașini aflate în fabricație sau în do
tarea unităților productive să fie 
transformate și adaptate în utilaje 
complexe pentru mecanizarea ope
rațiilor de recoltare a porumbului. 
In acest context, au fost prezentate

o combină tractată pentru recolta
rea porumbului și combina autopro
pulsată „CARF“. utilaj de mare pro
ductivitate, conceput pentru recol
tarea din lan a furajelor, adaptată și 
pentru recoltarea porumbului. To
varășul Nicolae Ceaușescu a exami
nat și analizat cu specialiștii parti
cularitățile constructive și avantaje
le pe care le oferă cele două mașin:, 
apreciind ca deosebit faptul că ele 
asigură concomitent cu recoltarea 
porumbului atit tocarea pentru siloz 
a tulpinilor, cit și o curățire comple
tă a terenului de resturi vegetale. 
Ținind seama de caracteristicile com
binei „CARF", secretarul general al 
partidului a indicat specialiștilor să 
realizeze pe acest șasiu o combină 
de recoltare a porumbului cit mai 
simplă, ieftină și eficientă. în acest 
sens, s-a cerut să fie concepute in

cel mai scurt timp trei variante de 
asemenea combine pentru recoltarea 
porumbului pe patru, șase și opt 
rînduri, echipate cu motoare existen
te în fabricație și dotate cu remorci 
de mare capacitate. Secretarul ge
neral al partidului a cerut ca noua 
combină să fie un utilaj multifunc
țional. ea să poată fi utilizată in in
tervalul dintre campaniile de recol
tare, prin dotări corespunzătoare, la 
lucrări de îmbunătățiri funciare și la 
alte operații.

De asemenea, s-a indicat ca tipul 
de combină tractată, destinată in 
special culturilor pe suprafețe mai 
mici, să fie perfecționat și înzestrat 
cu dispozitive de cules porumbul pe 
mai multe rinduri.

Tinînd cont de faptul că noile ti
puri de combine vor asigura recol
tatul știuleților fără a-i depănușa,

fapt care va evita pierderile de boa
be și va asigura păstrarea recoltei, 
secretarul general al partidului a ce
rut specialiștilor, tuturor factorilor 
de răspundere să ia măsuri pentru 
ca depănușarea să fie executată cu 
agregate speciale amplasate în puncte 
fixe in unitățile agricole sau la cen
trele de depozitare.

în continuare, au fost examinate 
și alte utilaje și combine aflate in 
fabricație, care, cu unele completări 
și modificări, au fost adaptate la lu
crările .de recoltare a porumbului, 
atit a celui pentru boabe, cit și pen
tru siloz.

în cadrul dialogului cu conducerile 
ministerelor de resort, cu specialiștii, 
secretăr.ul general al partidului a in
sistat asupra atenției și urgenței cu 
care trebuie acționat pentru conce
perea și. realizarea unor sisteme de 
mașini mai perfecționate, care să 
permită o mai largă și. completă me
canizare a lucrărilor din agricultură, 
în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat însemnătatea 
realizării unei combine pentru recol
tarea griului care să asigure și strîn- 
gerea și baloțarea paielor, preîntim- 
pinindu-se astfel întîrzierea lucrări
lor și pierderea de recoltă. S-a cerut, 
de asemenea, factorilor de răspunde
re ca in viitor să acorde atenție 
strîngerii tulpinilor de floarea-soare- 
lui, ce pot constitui o sursă de 
combustibil în anumite unități in
dustriale, cum este cazul in industria 
fabricării zahărului, o posibilitate de 
economisire ,a cărbunelui, a altor 
combustibili mult mai costisitori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanța înfăptuirii in
tr-un termen cit mai scurt a acestor 
sarcini, a realizării utilajelor com
plexe stabilite, cu înalt grad de uni
versalitate, pentru a se rezolva cît 
mai urgent problemele privind re
coltarea în timp cit mai scurt și fără 
pierderi a cerealelor.

în dialogul cu specialiștii au fost 
abordate, totodată, și aspecte privind 
asigurarea densității optime a plan
telor. atit la porumbul boabe, cit și 
la cel pentru siloz, in vederea obți
nerii unor recolte superioare.

Cei prezenți la această aprofunda
tă analiză, cadrele de conducere din 
ministerele de resort, specialiștii 
l-au asigurat pe conducătorul parti
dului și statului că vor depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea indica
țiilor și orientărilor primite, pentru 
realizarea unor mașini și utilaje in 
măsură să asigure modernizarea con
tinuă a agriculturii noastre, sector 
de bază al economiei naționale, de 
care depinde buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimenta- 
re, ridicarea permanentă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintilnit, 
miercuri, in cadrul unui dineu, cu 
prințul Norodom Sianuk. președin
tele Kampuchiei Democrate, și cu 
prințesa Monique Sianuk.

Cu acest prilej, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Norodom Sianuk au 
continuat schimbul de păreri in pro
bleme privind relațiile dintre cele 
două țări și popoare, precum și in

legătură cu aspecte actuale ale vie
ții politice internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
prințul Norodom Sianuk și-au ma
nifestat satisfacția față de convorbi
rile purtate, reafirmind dorința de 
a dezvolta relațiile dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul de coaliție națională al Kam
puchiei Democrate, dc a intări prie
tenia și colaborarea dintre popoare
le român și kampuchian, in folosul 
și spre binele lor. in interesul cau
zei păcii și cooperării internaționale.

Președintele Kampuchiei Democra
te a exprimat incă o dată președin
telui Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru primirea călduroasă, pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat in 
timpul șederii in România.

La convorbire și dineu, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă. au participat Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, și Khieu 
Samphan,’ vicepreședinte al Kampu
chiei Democrate, însărcinat cu afa
cerile externe.

120 noi capacități de producție 
date în funcțiune

Fapte de muncă din întrecerea 
constructorilor

Colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul Ministe
rului Construcțiilor Indus
triale intimpină marea 
sărbătoare națională de la 
23 August cu un frumos 
bilanț : cele 120 de capa
cități de producție mai 
importante planificate să 
intre in funcțiune in pe
rioada care a trecut din 
acest an au fost predate 
beneficiarilor Ia termenul 
stabilit. Enumerăm citeva 
dintre acestea : trăgătoria 
de bare și țagle preforjate 
de la Combinatul de oțe
luri speciale Tirgoviște ; 
oțelăria electrică a Combi
natului metalurgic Cimpia 
Turzii cu o capacitate 
anuală de 30 000 tone oțel ; 
turnătoria de oțel de ia 
întreprinderea pentru uti
laj de ridicat și transpor
tat Lugoj, cu capacitatea 
anuală de 7.000 tone piese 
turnate din oțel și 200 tone 
piese de schimb ; extin
derea întreprinderii de 
armături industriale din 
fontă și oțel Zalău cu 
capacitatea de 4 000 tone 
armături pe an ; Filatu
ra de bumbac de la Flă- 
minzi, planificată să pro
ducă anual 4 000 tone fire 
cardate din bumbac ș.a.

De remarcat faptul că, 
în afară de aceste obiec
tive, constructorii rapor
tează finalizarea înainte

de termen a incă 29 de 
obiective deosebit de im
portante pentru economie : 
Fabrica de utilaj minier 
Negrești — Oaș (planifica
tă pentru decembrie, fi
nalizată in iulie), cu o 
Capacitate anuală de 5 200 
tone utilaj minier ; Com
plexul avicol Tirgu Fru
mos (Iași), cu 36 000 locuri 
tineret avicol (planificată 
pentru septembrie, reali
zată in iulie) ; Fabrica de 
celofibră Focșani, care va 
produce anual 2 000 tone 
pale de lină (planificată 
pentru septembrie, reali
zată in iulie). Și o veste 
de ultimă oră : zilele a- 
cestea (simbătă, 14 august) 
a fost predată beneficiaru
lui, în devans cu aproape 
o jumătate de an, moder
na fabrică de covoare plu
șate din Alba Iulia, care 
va produce anual 160 000 
mp covoare mecanice din 
lină.

Despre toate aceste 
realizări, ca și despre im
portanța pe care o are 
pentru economia națională 
munca harnicilor construc
tori din cadrul Ministeru
lui Construcțiilor Indus
triale ne-a vorbit, la co
mitetul de partid, tovarășa 
Paula Georgescu, secretar 
adjunct.

Anica FIORESCU

executat cu repere fabri
cate la „Vulcan", cu ex
cepția pompelor de vid, 
astfel că succesul trebuie 
atribuit întregii unități. 
Proiectul a fost întocmit 
de inginerii Marin Zidâ- 
rescu și Cornel Torcătoru, 
iar execuția s-a asigurat 
de serviciul mecanico- 
energetic coordonat de in
ginerii Ștefan Craioveanu 
și Mihai Stamate. Instala
ția se compune din patru 
pompe de vid, două bun- 
căre de nisip de 50 tone, 
mecanismele de încălzire 
a foliilor de polietilenă și 
de umplere-vidare a for
melor, la care se adaugă 
ingeniosul sistem hidrau
lic de recuperare a nisipu
lui. Cu aceste subansam- 
ble, acționate in cea mai 
mare parte prin interme
diul tablourilor de coman

dă, se pot turna piese din 
fontă in greutate de pină 
la 2 tone. '

Sumara descriere a noii 
linii industriale de turba
re in vid trebuie întregită 
cu avantajele pe care a- 
ceasta le oferă, intre care 
dublarea productivității 
muncii și neutralizarea 
noxelor prin asigurarea 
celor mai bune condiții de 
muncă. Noua instalație in
dustrială de turnare in 
vid se poate amortiza in 
aproximativ un an de la 
punerea in funcțiune.

Este un succes de presti
giu, pe care valorosul co
lectiv de oameni ai mun
cii de la „Vulcan" — 
București îl dedică apro
piatei sărbători naționale 
de la 23 August,

Ion MARIN

Ieri, la întreprinderea „Vulcan" București 
a început sâ producă

Instalația industrială de turnare în vid
Ieri dimineață, la între

prinderea „Vulcan" din 
București a inceput să 
producă — după trecerea 
cu bune rezultate a pro
belor — instalația mecani
zată de turnare in forme 
vidate.

— Față de stația-pilot 
pe care noi am experi
mentat noul procedeu și 
de instalațiile similare 
existente ia această dată 
in țară, linia tehnologică 
de la „Vulcan" constituie

o premieră, atit prin ca
pacitatea ei de producție, 
cit. și prin mecanizarea și 
automatizarea operațiilor.

Această precizare ■ ne-a 
fost făcută de inginer Pe
tre Ivănescu, directorul 
tehnic al întreprinderii. La 
rindul său, inginerul Va- 
sile Constantin, șeful sec
toarelor calde si principa
lul autor al acestei im
portante realizări, ne-a 
spus :

— întreaga instalație s-a

Sub comando inginerului lucian Creațâ, cei oatru 
muncitori pe schimb care asigură1 funcționarea In
stalației pregătesc operațiile de vidare a formelor

Foto :

Cu privire la perfecționarea activității de comerț exterior, la 
creșterea răspunderii lucrătorilor din acest domeniu și modul în 
care trebuie să-și desfășoare activitatea, la calitățile lor politice, 

morale si profesionale
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Din analiza rezultatelor pe acest an - învățăminte pentru producții mai mari de cereale păioase in anul viitor

NIVELUL RECOLTEI DE GRÎU DEPINDE IN MOD HOTĂRÎTOR DE MUNCA OAMENILOR,
DE APLICAREA DIFERENȚIATA A TEHNOLOGIEI ACESTEI CULTURI

Față in față: rezultatele și preocupările actuale din două consilii agroindustriale din județul Constanța
Șapte cooperative agricole de producție din consiliul 

agroindustrial „23 August", județul Constanța, au reali
zat peste plan 3 849 tone de griu de pe cele 3 939 hec
tare cultivate (in medie, aproape o tonă în plus de pe 
fiecare hectar), iar șase cooperative agricole din con
siliul agroindustrial Mircea Vodă, din același județ, 
obținut de pe 2 700 hectare mai puțin cu 1 392 tone 
griu față de producția totală planificată (515 kg

La început, inginerul Dumitru 
Anghelina, directorul direcției agri
cole. ne-a făcut precizarea : „Nivelul 
producției la hectar este stabilit, în
deobște, în raport de condițiile pedo
climatice, și nu de modul în care în
țeleg unii să-și facă datoria. Cu alte 
cuvinte, ‘ ____
strictă a tehnologiei in funcție de 
condițiile specifice ale fiecărei uni
tăți agricole". Constatările noastre 
de pe teren întăresc această afirma
ție., Principalele cauze ale diferențe
lor de producție nu constau în poten
țialul productiv al pămintului. regi
mul pluviometric, sămînța repartiza
tă, ci, înainte de toate, sint de na
tură subiectivă, cum ar fi calitatea 
necorespunzătoare a lucrărilor, admi
nistrarea în „doze medii" a îngrășă
mintelor, amplasarea nejudicioasă și, 
nu în ultimul rind, efortul de gindi
re diferit pe baza cunoașterii sau a 
necunoașterii perfecte a'Tiecărei par
cele. Referindu-ne numai la prima 
categorie de cauze, ele nu pot expli
ca diferențele de producție dintre 
cele două consilii agroindustriale — 
de la 5 048 kg griu in medie la hec
tar în primul, la 3 390 kg la hectar 
în cel de-al doilea. Diferențele de 
recoltă au fost generate, în primul 
rind, de diferențele în aplicarea teh
nologiei culturii griului. .

Am urmărit în cele două consilii 
amintite cum se acționează acum, 
pornind de la neajunsurile manifes
tate anul trecut, penft-u aplicarea 
corectă a tehnologiei stabilite în pro-

este vorba de aplicarea

ri.rf

au 
do 
în

în întimpinarea 

marii sărbători 

naționale

PLANUL ȘI ANGAJAMENTELE
FERTILIZAREA. CităM dln 

programul culturii griului pentru 
anul 1983 : „Administrarea îngrășă
mintelor organice și chimice se va 
face de regulă, înaintea executării 
arăturii și, numai in caz de forță 
majoră, odată cu pregătirea patului 
germinativ". Faptele arată insă con
trariul. în consiliul „23 August" au 
fost fertilizate numai 150 hectare, 
iar la Mircea Vodă — 250 hectare, 
situație care, așa cum ne confirma 
inginerul Gheorghe Bilă, director

adjunct Ia direcția agricolă, o repe
tă pe aceea de anul trecut în întreg 
județul. Cauza : lipsă îngrășăminte
lor chimice.

SĂMINJA. Sporuri mari de 
producție se pot obține folosind 
soiuri cu potențial productiv ridicat 
și semințe de inaltă valoare biolo
gică. Iată suprafețele cultivate cu 
griu pentru recolta din 1982 și pro
ducțiile obținute la diferite soiuri, 
precum și modificările aduse pentru 
recolta din 1983, in cele două con
silii :

medie Ia hectar sub prevederi). Care sint cauzele 4- 
cestor diferențe de recoltă ? Ce se face acum și ce se 
va Întreprinde in continuare pentru Ca in unitățile 
fruntașe să se consolideze șl să se amplifice rezulta
tele din acest an, iar in cele eu producții mai reduse 
să se pună bazele unor recolte sporite pentru anul 
viitor ? Iată citeva întrebări la care 
punsurl punind față în față modul 
în cele două consilii. 9

care a fost redus 
privește consiliul 
acest an suprafața destinată griului 
a crescut cu 500 hectare. Trăgîndu-se 
învățăminte din unele neajunsuri 
manifestate anul trecut, șl aici s-a 
acordat o atenție sporită amplasării 
judicioase a griului in acest an.

griului pentru anulgramul culturii 
1983.

AMPLASAREA CULTURII.
In linii mari, in consiliul ,23 Au
gust", deși suprafața de păioase a 
crescut în acest an cu 300 hectare, 
plantele premergătoare ocupă ace
leași suprafețe, cu excepția griului

în

cu

am căutat răs- 
Care s-a lucrat

10 la sută. Cît 
Mircea Vodă, in

Planta premergătoare
Suprafețele pe care a fost amplasat 

griul (în hectare)
1982 1983

— griu și orz 1 531 2 252
— leguminoase 171 502
— porumb 1 000 472
•— floarea-soarelui 850 943
— in pentru ulei 105 137

CONSILIUL AGROINDUSTRIAL 
„23 AUGUST"

CONSILIUL AGROINDUSTRIAL 
„MIRCEA VODĂ"

1982 1983 1982 1983
Soiul Suprafața Producția Suprafața Suprafața Producția Suprafața

(în medie (in (in medie (in
hectare) Ia hectar hectare) hectare) Ia hectar hectare)

Doina 1 122 4 753 700 305 4 200 1 352
lianna 1 034 5 456 1 300 470 4 200 50
LOvrin 32 572 5 813 l 500 150 3 800 1 175
Fundulea 29 46 5 783 700 130 5 600 823
Tulia 271 4 229 —- I 494 2 550 950
Cores 479 4 737 851 2 680 150

Din acest tabel rezultă Clar preo
cuparea de a se mări ponderea plan
telor premergătoare timpurii, care e- 
liberează repede terenul. Astfel, a 
crescut suprafața cu cereale păioase 
în anul întii, ca și suprafața cu plan
te premergătoare foarte bune,, Cum 
sint leguminoasele, floarea-soarelui 
și inul pentru ulei — cu 506 hectare, 
în același timp a scăzut la mai mult 
de jumătate ponderea porumbului.

ARĂTURILE. Stadiul acestor 
lucrări este avansat în ambele consi
lii față de anul trecut. Au apărut 
însă unele diferențe. în consiliul „23 
August", la 15 august, suprafețele de 
păioase și alte culturi de vară erau

arate în totalitate, iar după in — în 
proporție de 60 la sută.

Arătura este curată, uniformă. „în 
plus — ne-a spus . ing. Ion Stoica, 
directorul S.M.A. „23 August" — la 
cooperativele agricole din Costinești 
și Pecineaga au fost discuite 320 hec
tare, acțiune care continuă". în con
siliul Mircea Vodă insă mat erau de 
arat, la aceeași dată, 757 hectare de 
miriști și terenuri care au fost culti
vate cu mazăre. Se lucra la arături 
doar cu 86 de tractoare, dar acestea 
nu puteau înainta cu viteza prevă
zută întrucît mai'erau de eliberat 
hectare. La fel, terenurile care 
fost cultivate cu in continuă să 
ocupate de resturi vegetale.

400 
au 
tie

Din tabel rezultă orientarea ambe
lor consilii asupra soiurilor celor 
mai productive — Lovrin 32 și Fun- 
dulea 29. Motivele ni le expune in- 
ginerul-șef al consiliului agroindus
trial „23 August", Nicolae Rahău : 
„Această orientare se sprijină pe 
constatări proprii, de clțiva ani, asu
pra comportării și producției soiuri
lor respective in condițiile fiecărei 
unități, ale fiecărei sole. O vorbă 
înțeleaptă spune : «Ce e bun la tine 
acasă nu e bun și pentru alții». Cea 
măi mare greșeală este generaliza
rea fără discernămînt a soiurilor". 
O mențiune in plus trebuie făcută 
la consiliul Mircea Vodă, unde s-a 
acordat atenție asigurării în acest an 
numai de semințe din categorii bio
logice Superioare, deoarece anul tre

cut. cu mici excepții, s-au folosit nu
mai semințe din înmulțirea a doua.

Faptele arată că in bună măsură 
prevederile din programul griului 
pentru anul 1983 se aplică. Este cu
noscut însă Că, la producții mari, 
fiecare sută de kg de griu în plus 
se ciștigă cu greu. Condiția este ca 
toate verigile tehnologiei să fie apli
cate diferențiat, in funcție de con
dițiile concrete din fiecare unitate 
agricolă. Aceasta presupune eforturi 
de gindire pentru găsirea celor mai 
bune soluții și, mai ales, perseve
rență in aplicarea lor, pentru ca 
anul viitor să Se realizeze in .fieca-, 
re unitate agricolă atît planul, cît și 
sporuri la recolta de griu. ,

lucian CIUBOTARU

CAMPANIA DE TOAMNĂ
SE PREGĂTEȘTE... VARA

Așa știu și așa acționează comuniștii din unitățile agricole 
ale județului Călărași

‘stiiv ;s,t.. s&ijinlci&b v 'A' riCampania.de-recoltare'a.-păioaselor, pe scurt „cam- spațiilor necesare' depozitării recoltei '$V'!*Itfelâ'.'"TOStte  ' 
pania de vară", a. fost, se poate spune, o repetiție ge
nerală înaintea campaniei de toamnă. O repetiție cu 
reușitele ei . ilustrate și de imaginea hărniciei oameni
lor — silozurile, hambarele pline — dar și de unele 
nereușite, defecțiuni în organizarea și disciplina mun
cii. in mobilizarea și distribuirea judicioasă, promptă 
a tuturor forțelor la muncile agricole, în asigurarea

acestea se constituie In învățăminte care se cer Concre
tizate in măsuri, astfel ca semnalul declanșării amplei 
campanii de toamnă să găsească unitățile agricole, me
canizatorii, specialiștii, țăranii cooperatori gata pre
gătiți pentru marele asalt al lanurilor. Cum stau lu
crurile, din acest punct de vedere, în unitățile agricole 
ale județului Călărași ?

„Adunările generale 
muncii din unitățile 
s-au terminat recent, au dezbătut, în 
spirit critic și autocritic, desfășurarea 
campaniei de vară, stadiul lucrărilor 
la principalele lucrări și au adoptat 
programe de măsuri pentru campania 
de toamnă — ne-a spus tovarășul 
Constantin Rădulescu, director al 
Trustului I.A.S. Călărași. Anterior, 
aceste programe au fost pe larg 
dezbătute și aprobate în adunările 
generale de partid. In această vară, 
cu cele 700 de combine din dotare 
s-au recoltat 20 000 hectare de griu, 
26 300 hectare de orz și orzoaică și 
alte culturi de plante tehnice și legu
minoase. Greutăți 7 Destule dacă ne 
referim la menținerea in stare de 
funcționare a mașinilor agricole și 
tractoarelor. Trăgînd toate învăță
mintele din campania de vară, am 
remediat unele lipsuri. Va tfebut să 
ne gospodărim cit mai chibzuit mo
torina ce ne este repartizată, să luăm 
măsuri drastice pentru întărirea or
dinii și disciplinei".

ale oamenilor 
noastre, care

Am privit cîteva situații care su
gerau volumul de muncă din aceas
tă toamnă. în cele 21 de întreprin
deri ale trustului urmează să fie 
recoltate 46 300 hectare de porumb, 
7 700 hectare de floarea-soarelui și 
16 600 hectare de soia. De însămînțat: 
28 000 hectare cu griu și 20 000 hec
tare cu orz și orzoaică. De însilozat : 
300 000 tone siloz. Ceea ce presupune 
însemnate lucrări de eliberare a tere
nurilor, fertilizare, arături și mai 
ales transporturi. Prin urmare, este 
întru totul îndreptățită și necesară, 
totodată, preocuparea de care ni s-a 

^vorbit despre folosirea cu maximă

chibzuință și eliminarea prin toate 
mijloacele posibile a oricărui fel de 
risipă de motorină.

La întreprinderea agricolă de stat 
Ivănești se acționa pe ultimele su
prafețe le eliberarea terenului de 
paie și la efectuarea arăturilor de 
vară. Lucrarea se va termina in 
aceste zile. De la tovarășii Ion Marcu, 
secretarul comitetului de partid, și 
Ion Croitoru, directorul unității, am 
aflat că programul pentru fiecare 
cultură în parte a fost discutat și în
sușit la nivelul fiecărei echipe, bri
găzi, ferme. în repartizarea forțelor 
s-a • avut în vedere, la fel ca și în 
vară, ca în fiecare formație de lucru 
să fie cuprinși membri de partid, 
care să asigure, prin exemplul per
sonal, o ordine și disciplină desăvâr
șite la fiecare loc de muncă, să de
termine o întrecere viguroasă, astfel 
incit, realizindu-se viteze zilnice ri
dicate, recoltatul porumbului să se 
încheie în 35—40 de zile, în 3—4 zile 
cel al florii-soarelul și în 8—10 zile 
cultura de soia. Din experiența anu
lui trecut, de aici poate fi reținut un 
lucru de interes general f datorită 
amplasării judicioase a culturilor și a 
unor lucrări de asolament pentru ro
tația culturilor, s-au redus substan
țele chimice necesare combaterii bu
ruienilor.

La I.A.S. Dragalina, ca ș! Ia I.A.S. 
Ivănești, se acționează energic pen
tru repararea combinelor C-12 și 
CARP, pentru echiparea lor în ve
derea recoltării florli-soarelui și po
rumbului. Deși se lucrează CU spor, 
o întîrziere există. Ea este pricinui
tă de neprimirea de la întreprinderea 
constructoare din Arad a echipamen-

telor pentru recoltat porumbul pen
tru pastă și a morilor aferente. „Să 
nu uităm, ne Spunea tovarășul direc
tor Ștefan SprinCenatu, aceste mori 
cer niște lucrări de amplasare spe
ciale, ceea ce înseamnă timp supli
mentar pentru punerea lor in func
țiune. Or, după cum se știe, Incepind 
cu data de 15 august, se trece la re
coltarea porumbului pentru pastă din 
categoria soiurilor timpurii".

Așadar, o primă necorelare. Spu
nem o primă necorelare pentru că 
există și o a doua. Este vorba de 
depozitarea pastei de porumb. Numai 
întreprinderile din cadrul Trustului 
I.A.S. Călărași au de recoltat 190 000 
tone de porumb din această catego
rie pentru hrana porcilor. Oricine știe 
că pentru aceasta sint necesare spa
ții special amenajate — silozuri ori
zontale — care pină la declanșarea 
campaniei trebuie terminate. Că lu
crările sint mult întlrziate din acest 
punct de vedere aveam să ne convin
gem la C.P.I.C.P. Călărași, Com
plexul 3 — Ciulnița. O primă surpri
ză am avut-o la consiliul unic agro
industrial Dragallna cind, intrebin- 
du-1 pe economistul-șef, tovarășul 
Ion Vlăsceanu. care este valoarea și 
stadiul realizării acestor investiții a 
ridicat din umeri. După un aseme
nea... răspuns, aflăm amănunte de 
la tovarășul Victor Paraschiv, șef de 
lot din partea constructorului, adică 
Trustul de construcții industriale 
București : „Valoarea investiției pe 
care urmează să o construim în 
cadrul complexului 3 se ridică la 
10 milioane lei. Avem de construit 
aici o fabrică pentru nutrețuri con
centrate și 14 celule pentru silo-

Recoltarea porumbului pentru însilozore Foto: Agerpres

zurlie orizontale necesare depozitării 
pastei de porumb. Alte cinci celule 
trebuie construite la Dragoș Vodă și 
șapte celule lă Dilga. N-am atacat 
decit opt pină acum. Trebuie să le 
terminăm pină la sfirșitul lunii sep
tembrie. Dar proiectul ne-a venit nu
mai de 0 lună de zile, iar prefabri
catele ne sosesc așa cum ne Sosesc. 
Adică cu o mare întîrziere și de o 
calitate inferioară". Un start întîrziat, 
foarte întîrziat.

Șeful de lot ține să adauge : „Solu
ția adoptată nu este cea mai ' bună ; 
pereții trebuiau turnați pe loc. în 
plus, pină acum s-au schimbat de 
două ori amplasamentele". Desigur, 
după aceste amănunte, am căutat 
să aflăm părerea secretarului orga
nizației de partid din complexul 3. 
Șl ne-a fost rezervată o altă surpri
ză ! Secretar al organizației de 
partid nefiind altcineva decit... Marin 
Panciu. Cel care cu puțin timp înain
te afirmase că... nu știe nimic. Ca 
atare, ne-am pus întrebarea : in ce

măsură ă fost implicată organizația 
de partid în îndeplinirea Ia timp 
și de Calitate a planului de inVes- 
tiții ?...

Să Ie reamintim tovarășilor de aici 
ceea ce spuhea tovarășul Nicolae 
CeăușesCu, secretarul general aî 
partidului, Ia Consfătuirea de lucru 
a C.C. al P.C.R., din luna ianua
rie a.c. : „Este necesar să ne gîndim 
Ia felul cum să depozităm furajele. 
Silozurile pentru porci și bovină tre
buie așezate lingă grajduri, lingă in- 
grășătorii. Să stabilim locul și să în
cepem lucrările de amenajare cores
punzătoare".

Așadar, timp suficient exista pen
tru a materializa o asemenea indica
ție. Dacă aceste lucrări nu vor fi pu
ternic impulsionate, investiția nu va 
fi valorificată, așa cum este de aș
teptat, cum a fost preconizată, îiT 
acest an.

Rodica S1MIONESCU 
Vîrqîl GHEORGHITA

stiinta
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,

O seră cu... brevet de invenție
Energeticienii de la întreprinderea de electrocentrale Bucu
rești demonstrează cum pot deveni apele industriale de răcire 

un „combustibil gratuit**  pentru agricultură

De curind. în registrele Oficiului 
de stat pentru invenții și mărci, s-a 
înregistrat sub numărul 102 722 o 
nouă invenție, al cărei obiect ii con
stituie o seră. Titulari de brevet : în
treprinderea de electrocentrale Bucu
rești. Autori : un colectiv de circa 10 
oameni — ingineri, tehnicieni, maiștri 
și muncitori din domeniul energetic, 
conduși de un neobosit și entuziast 
om de idei, inginerul Constantin 
Fulga. Surprinzător, din colectiv nu 
face parte nici un agronom ! Așa
dar. energeticienii Se apucă să facă 
agricultură, iar rezultatul : un brevet 
de invenție depus la O.S.I.M.

Ce noutate acoperă acest brevet ? 
Răspunsul aveam sâ-1 cunoaștem de 
la unul din autorii acestei invenții, 
inginerul Dragu Iavorschi. După cum 
se va vedea, elementul de progres 
tehnic și Meci brevetabil nu consfin
țea concepții constructive sau mate
riale nemaiintîlnite și nici măcar 
principii agrotehnice noi. Toate aces
tea sint la fel ca la serele obișnuite. 
Absolut nou, dar și simplu ca oul Iui 
Columb. era procedeul de încălzire a 
lor. „în anul 1979. ne relatează ingi
nerul Iavorschi istoricul acestei in
venții, ne-am hotărît'să construim o 
seră în incinta termocentralei Bucu
rești-Vest, la care să utilizăm, pentru

încălzire, apa caldă din circuitul teh
nologic de răcire. După primele în
cercări ne-am dat seama că adoptlnd 
sistemul obișnuit, tip calorifer, de în
călzire a serelor, cele 30—32’C pe care 
le avea apa nu erau suficiente să 
creeze microclimatul necesar dezvol
tării plantelor. Și. atunci, ne-a venit 
ideea să încălzim sera nu pe dină
untru, ci pe dinafară, turnînd apa 
caldă pe... acoperiș. în anul următor, 
pe cei 1 500 mp de seră încălzită în 
felul acesta am constatat că salatele, 
ardeii, vinetele, fasolea și garoafele 
s-au dezvoltat la fel de bine ca intr-o 
Seră pbișnuită. Apa caldă curgtnd in
tr-o peliculă subțire pe acoperiș în
călzea Incintă serei. Împiedica pier
derile de căldură prin acoperiș și în 
același timp, răcită, reintra in circui
tul tehnologic.

Așadar, o idee simplă și ingenioa
să prefigura realizarea celor mal e- 
conomicoase — din punct de vedere 
-energetic — sere din lume. Practic, nu 
consumă nici un fel de combustibil, 
utilizind pentru încălzire căldura re
ziduală a unor ape de răcire indus
triale. Ideea, aflăm de la inginerul 
Iavorschi. avea să fie întregită, per
fecționată : pelicula de apă caldă ur- 
mind de dată aceasta Să Îmbrace în 
întregime sera, deci să se scurgă in
clusiv pe pereții laterali de geam. 
„Ne-am gîndit s-o aplicăm, continuă

Interlocutorul nostru, nu la o con
strucție specială, ci pe o seră tip 
clasic cu deschiderea de 3.2 m. Și 
astfel s-a născut priniul micropilot 
de seră modulată cu 6 suprafață de 
300 mp, dotată cu absolut toate utili
tățile. respectiv alimentare cu âpă 
caldă, evacuarea acesteia, cu colectoa
re. distribuitoare etc. dimensionate la 
proporțiile modulului. Prin îmbinarea 
acestora, pe orice latură, se pot rea
liza sere de dimensiuni mari de 600, 
900, 1 200 mp și așa mai departe. în 
intervalul 1981—1982 — întocmisem 
deja dosarul de cetere de invenție lă 
O.S.I.M. — pe acest modul de seră 
am făcut veritabile observații și Cer
cetări fitotermoenergetice. Ce-am 
constatat ? în interiorul serei, tempe
ratura n-a coborît sub ,14°C chiar 
Cind afară au fost minus I8’C. Dato
rită peliculei permanente de apă cal
dă de pe pereții și acoperișul serei 
efectul vintului nu se făcea simțit în 
interior. în același timp, plantele a- 
flate la extremități, de lingă pereții 
de sticlă, s-au dezvoltat la fel de 
bine Ca cele din mijloc, spre deose
bire de 6erele clasice, unde, se știe, 
pe margini culturile Sint mai 
slabe. Toate acestea ne-au întărit 
convingerea că procedeul nostru, în
deosebi in această perioadă, cind se 
pune problema economisirii și utili
zării cu cea mai mare grijă a com

bustibilului și energiei, este pe de
parte cel mai avantajos în cultura 
plantelor de seră. Am putea spune 
că este cel ideal. Iar această afirma
ție o vom demonstra și prin extin
derea procedeului la scară industria
lă, adică pe o suprafață de 1 ha de 
seră pentru care am și început lucră
rile de proiectare la C.E.T. Bucureștl- 
Sud. După calculele noastre, chel
tuielile pentru construcția ei vor fi 
amortizate intr-un timp de șapte ori 
mai scurt decit lă serele clasice".

Dar, Vorba proverbului, cu 0 floâre 
nu se face primăvară. Chiar dacă o 
asemenea seră nu consumă direct 
combustibil, ea are totuși nevoie de 
o sursă de căldură cu potențial ter
mic scăzut. Există asemenea surse ? 
POt fi ele în întregime folosite in a- 
cest scop ? în domeniul energetic, cel 
puțin, răspunsul este afirmativ. Din 
calculele specialiștilor de la între
prinderea de electrocentrale Bucu
rești rezultă că debitul apelor de7 ră
cire pentru un grup de 50 MW este 
suficient pentru amenajarea a 3 ha 
de seră. Cel de la un grup de 100—125 
MW pentru 6 hă, Iar grupurile de 200 
și 330 MW ar putea furniza căldura 
necesară pentru 8,5 și respectiv 12 ha 
de seră. Ținlnd cont 'de numărul 
mare de grupuri din sistemul ener
getic și că majoritatea centralelor e- 
lectrice sint situate în 'afara locali

tăților, dacă ar fi să luăm, bunăoară, 
pe cele de la Ișalnița, Turceni. Rovi- 
nari, Deva. Luduș etc., deci cu tere
nuri arabile împrejur, sint ușor de a- 
preciat avantajele aplicării acestei 
soluții oferite agriculturii.

Sectorul energetic nu este însă sin
gurul care deține ape de răcire cu 
potential termic,scăzut. Studiile spe
cialiștilor arată că pe Întreaga eco
nomie, in industriile metalurgică, chi
mică, construcții de mașini, materia
lelor de construcții, ușoară etc. — po
tențialul energetic al acestor surse 
este apreciat la un echivalent de 6—8 
milioane tone combustibil convențio
nal. Or, dacă numai 10 la sută din 
unitățile industriale care dispun de 
asemenea surse au un amplasament 
favorabil, sau se află la cel mult 
1—1.5 km de un teren agricol și dacă 
ținem cont că fiecare hectar de seră 
consumă circa 800 tone combustibil 
convențional pe an, se poate ușor 
calcula că cel puțin 750—1 000 ha de 
seră ar putea funcționa în fiecare ân 
fără „cotă de combustibil".

Iată, deci, că un nou procedeu de 
încălzire a serelor se alătură celor
lalte deja cunoscute (recuperatoare 
de căldură, pompe termice etc.) al 
căror izvor energetic îl constituie 
căldura reziduală a apelor industriale 
de răcire și chiar a aerului uzat. In
tră de acum tn îndatoririle Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare de a-1 adopta, de a acționa' 
ca această simplă și eficace soluție 
să nu se rezume doar la o acțiune 
entuziastă, însă limitată, ci să se 
transforme intr-una organizată $i ge
neralizată. Numai așa recuperarea și 
economisirea energiei nu vor mai fi 
două noțiuni abstracte, cu care să 
fim de acord numai in vorbe.

Vlaicu RADU

Continuăm să publicăm rezultatele obținute In întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din unități industriale, 
de transporturi, din agricultură, circulația mărfurilor și din alte sec
toare ale vieții materiale.

Potrivit punctajului general, Stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare 
lunii iulie ’), pe primele locuri

IN DOMENIUL PRODUCERII 
Energiei electrice 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I i întreprinderea electro

centrale București, cu 457,1 puncte.
Principalii indicatori de plan ău 

fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția de energie electrică la Bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național și 1,9 Ia sută la 
productivitatea muncii ; consumul 
de combustibili convenționali pen
tru producerea energiei electrice și 
termice a fost redus cu 0,7 la sută, 
iar cel de energie electrică pentru 
consum propriu tehnologic cu 2.2 la 
sută ; unitatea s-a încadrat in bu
getul planificat de cheltuieli.

Locul II : întreprinderea electro
centrale Constanța.

Locul III : întreprinderea elec
trocentrale Galați.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
litra, județul Maramureș, eu 788.1 
puncte.

Principalii indicatori de plan aii 
fost depășiți cu : 5,1 la sută lă pro
ducția netă, 1,4 la sută la produc
ția fizică, 2,1 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 5,5 la 
sută la productivitatea muncii; vo
lumul de pregătiri miniere a fost 
depășit cu 31,4 la sută, iar cel de 
deschideri cu 26,3 la sută ; unitatea 
a obținut importante depășiri de 
plan la beneficii ; cheltuielile totale 
planificate Ia 1 000 lei producție- 
marfă au fost diminuate cu 3 la 
sută, iar cele materiale cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Bălan, județul Harghita.

Locul III : Exploatarea minieră 
Baia Sprie, județul Maramureș.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Lecui I : întreprinderea de pros- 

■ pecțitini Și. explorări geologice Su*  
țeava; eu 707,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,3 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 12,4 la 
sută la volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 18,1 la sută la volumul 
producției normate pe o persoană 
și 25 la sută la beneficii; cheltuie
lile planificate la 1 000 Iei lucrări 
geologice au fost reduse cu 1,3 la 
sută, consumurile normate de ma
terii prime și materiale cu 18,8 la 
Sută, iar cele de combustibili și e- 
nergie electrică cu 2,3 la sută.

Locul II ; 
prospecțiuni șl 
Cluj.

Locul III : 
prospecțiuni și 
Maramureș.
INDUSTRIA

DE MAȘINI ___________
UTILAJ ENERGETIC, PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de piese 

turnate Cimpina, județul Prahova, 
ou 744,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția netă, 13,1 la sută la produc
ția fizică, 20,2 lă sută lă producția- 
marfă vindută și încasată, 2,5 la 
sută lă productivitatea muncii ; 
unitatea a obținut importante de
pășiri de plan la beneficii.

Locul II : întreprinderea de Utilaj 
chimic „Grivița roșie" București.

Locul III: întreprinderea „Armă
tura" Cluj-Napoca.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI - 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese 

de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare, cu 1376,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
ducția netă, 6,7 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 3,7 
la sută la productivitatea muncii, 8 
la sută la livrările de mărfuri la 
fondul pieței; unitatea a realizat 
însemnate depășiri de plan la ex
port și beneficii ; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 0,9 la sută, 
iar cele materiale — cu 3,2 la sută.

Locul fi : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita — Miercu- 
rea-CiUc.

Locul III : întreprinderea de uti
laje și piese de schimb București 
pentru economia forestieră șl ma
terial de construcții.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, COSMETICE» 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I: întreprinderea de pro

duse cosmetice „Nlvea" — Brașov, 
cu 805,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,7 la sută la 
producția netă, 8.8 Ia sută la pro
ducția fizică, 14.6 ta sută ta pro
ductivitatea muncii. 7,3 la sută la 
livrările la fondul pieței, 7,1 la sută 
la export și 25,3 la sută Ia benefi
cii ; cheltuielile totale planificate la 
1 000 iei producție-marfă au fost 
reduse cu 6.5 la sută, iar cele ma
teriale cu 7,7 la sută.

Locul II: întreprinderea chimică
— Crăiova.

Locul III: întreprinderea de me
dicamente și colorănțl „Sintofarm"
— București.

i tu ii,»j ia bind', 
întreprinderea de 
explorări geologice

întreprinderea de 
explorări geologice

CONSTRUCȚIILOR 
— SUBRAMURA

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe șase luni.

a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
situează :
IN INDUSTRIA CIMENTULUI 

și a Materialelor 
DE CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de ma
teriale de construcții Brașov, cu 
971,9'puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția netă, 6,9 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată și 3,7 
la sută la productivitatea muncii ; 
unitatea a realizat importante de
pășiri de plan lă export și benefi
cii ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei produCție-marfă au fost 
reduse cu 1,6 la sută, iar cele ma
teriale cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse ceramice — Zalău, județul 
Sălaj.

Locul III: Combinatul de lianți 
și azbociment — Bicaz, județul 
Neamț.

IN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE 
Locul I : întreprinderea de por

țelan Cartea de Argeș, eu 920,7 
puncte.

Principalii indicatori de plad âU 
fost depășiți cu 0,5 la sută la pro-, 
ducțiâ netă și la productivitate? 
muncii, 1,2 la sută Ia producțiă, 
zică, 7,5 la sută la livrările de măr
furi la fondul pieței șt 14,7 la sută 
la beneficii ; unitatea a realizat În
semnate depășiri de plan la export; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 4,5 ia sută, iar cele de energie 
electrică și Combustibili cu 
sută.

Locul II : întreprinderea 
mar" *-  Bălă Mare.

Locul III : întreprinderea 
taloglobus" — București.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc — Timiș, cu 516 puncte. 

Prlncipalîi'indicatori de plan iu 
fost depășiți cu : 20.1 la sută la 
producția fizică de carne, 12,1 la 
sută la efectivele de animale la 
sfirșitul perioadei șl 0,6 la sută la 
livrările de carne de porc la fon
dul de statcheltuielile planificate 
la 1000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 4.1 la sută, obținindu-se 
astfel depășiri de plan la beneficii.

Locui II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc — Ialomița.
ÎN DOMENIUL TRANSPORTURI

LOR NAVALE ȘI AERIENE 
Locul I : întreprinderea de avia

ție utilitară, cu 456 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

. fost depășiți cu 5,8 la sută la 
producția netă, 9,2 la sută Ia ve
nituri brute, 8.3 la sută la produc
tivitatea muncii, 3.3 la sută la orele 
de zbor conventional șl 5,7 la sută 
la utilizarea mijloacelor de trans
port aeriene ; consumurile planifi
cate de combustibili și energie elec
trică au fost reduse cu 2,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de eX' 
ploatare portuară Constanța di' 
cadrul Ministerului Transporturile» >< 
Și Telecomunicațiilor.

Locul Ilî: întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta, din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

IN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR «. 
întreprinderi comerciale 

cu ridicata
Locul I : întreprinderea 

dală de stat cu ridicata 
tcxtile-incălțăminte Iași, 
puncte.

Principalii indicatori de ,______
fOst depășiți cu : 5.8 lă sută lă li
vrările de mărfuri cu ridicata, 10,6 
la 8Ută la volumul livrărilor de 
mărfuri pe lucrător, 13,3 la sută Ia 
beneficii și 5,4 la sută la viteza de 
circulație-zile a mărfurilor ș.a.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Teleorman.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chlmice Galați.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I: Oficiul Județean de ța

rism Sălaj, cu 481,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,5 la sută la 
prestări servicii pentru populație, 
2,7 la sută la desfaceri de alimen
tație publică, 5.1 la sută la Încasări 
medii pe lucrător și 7,2 la sută ‘ 
încasările valutare ș.a.

Locul II: Oficiul județean 
turism Olt.

Locul III: Oficiul județean 
turism Bacău.

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I: întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare Io*  
catlvi Ciulești — București, cu 
896,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la pro
ducția de constructii-montaj, 21,9 
la sută la volumul lucrărilor da în
treținere. reparații curente sl pres
tări în construcții. 14,9 la sută Ia 
prestări servicii pentru populație. 
12,6 la sută Ia încasări din activi
tatea de producție șî prestări ser
vicii și 21,2 la sută la beneficii; 
Cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-prestație au fost reduse cu 
4 la sută, iar cele materiale cu 3,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare 16- 
cativă Foișor — București,

Locul III : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București

(Agerpres)
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Cu privire la perfecționarea activității de comerț exterior, la creșterea
răspunderii 
desfășoare■

în anii construcției socialiste. România a 
obținut succese de însemnătate, istorică în 
dezvoltarea sa economico-socială.. în con
strucția noii orînduiri. Țara noastră se înfă
țișează astăzi ca un stat industrial-agrar, 
cu o industrie puternică, de înaltă dotare 
tehnică și o agricultură socialistă in plin 
proces de modernizare. Toate acestea sînt 
rezultatul muncii eroice, pline de abnega
ție a întregului popor, care Înfăptuiește 
neabătut politica partidului de edificare a 
socialismului și comunismului in patria 
noastră. Ele sint rodul devotamentului și 
competenței cu care oamenii muncii de la 
orașe și sate acționează pentru realizarea 
programelor adoptate de partid în vederea 
dezvoltării susținute a economiei naționale, 
a științei, învățămîntului și culturii, a ridi
cării nivelului de trai material și spiritual 
al poporului.

Nu poate fi sentiment mai frumos, mai 
înălțător decit acela de a ști că ești cetă
țeanul unei patrii libere și independente, 
care — sub conducerea Partidului Comunist 
Român — își afirmă tot mai puternic vo
cația constructivă, pașnică, și care, pentru 
realizările sale, pentru politica sa activă de 
pace și colaborare, și-a cucerit un înalt 
prestigiu în rîndul tuturor națiunilor lumii. 
Nu poate fi sentiment mai frumos, mai 
înălțător decit acela de a ști că ești cetă
țean al unei țări care prin munca, hărnicia 
și priceperea fiilor săi — stăpini deplini pe 
propriile destine — își făurește cu demni
tate viitorul liberi și fericit

Programul partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism deschide 
perspective minunate în fața întregului po
por. Depinde de munca și eforturile noas
tre, de modul in care gospodărim și valo
rificăm bogățiile țării și munca poporului, 
ca România socialistă să devină tot mai pu
ternică și înfloritoare, să ofere condiții tot 
mai bune și demne de viață pentru toți lo
cuitorii săi. Patriotismul, răspunderea față 
de patrie, față de viitorul ei luminos tre
buie să-și găsească astăzi exprimare con
cretă în faptele de muncă ale poporului, in 
responsabilitatea cu care fiecare cetățean 
acționează, la locul său de muncă, pentru 
sporirea avuției naționale, pentru îndepli
nirea programelor de dezvoltare a țării, a 
Obiectivelor stabilite de partid în vederea 
înaintării neabătute a României pe calea 
progresului și civilizației socialiste. Este o 
obligație fundamentală și. în același timp, 
b inaltă îndatorire patriotică a fiecărui ce
tățean, a fiecărui om al muncii ca — în 
calitatea sa de proprietar, producător și be
neficiar nemijlocit a tot ceea ce realizăm 
in patria noastră prin munca întregii na
țiuni — să facă totul și să contribuie cu 
întreaga capacitate de muncă la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan, la spo
rirea continuă a valorilor materiale și spi
rituale pe care societatea noastră le pune la 
îndemîna întregului popor. Pentru aceasta 
— așa cum prevăd hotărîrile Congre
sului ai XlI-lea — în toate ramurile econo
miei naționale, în fiecare întreprindere și 
Ia fiecare loc de muncă trebuie să desfă
șurăm o activitate de înaltă eficiență și ca
litate, să asigurăm gospodărirea cu maxi
mum de responsabilitate a fondurilor ma
teriale și,bănești,.a părții din avuția națio- 

j.nală încredințată-,de.popetyvri'•<? ♦.
i , Această importantă Cerință Se*  pune cu 
; deosebită pregnanță și în fața oamenilor 
i muncii din domeniul comerțului exterior.

Comerțul exterior și cooperarea economică 
' internațională constituie o latură de cea 

mai mare importanță a activității noastre 
economice, a politicii partidului și statului 
nostru socialist de dezvoltare generală a 
țării și creștere a bunăstării poporului. Ca 
urmare â înfăptuirii Programului partidului 
de edificare a unei economii dinamice, mo
deme. eficiente și competitive, a sporit an 
de an volumul comerțului nostru exterior, 
România participînd tot mai activ la schim
bul internațional de valori materiale. Avem 
astăzi parteneri economici și comerciali in 
peste 150 de țări ale lumii ; dispunem de o 
dotare tehnică modernă, de tehnologii avan
sate. de muncitori și specialiști bine pregă
tiți, in măsură să asigure creșterea conti
nuă. în ritm susținut, a exportului româ
nesc, a întregii activități de comerț exte
rior ț se diversifică și se amplifică perma
nent- acțiunile noastre de cooperare econo
mică și tehnică internațională, întreprinde
rile noastre demonstrând că pot intra ori- 
cind in competiție cu firme de prestigiu pe 
plan mondial.

Dimensiunile actuale, fără precedent, ale 
' comerțului nostru exterior, condițiile con
crete în care se desfășoară relațiile econo
mice externe impun o maximă răspundere

Ce trebuie să facă și cum trebuie să acționeze Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale

Ministerul Comerțului Exterior poartă 
nemijlocit răspunderea pentru creșterea efi
cienței exportului și valorificarea corespun
zătoare a produselor românești pe piața 
mondială. în această calitate, el trebuie să 
fie acela care să impună sarcini, să lupte 
pentru produse competitive, să determine 
întreprinderile producătoare să realizeze 
mărfuri de bună calitate, conform contrac
telor încheiate cu firmele străine. Ministe
rul răspunde de înfăptuirea unitară a po
liticii. statului în domeniul relațiilor econo
mice externe ; ca atare, el trebuie să pro
moveze interesele statului, să asigure, în 
cadrul relațiilor comerciale cu celelalte sta
te, o bună valorificare a produselor româ
nești, a resurselor naționale și a muncii 
poporului.

Criteriul suprem de apreciere a întregii 
activități a ministerului, a întreprinderilor 
de comerț exterior, precum și a unităților 
producătoare pentru export trebuie să-I 
constituie, în toate cazurile, eficiența. Nu 
exportăm de dragul de a exporta, ci cu 
scopul de a asigura resurse materiale și 
financiare pentru dezvoltarea și moderni
zarea industriei, a celorlalte sectoare pro
ductive, pentru a asigura progresul multi
lateral al patriei socialiste, ridicarea nive
lului general de viață al poporului.

a. Pornind de la această cerință funda
mentală, ministerul trebuie să pună pe pri
mul plan întărirea disciplinei și legalității 
in activitatea de comerț exterior. La baza 
întregii activități trebuie să stea Legea 
pentru întărirea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare și va
lutare in activitatea de comerț exterior și 
cooperare economică internațională. Preve
derile acestei legi, ale tuturor reglementă
rilor care guvernează activitatea de comerț 
exterior trebuie să fie strict respectate in 
spiritul și litera lor, netolerindu-se nici o 
abatere, nici cea mai mică încălcare.

Trebuie spus că, din analiza recentă efec
tuată asupra modului în care se respectă 
hotărîrile de partid și reglementările legale 
in domeniul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a rezultat că 
s-au manifestat numeroase fenomene de 
dezordine, de încălcare grosolană, de neso
cotire a legilor, o lipsă totală de control — 
toate acestea favorizind comiterea unor acte 
de o deosebită gravitate, care au lezat in
teresele statului și au adus mari daune eco
nomiei naționale. Conducerea Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale — care avea, prin lege, 
răspunderea de a asigura îndeplinirea po
liticii unitare a partidului și a statului in

lucrătorilor din acest domeniu si modul în care
• I

activitatea, la calitățile lor politice, morale și
și înaltă calificare profesională din partea 
tuturor muncitorilor și specialiștilor antre
nați in producerea și comercializarea pro
duselor românești. Lucrătorilor din comer
țul exterior le revin misiunea și răspunde
rea de a asigura o bună valorificare a pro
duselor românești pe piața internațională. 
Realizarea unei eficiențe tot mai înalte în 
activitatea de comerț exterior depinde,, in 
mod hotăritor, de felul în care acționează 
fiecare lucrător din acest domeniu, de pri
ceperea și pregătirea sa profesională, de 
devotamentul șl răspunderea cu care își în
deplinește misiunea de mare încredere ce 
i-a fost încredințată de. popor, de statul 
nostru socialist, de a reprezenta interesele 
țării in relațiile economice internaționale.

Desigur, munca în acest domeniu nu este 
nici simplă, nici ușoară ; ea presupune, îna
inte de toate, o temeinică pregătire profe
sională și politică, spirit de inițiativă, ca
pacitate de orientare și putere de discemă- 
mint și. mai ales, o inaltă responsabilitate 
patriotică, hotărire neabătută de a promo
va, in toate împrejurările, interesele țării, 
ale poporului. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit în prezent activitatea de comerț exterior 
se desfășoară în condiții internaționale deo
sebit de complexe și complicate. Este o rea
litate că. în zilele noastre, criza economică 
mondială a ascuțit puternic lupta pentru 
zone de influență și dominație, pentru sur
se de materii prime și piețe de desfacere, 
tn această luptă sint folosite tot mai frec
vent practicile politicii imperialiste de forță 
și dictat, presiunile și măsurile economice 
discriminatorii, sancțiunile economice, di
verse restricții și îngrădiri ale comerțului 
internațional. Practica embargourilor, a do- 
binzilor înalte, politica prețurilor și tarife
lor, a contingentărilor ridică piedici tot mai 
însemnate in calea desfășurării libere și ne
îngrădite a comerțului internațional, accen
tuează instabilitatea economică mondială, 
înăspresc continuu concurența și lupta pen
tru piețe. Toate acestea au repercusiuni, 
atit directe cit și indirecte, asupra clima
tului și condițiilor în care se desfășoară ac
tivitatea de comerț exterior și schimburile 
economice pe plan internațional.

Este deci firesc ca, în asemenea condiții;. 
în fața activității de comerț exterior, a tu
turor oamenilor muncii care lucrează în 
acest sector să se pună sarcini și exigențe 
deosebite, atit în ce privește pregătirea și 
capacitatea lor profesională, nivelul lor de 
competență și inițiativă, cit și în privința 
devotamentului și responsabilității cu care 
apără , și promovează interesele țării în re
lațiile comerciale externe. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit, din analizele făcute In ul
tima vreme de conducerea de partid și de 
stat, a reieșit că în acest important dome
niu s-au manifestat grave lipsuri și nea
junsuri, provenite atît din încălcarea legilor 
și reglementărilor în vigoare, cît și ca ur
mare a unor acte de necinste și incorecti
tudine, a unor abuzuri și abateri, incompa
tibile cu calitatea și răspunderile ce revin 
lucrătorilor din comerțul exterior. Lipsa de 
răspundere și incorectitudinea unor cadre 
din comerțul exterior, la care se adaugă, 
in unele cazuri, deficiențele în ceea ce pri
vește calitatea mărfurilor și respectarea 
termenelor contractuale, au determinat o 
valorificare necorespunzătoare a unor pro
duse xftțnAneȘt» Piața? inteniajtaj^Iă. 
Unele produse românești 4- din- inatîstria 
ușoară, din construcția de mașini, chiar și 
din petrol — au fost valorificate sub nive
lul prețurilor mondiale, ceea ce a adus mari 
pagube economiei naționale. Dacă s-ar fi 
acționat pretutindeni în spiritul legilor și 
reglementărilor pe care le avem, dacă „ar fi 
existat o disciplină fermă și mai multă res
ponsabilitate în activitatea de producere 
și desfacere a produselor la export 
am fi putut obține o creștere a va
lorii 'comerțului nostru exterior de cel 
puțin 20—30 la sută. Desigur, o mare 
răspundere poartă, in această privință, 
și întreprinderile și ministerele produ
cătoare, care trebuiau să răspundă mult 
mai operativ cerințelor pieței externe, să 
realizeze și să livreze produse competitive 
atît din punct de vedere al calității și nive
lului tehnic, cît și al costurilor de produc
ție și eficienței economice.

Trebuie făcut totul pentru ca asemenea 
situații să nu se mai repete. Se impune să 
acționăm cu cea mai mare hotărire pentru 
a realiza o sporire substanțială a eficienței 
comerțului nostru exterior, pentru a realiza 
o bună valorificare a produselor românești 
la export, tn acest scop, trebuie să acordăm 
o atenție de prim ordin pregătirii și compe
tenței cadrelor care lucrează în comerțul 
exterior, întăririi disciplinei și responsabi
lității cu care ele își îndeplinesc sarcinile și 
îndatoririle ce Ie revin.

acest domeniu — nu s-a ridicat la nivelul 
sarcinilor puse de partid, a manifestat 
multă iresponsabilitate și neglijență, nu a 
exercitat un control exigent și sistematic 
asupra modului in care cadrele din minister 
își fac datoria ; ministerul a tolerat încăl
carea legilor, a admis ca in acest sector de 
o importanță deosebită să lucreze unii oa
meni fără pregătire corespunzătoare și 
chiar unele elemente necinstite. Așa a fost 
posibil ca o serie de cadre — unele chiar 
de conducere — din Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice Inter
naționale, din întreprinderile de comerț 
exterior și unitățile de producție să să- 
virșească încălcări inadmisibile ale legilor 
și regulamentelor de comerț exterior, atit 
în timpul tratativelor, cit și la încheierea 
contractelor și in execuția acestora. S-au 
încheiat contracte neavantajoase, s-au a- 
cordat facilități partenerilor externi fără 
nici un temei legal, au fost livrate mărfuri 
fără garanții corespunzătoare și fără a 
dispune de măsurile asigurătorii necesare 
pentru încasarea la timp a drepturilor cu
venite furnizorilor români. Au fost situații 
cînd. datorită iresponsabilității cu care au 
acționat unele cadre din conducerea minis
terului și, în general, din întreprinderile 
de comerț exterior, s-au încheiat contracte 
cu firme falimentare, cu transfugi, cu per
soane dubioase care ulterior au fost arestate 
în propriile țări pentru activități frauduloa
se — fapt pentru care unele contracte, 
pentru care mărfurile au fost produse, nu 
au mai fost onorate, iar în unele cazuri 
nu s-a mai încasat contravaloarea mărfu
rilor livrate efectiv. De asemenea, datorită 
incompetenței sau corupției unor cadre din 
comerțul exterior au fost acceptate cu ușu
rință contracte net dezavantajoase, s-au 
făcut concesii dubioase la convenirea prețu
rilor în dauna intereselor economiei națio
nale. Trebuie să se înțeleagă limpede că in 
angajarea banului public, a valutei țării ni
meni nu se poate conduce după legi pro
prii, la voia intîmplării ! Legalitatea și or
dinea sint obligatorii pentru toți, începind 
de la ministru pină la ultimul lucrător !

b. Ministerul Comerțului Exterior trebuie 
să asigure buna cunoaștere a legislației co
merciale din diferite țări și în mod deose
bit a reglementărilor din domeniul vamal, 
a normelor cu privire la regimul de acces 
al mărfurilor în țările respective, a progra
melor lor de import și export, a cerințelor 
fiecărei piețe externe. Aceasta este o 
condiție esențială pentru desfășurarea unor 
tratative cu bune rezultate, pentru înche
ierea unor contracte avantajoase și adop-
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tarea unor. măsuri de natură să determine 
o eficientă superioară a activității de co
merț exterior.

Ministerul trebuie să asigure, totodată, 
studierea atentă, sistematică a conjunc
turii economice internaționale, a ten
dințelor pe diferite piețe. Aceasta trebuie 
să aibă ca rezultat sporirea capacității de 
prognoză și de orientare promptă a minis
terului, a tuturor lucrătorilor din comerțul 
exterior. întreprinderile de comerț exterior 
trebuie să știe exact și din vreme cînd și 
ce să vîndă, cui să vîndă și in ce condiții 
să vîndă produsele românești pentru a ob
ține rezultatele cele mai bune. Numai ba- 
zîndu-se pe o asemenea cunoaștere, pe o 
documentare completă și exactă, ministerul, 
întreprinderile de comerț exterior și între
prinderile producătoare pot stabili în mod 
eficient ce este mai avantajos să se producă 
pentru export, numai astfel ele pot pla
nifica și organiza, în bune condiții, reali
zarea unei producții competitive la export, 
care să asigure' o bună valorificare a pro
duselor românești pe piața externă.

c. Ministerul, întreprinderile de comerț 
exterior trebuie să facă totul pentru a re
zolva cu promptitudine cererile de oferte 
de export, documentația necesară partici
pării la licitațiile internaționale pentru măr
furi și servicii ce pot fi livrate ori prestate 
de întreprinderile românești. Negocierile 
trebuie să fie astfel pregătite și desfășu
rate încît să se soldeze cu încheierea de 
contracte externe la prețurile cele mai a- 
vantajoase, în condiții de plată și derulare 
care să fie în concordanță cu interesele și 
posibilitățile financiare și de producție' ale 
unităților economice producătoare sau be
neficiare, asigurîndu-se toate garanțiile ne
cesare pentru apărarea intereselor econo
miei naționale.

Ministerul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale trebuie să 
acționeze pentru a asigura cunoașterea tu
turor cererilor de oferte ce se fac de către 
partenerii externi și a licitațiilor interna
ționale ce se organizează în diferite țări, 
purtînd, in același timp, răspunderea pen
tru rezolvarea lor operativă în termenele 
reglementate de lege. Ministerul trebuie să 
asigure ca toate ofertele să fie analizate cu 
maximă exigență și înaltă responsabilitate 
în ce privește modul in care sint angajate 
fondurile valutare ale țării.

Ministerul trebuie să elaboreze reguli- 
care să asigure ca fiecare contract, fiecare 
înțelegere încheiată cu partenerii externi 
Să fie temeinic fundamentată, să cuprindă 
prevederi ferme și clare din partea părților 
contractante, să fie alcătuite cu maximă 
grijă pentru asigurarea desfacerii produse
lor românești în condiții avantajoase, pen
tru a asigura o înaltă eficiență activității 
de comerț exterior. După încheierea con
tractelor, ministerele producătoare, împreu
nă cu întreprinderile de comerț exterior, 
trebuie să1 urmărească și să .controleze ca 
ele să ajungă la întreprinderile care ur
mează să realizeze, produsele respective. 
Ministerul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale are datoria 
și răspunderea .de a controla nemijlocit pu
nerea în producție la timp și realizarea in
tegrală a producției pentru export. în con
dițiile. de. calitate stabilite prin contractele 
încheiate.

d. Ministerul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, împreună 
cu ministerele economice, au datoria să a- 
sigure buna pregătire a delegațiilor pentru 
tratative cu partenerii străini, răspunzind 
atit de competența, cit și de comportarea a- 
cestor delegații in cadrul tratativelor, de 
rezultatele concrete pe care le obțin. în 
alcătuirea acestor delegații trebuie manifes
tată o maximă atenție pentru ai fi cuprinse, 
in componența lor, cadre cu o inaltă pre
gătire politică și profesională, cu o expe
riență corespunzătoare, care să dea garan
ția că, prin negocierile ce le vor purta, se 
va ajunge la contracte și înțelegeri bune, 
menite să asigure valorificarea eficientă a 
produselor românești. Orice delegație care 
pleacă în străinătate cu sarcini de comerț 
exterior sau de cooperare economical inter
națională trebuie să aibă un mandat pre
cis, în virtutea căruia să Acționeze, iar la 
întoarcere să raporteze și să dea socoteală 
de felul cum și-a îndeplinit misiunea în
credințată. Este absolut necesar ca, incă de 
la început, componența acestor delegații să 
fie judicios gîndiiă, pentru a nu li se mai 
aduce modificări, asigurindu-li-se stabili
tate și permanență, continuitate in activi
tate. Este obligatoriu să se înlăture cu ho
tărire practica păgubitoare — ce s-a ma
nifestat din păcate nu o dată — de a se 
schimba componența delegațiilor pe par
cursul tratativelor. Trebuie să se asigure 
ca delegația care a inceput tratativele să 
răspundă, în aceeași componență, de finali
zarea lor, de încheierea contractelor, cit și, 
în continuare, de organizarea activităților 
necesare onorării la termen de către între
prinderile producătoare a prevederilor cu
prinse in contractele încheiate. Pe această 
cale se va întări spiritul de răspundere al 
delegațiilor desemnate pentru tratative, ele 
știind că, după incheierea contractelor, le 
va reveni in continuare obligația de a se 
preocupa direct de realizarea exemplară a 
prevederilor convenite.

Ministerul trebuie să asigure respectarea 
cu strictețe a reglementărilor legale cu pri
vire la sistemul de încheiere a contracte
lor, de. ducere a tratativelor, avîndu-se 
permanent in vedere câ nimeni nu duce 
tratative de unul singur, personal,. nimeni 
nu poate încheia acorduri și contracte fără 
să aibă aprobare. Orice încălcare a preve
derilor legale și “a regulamentelor adoptate 
în acest sens trebuie sancționată cu toată 
severitatea, mergindu-se pină la scoaterea 
din muncă și darea în judecată a celui ce 
s-a făcut vinovat de încălcarea lor.

e. întreprinderile de comerț exterior care 
au încheiat contracte cu partenerii străini 
au datoria de a controla permanent modul 
cum se asigură realizarea prevederilor aces
tor contracte în întreprinderile producătoa
re, cum se respectă normele privind cali
tatea mărfurilor destinate exportului, inter
venind operativ pentru remedierea oricăror 
abateri și nesocotiri ale acestor norme. 
Trebuie să se înțeleagă în modul cel mai 
clar că, alături de furnizorul propriu-zis, 
întreprinderile de comerț exterior poartă 
întreaga răspundere pentru calitatea pro
duselor livrate în străinătate. Numai res- 
pectind riguros prevederile contractelor în
cheiate jfu partenerii străini vom putea 
menține și consolida pozițiile noastre pe 
piețele externe, numai astfel vom contribui 
la sporirea continuă a prestigiului țării, Ia 
extinderea permanentă și durabilă a rela
țiilor noastre economice și comerciale. Iată 
de ce este necesai- ca reprezentanții comer
țului exterior să vegheze permanent și să 
asigure din timp, pe fluxul tehnologic chiar, 
o calitate ireproșabilă a tuturor produse
lor ce urmează a li livrate la export.
t Cu deosebită grijă și răspundere tre

buie să acționeze Ministerul Comerțului 
Exterior și în ceea ce privește importul. 
Fiecare cerere de import trebuie analizată 
cu maximă rigoare, in spiritul reglementă
rilor pe care le avem in această privință, 
urmărindu-se să se importe numai acele 
produse strict necesare și pe care nu' le 
putem realiza in țară — cu precădere ma
terii prime ce nu pot fi asigurate din re
surse interne — in condițiile unor schim
buri compensatorii, reciproc avantajoase. 
Din acest punct de vedere, ministerul, toți 
cei ce-și desfășoară activitatea în acest 
sector trebuie să se considere combatanți 

în primele rînduri ale marii bătălii pentru 
asigurarea in cel mai scurt timp a infăp- 
tuirii unui asemenea obiectiv, pentru dez
voltarea viguroasă, continuă a economiei 
țării, așa cum s-a stabilit la Congresul al 
XlI-lea al partidului. Ei trebuie să aibă 
permanent în vedere faptul că produsele 
importate sint obținute cu banii clasei 
muncitoare, ai poporului — și să vegheze 
cu cea mai inaltă responsabilitate ca ni
meni să nu irosească, in nici o împreju
rare, fondurile valutare ale țării prin achi
ziționarea din import a unor mărfuri neco- 
respunzâtoare din punct de vedere calitativ 
sau a unor produse ce pot fi realizate prin 
eforturile de creație tehnică ale colective
lor de muncitori și specialiști din țară.

g. O îndatorire esențială a ministerului 
este aceea de a se ocupa cu toată răspun
derea de pregătirea și ridicarea nivelului 
profesional și politic al întregului personal 
din comerțul exterior. Trebuie introdusă 
obligatoriu în practica ministerului, a tutu
ror întreprinderilor de comerț exterior, ana
liza lunară a muncii tuturor lucrătorilor, in 
vederea cunoașterii precise a activității 
fiecăruia, a adoptării, pe această bază, a 
unor măsuri corespunzătoare. Periodic, tre
buie să se asigure realizarea unor instruc
taje eficiente asupra sarcinilor și modulul 
cum trebuie să se lucreze într-o perioadă 
sau alta.

în vederea asigurării de cadre corespun
zătoare muncii de mare răspundere din 
acest sector, trebuie să se aplice cu stric
tețe indicațiile partidului privind îmbună
tățirea recrutării cadrelor, testarea capaci
tăților lor politice și profesionale, în așa 
fel încît în comerțul exterior să fie cuprinși 
numai oameni bine pregătiți, cinstiți, devo
tați partidului și poporului. Să fie înlătu
rate cu cea mai mare hotărire orice ma
nifestări de subiectivism și lipsă de prin
cipialitate în recrutarea personalului.

Organizarea comisiei centrale — avind un 
regulament clar de testare și de verificare 
a cadrelor din punct de vedere al capaci
tății lor, al încrederii pe care o prezintă — 
va trebui să determine angajarea și men
ținerea în comerțul exterior numai a acelor 
cadre care dovedesc că sint temeinic pre
gătite din punct de vedere profesional, că 
au o conduită morală și cetățenească ire
proșabilă.

Răspunderile ce revin lucrătorilor din ministerele, 
centralele și întreprinderile producătoare pentru export
1. Creșterea producției destinate expor

tului reprezintă problema numărul unu a 
economiei naționale. Ministerele economice, 
celelalte organe economice centrale cu res
ponsabilități in acest domeniu să considere 
drept un obiectiv central desfășurarea de 
activități proprii pentru, extinderea rela
țiilor de comerț exterior, a acțiunilor de 
cooperare internațională, să acționeze pen
tru creșterea penmanentă și diversificarea 
producției pentru export, realizarea de 
produse competitive, de inalt nivel tehnic, 
pentru valorificarea produselor noastre 
pe piața externă în condiții cît mai 
bune, la prețuri corespunzătoare, con
tribuind astfel la desfășurarea unui comerț 
eXtef iofMflSl Ah t, reciproc' avantaj os.

In acest scop, este necesar :
a) să se asigure repartizarea judicioasă a 

sarcinilor ce revin din planul de comerț ex
terior și cooperare economică internațio
nală pe centrale industriale și pe între
prinderi producătoare sau prestatoare de 
servicii ;

b) să vegheze’ ea în absolut toate între
prinderile care au sarcini de export să se 
realizeze — așa cum prevede legea — spe
cializarea pentru producția de export a 
unor fabrici, secții sau linii de fabricație, 
inclusiv în cadrul unităților subfurnizoare, 
asigurindu-se, totodată, baza tehnico-mate- 
rială și forța de muncă necesare ;

c) să se urmărească îndeaproape condi
țiile concrete in care întreprinderile reali
zează producția planificată pentru export, 
luindu-se operativ măsurile ce se impun 
pentru asigurarea unui nivel calitativ și 
tehnic corespunzător. în măsură să confere 
competitivitate sporită produselor noastre 
pe piață externă.

2. Centralele industriale și întreprinderile 
producătoare au datoria să se ocupe cu 
toată răspunderea atit de realizarea la timp 
a producției pentru export, cit și de calita
tea ei, de nivelul ei tehnic, de adaptarea 
operativă a producției la cerințele pieței 
externe.

înnoirea rapidă a producției în pas cu 
cerințele progresului tehnico-științific con
temporan și pe fondul valorificării superi-

Ce trebuie să cunoască și cum trebuie să muncească 
fiecare lucrător din comerțul exterior

1. Lucrătorii din domeniul comerțului ex
terior trebuie să dea dovadă, prin fapte, 
prin rezultatele muncii lor de zi cu zi, de 
înțelegere deplină a intereselor poporului, 
de profundă dragoste de patrie. Ei trebuie 
să-și probeze răspunderea față de țară și 
popor prin eficiența înțelegerilor pe care le 
perfectează, prin urmărirea indepiinirii con
tractelor încheiate, prin grija și preocuparea 
pe care le manifestă pentru buna gospo
dărire a avuției patriei, prin devotamen
tul cu care apără și sporesc roadele efortu
rilor creatoare ale clasei muncitoare, ale 
națiunii socialiste. Cinstea, principialitatea, 
corectitudinea reprezintă calități morale 
fără de care nici nu poate fi concepută 
prezența cuiva in acest domeniu de acti
vitate.

Munca lucrătorului din comerțul exterior 
trebuie să se caracterizeze printr-un spirit 
de profundă răspundere față de buna va
lorificare a bunurilor 'încredințate de so
cietate, prin pricepere și inițiativă, prin- 
tr-o inaltă disciplină in respectarea legilor 
și a reglementărilor in vigoare. El nu tre
buie să uite nici o clipă câ in acest dome
niu se operează nu cu valori abstracte sau 
cu bunuri ale nimănui, ci cu părți însem
nate din avuția poporului, pentru care s-a 
depus muncă și s-au cheltuit resurse ce 
aparțin întregii societăți.

Lucrînd in comerțul exterior, fiecare tre
buie să fie conștient că ocupă o poziție de 
prestigiu și de mare răspundere in socie
tate ; dar el nu trebuie să uite nici o clipă 
că datorează aceasta poporului, patriei, 
partidului, care l-au format, l-au educat și 
îi dau șansa de a desfășura o muncă deo
sebită, apreciată și de mare răspundere in 
societatea noastră. Cu conștiința că sint în
vestiți" cu o mare încredere de partid, de 
popor, lucrătorii din comerțul exterior vor 
trebui să acționeze în permanență ca ade- 
vărați fii ai patriei, devotați slujirii ei 
neabătute, să urmărească prin tot ceea ce 
întreprind nu satisfacerea unor înguste in
terese și avantaje personale, ci apărarea 
și promovarea intereselor generale ale ță
rii, ale societății noastre socialiste. în toate 
acțiunile lor, ei trebuie să se călăuzească 
de interesele poporului, ale dezvoltării efi
ciente și avantajoase a comerțului nostru 
exterior, ale întăririi și sporirii — și pe 
această cale — a prestigiului României in 
lume.

2. Fiecare lucrător din comerțul exterior 
trebuie să aibă o temeinică pregătire gene
rală și de specialitate, să cunoască bine 
obiectivele politicii economice a partidului

h. Ministerul trebuie să asigure apli
carea fermă a prevederilor Legii autocon
ducerii muncitorești și autogestiunii, după 
care toate intreprinderile din acest 
sector trebuie să lucreze pe principiul 
autoconducerii și autogestiunii, venitu
rile unităților de comerț exterior, deci și ale 
personalului acestora, trebuind să fie obți
nute din activitatea de export îndeosebi. Ni
meni din comerțul exterior nu va mai fi 
plătit dacă întreprinderea in care lucrează 
nu-și asigură, din activitate proprie, fondu
rile necesare, plus un beneficiu către stat, 
așa cum prevede legea.

i. Organizațiile de partid din cadrul mi
nisterului și din intreprinderile de comerț 
exterior trebuie să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru ridicarea nivelului ideolo
gic, politic al tuturor lucrătorilor, pentru 
dezvoltarea conștiinței lor socialiste, pentru 
cultivarea patriotismului, a sentimentelor 
de răspundere față de patrie și popor. Ele 
trebuie să exercite, totodată, un control de 
partid permanent asupra felului cum fiecare 
comunist își îndeplinește sarcinile și atribu
țiile ce ii revin. Veghind cu răspundere co
munistă la respectarea întocmai a hotărîrilor 
partidului și a legilor țării, analizînd la timp 
și combătind cu intransigență lipsurile care 
se manifestă, organele și organizațiile de 
partid trebuie să contribuie la asigurarea 
permanentă a unui climat de inaltă exi
gență comunistă, de cinste și desăvirșită 
probitate moral-politică, de intransigență 
revoluționară și intoleranță față de oricine 
ar încerca, într-o formă sau alta, să se 
atingă de bunurile poporului, să slăbească 
averea țării. Ele au datoria să intensifice 
pe toate căile activitatea poiitico-ideolo- 
gică pentru dezvoltarea conștiinței socialis
te înaintate, pentru formarea unei opinii 
de masă exigente și principiale, pentru pro
movarea fermă a principiilor eticii și echi
tății socialiste în întreaga activitate. Comu
niștii trebuie să se situeze, permanent, in 
primele rinduri ale luptei pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor puse de partid 
în legătură cu creșterea eficienței comer
țului nostru exterior. Ei trebuie să consti
tuie, în toate privințele, un exemplu de 
muncă sirguincioasă și devotată, de inaltă 
responsabilitate și înțelegere superioară a 
intereselor țării, ale poporului.

oare a materiilor primea materialelor, com
bustibililor și energiei, a forței de muncă, 
al creșterii nivelului calitativ și tehnic tre
buie să constituie o preocupare permanen
tă a organelor de conducere colectivă din 
centrale și întreprinderi, aceasta fiind o 
condiție fundamentală pentru un comerț 
exterior eficient, pentru dezvoltarea și di
versificarea relațiilor economice externe, 
pentru participarea activă a țării noastre la 
diviziunea internațională a muncii.

3. Un factor hotăritor în realizarea pro
duselor pentru export la un inalt nivel de 
competitivitate îl constituie răspunderea cu 
care oamenii muncii acționează pentru în
deplinirea misiunii de onoare ce le revine 
'W calitate''dd făâritdri direcți, nemijlcfciți 
ai acestor produse. Calitatea muncii și răs
punderii fiecărui muncitor, inginer, tehni
cian, specialist hotărăște in ultimă instanță 
calitatea produselor pentru export. Este o 
inaltă cinste și o mare răspundere de a 
lucra pentru export, de a realiza produse, 
utilaje, instalații care prin calitățile și per
formanțele lor tehnice să se întreacă cu cele 
mai reușite produse realizate pe plan in
ternațional. Produsele pentru export poartă 
insemnele scumpe ale țării — și ele trebuie 
să reprezinte, in toate împrejurările, un 
inalt atestat al hărniciei, competenței și ta
lentului creator al poporului nostru. Fie
care muncitor, tehnician și specialist anga
jat in producția de export trebuie să-și 
facă exemplar datoria atit în ce privește 
asigurarea livrării ritmice, la termen, a pro
duselor pentru export, cit și in privința 
realizării la un nivel calitativ ireproșabil 
a tuturor acestor produse. Ei nu trebuie să 
admită sub nici un motiv fabricarea de 
produse necorespunzătoare, neconforme cu 
prevederile contractelor, produse care să le 
lezeze autoritatea de muncitori și specialiști, 
să aducă prejudicii prestigiului economiei 
noastre. Promptitudinea in livrări și nivelul 
calitativ ridicat al produselor pentru ex
port trebuie să constituie pentru fiecare 
om al muncii dovada inaltului său patrio
tism, a mindriei față de prestigiul tot, mai 
mare de care se bucură azi România in 
întreaga lume.

și statului nostru, sarcinile concrete trasate 
comerțului exterior intr-o perioadă sau 
alta. El trebuie să cunoască și să înțeleagă 
în profunzime cerințele imediate și de 
perspectivă ale economiei naționale, posibi
litățile, disponibilitățile și cerințele ei.

Stăpinind bine legea comerțului exterior, 
prevederile și normele care reglementează 
activitatea in acest domeniu, fiecare lucră
tor din comerțul exterior trebuie, totodată, 
să cunoască și să fie capabil să înțeleagă 
in mod just problemele tot mai complexe 
ce se ivesc în practica vieții economice in
ternaționale, tendințele și cerințele concrete 
aie comerțului mondial, pentru a putea în
cheia contracte clare, temeinic fundamen
tate și a acționa cu succes atît pentru o 
bună valorificare la export a produselor 
economiei naționale, cit și pentru a impor
ta ceea ce este necesar, la prețuri cit mai 
avantajoase.

Lucrătorii din comerțul exterior au dato
ria de a se documenta și a obține date cu 
privire la partenerii externi, îndeosebi in 
legătură cu solvabilitatea acestora și capa
citatea lor de plată și de credit, precum și 
orice alte date care prezintă interes, in ve
derea prevenirii încheierii de contracte cu 
firme intermediare, compromise, insolva
bile, falimentare sau care nu oferă sufi
ciente garanții pentru derularea corespun
zătoare a contractelor.

In domeniul comerțului exterior nu se 
poate vorbi de sarcini importante și sar
cini mai puțin importante. Toate sarcinile 
trebuie privite ca foarte importante ; toate 
trebuie îndeplinite exemplar — și aceasta 
cere tuturor celor ce lucrează în acest do
meniu, pe lingă competență și o bună pre
gătire profesională și politică, o înaltă dis
ciplină și răspundere, pasiune și devota
ment, spirit patriotic și abnegație in ser
virea intereselor țării.

Reprezentantul oricărei întreprinderi de 
comerț exterior să se așeze la tratative cu 
partenerul extern nu ca un funcționar oare
care, nu ca un negustor oarecare. El tre
buie să aibă în vedere că este in acel mo
ment, și pentru acea problemă, reprezen
tantul economiei românești — să știe că are 
datoria de a apăra și promova cu fermitate, 
cu argumente și putere de convingere, in
teresele economiei socialiste românești. 
Mindru că este reprezentantul unei țări li
bere și demne, el trebuie să se comporte cu 
demnitate in relațiile cu partenerii străini. 
Orice sentiment de nesiguranță, de stânje
neală față de eventualul renume ai parte
nerului extern — cu atit mai mult de plo

trebuie să-si■

profesionale
conire, de cosmopolitism — este incompa
tibil cu calitatea de reprezentant al organis
melor noastre de comerț exterior.

3. Fiecare lucrător din domeniul comer
țului exterior trebuie să cunoască și să res
pecte, în toate împrejurările, prevederile 
legii cu privire la apărarea secretului de 
stat. La încadrarea in acest sector de acti
vitate, fiecare lucrător să fie temeinic in
struit asupra specificului și răspunderilor 
muncii pe care urmează să o depună, a im
portanței semnării și respectării angaja
mentului cu privire la păstrarea cu strictețe 
a secretului de stat.

Trebuie să se înțeleagă că importul și 
exportul sînt o problemă de secret comer
cial, de secret de stat. Se cere, de aceea, În
tărită vigilența față de divulgarea, directă 
sau indirectă, a datelor secrete ; se cer 
combătute cu hotărire manifestările de pă
lăvrăgeală, lăudăroșenie, vorbărie, ca și 
încălcarea regulilor privind conservarea și 
manipularea documentelor secrete.

Este o realitate că în această perioadă 
de ascuțite confruntări pe pian politic și 
economic, în condițiile agravării crizei 
mondiale, cunoaște o deosebită amplificare 
și diversificare spionajul economic și co
mercial. Se desfășoară — putem spune — 
o adevărată luptă pentru informații econo
mice, făcindu-se totul pentru a se cunoaște 
secrete comerciale și tehnice, in vederea ob
ținerii de avantaje unilaterale, a cumpărării 
mai ieftine și vinderii mai scumpe a mărfu
rilor proprii. Prin nerespectarea secretului 
comercial și dezstat pot fi aduse grave pre
judicii țării și poporului, acțiunilor comer- 
cial-economice pe care le întreprindem pe 
plan extern.'

4. Prin natura muncii lor, prin atribuțiile 
pe care le au, lucrătorii din comerțul exte
rior — fie că își desfășoară activitatea in 
țară, fie că se află in misiuni permanente 
sau temporare în străinătate — au acces la 
date și informații cu caracter de secret de 
stat, îndeosebi din domeniul economic, de 
a căror apărare depinde nemijlocit rezul
tatul acțiunilor de comerț exterior. în ace
lași timp, ei vin permanent in contact cu 
diferiți reprezentanți ai unor firme parte
nere de afaceri, cu numeroși străini care 
manifestă preocupare pentru a cunoaște 
datele și informațiile cu caracter secret ale 
părții române. Nu de puține ori, sub acope
rirea de reprezentanți ai unor firme co
merciale acționează agenți ai unor servicii 
străine de spionaj ori contraspionaj, care 
au sarcina de a obține informații despre 
țara noastră — inclusiv din domeniul re
lațiilor de comerț exterior — și de a acțio
na, pe baza acestora, pentru defavorizarea 
părții române, chiar pentru compromiterea 
intereselor și prestigiului țării noastre.

Pentru apărarea acțiunilor de import
export ale României și pentru prevenirea 
comiterii de către cetățenii români antre
nați in activitatea de comerț exterior a 
unor fapte de natură să lezeze interesele 
și prestigiul statului nostru, lucrătorii din 
acest domeniu trebuie să îndeplinească 
anumite condiții și să respecte o serie de 
reguli specifice.

a) să cunoască temeinic legislația Repu
blicii Socialiste România cu privire la mo
dul de stabilire a relațiilor cu străinii, nor
mele ce reglementează din acest punct de 
vedere activitatea de comerț exterior ;

’ b) să vegheze permanent Ia apărarea da
telor și informațiilor cu caracter secret de 
stat, în scopul prevenirii folosirii acestora 
de către partenerii străini în dauna inte
reselor statului român ;

c) în abordarea problemelor ce fac obiec
tul tratativelor cu partenerii externi, să 
respecte cu strictețe mandatul primit, în 
scopul apărării secretului comercial și al 
prevenirii scurgerii de informații care ar 
Puțea fi exploatate de către partenerii 
străini in vederea defavorizării părții ro
mâne.

5. Com port îndu-se cu demnitate și răs
pundere pentru prestigiul țării, lucrătorii 
din comerțul exterior trebuie să respingă 
cu hotărire orice încercări de mituire și co
rupere, să nu primească, sub nici un mo
tiv, anumite sume de bani ori depuneri în 
conturi personale in străinătate, cadouri 
ori alte avantaje materiale oferite de fir
mele sau persoanele străine cu care iritră 
în contact atît în timpul deplasărilor peste 
hotare, cît și cu prilejul vizitelor acestora 
in țara noastră. Se vor preveni astfel expu
nerea la acțiuni de corupere, șantaj, an
trenarea în comiterea unor fapte contrara 
intereselor statului nostru.

In întreaga lor activitate pe care o des
fășoară, atit în țară, cît și in" străinătate, 
lucrătorii de comerț exterior vor trebui să 
aibă un comportament și o conduită exem
plare, caracterizate prin fermitate și un 
înalt discernămînt politic. Ei trebuie să 
manifeste vigilență, să sesizeze și să res
pingă orice încercări ale serviciilor de spio
naj sau contraspionaj, ale cercurilor și or
ganizațiilor reacționare din străinătate, de 
instigare Ia trădare, la subminarea econo
miei naționale ori la alte fapte infrac
ționale.

Toți lucrătorii din comerțul exterior tre
buie să știe că încălcarea prevederilor le
gale cu privire la apărarea secretului de 
stat, a normelor privind modul de stabilire 
a relațiilor cu străinii, conduita și compor
tamentul ce trebuie avute pe timpul des
fășurării acțiunilor de comerț exterior vor 
atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravențională sau pe
nală. Aceste încălcări vor fi sancționate ca 
acte ce contravin intereselor patriei, ca 
acte care lovesc în lupta poporului pentru 
progres și o viață mai bună.

★
Sarcinile actuale și de perspectivă ce stau 

în fața comerțului exterior cer tuturor ce
lor ce-și desfășoară activitatea în acest do
meniu să manifeste răspundere deosebită 
pentru buna gospodărire și administrare a 
avuției socialiste a poporului, spirit de or
dine și disciplină fermă în aplicarea legilor 
statului și a tuturor normelor și hotăririlor 
ce reglementează desfășurarea relațiilor 
noastre economice externe.

Organizațiile de partid, consiliile de con
ducere ale ministerului și centralelor, con
siliile oamenilor muncii trebuie să asigure 
cunoașterea temeinică a legilor și regle
mentărilor privind activitatea de comerț 
exterior, a cerințelor și exigențelor ce se 
pun în fața lucrătorilor din comerțul ex
terior, în așa fel incit fiecare lucrător din 
acest domeniu să știe precis ce răspunderi 
ii revin, ce ii cere societatea și cum tre
buie să acționeze, să fie temeinic pregătit 
din toate punctele de vedere pentru a-și 
îndeplini în bune condiții sarcinile ce-i re
vin, misiunile ce-i sint încredințate. Ni
meni nu va mai putea invoca, în viitor, 
drept „scuză" pentru anumite greșeli și 
acte contrare intereselor poporului faptul 
că nu a cunoscut aceste reglementări, că 
nu a știut cum să procedeze intr-o Împre
jurare sau alta, că n-a cunoscut ce obliga
ții și răspunderi îi revin in calitate de lu
crător în comerțul exterior.

Acționind cu stăruință pentru îmbunătă
țirea radicală a activității în acest sector, 
unindu-și forțele și angajindu-se cu toată 
hotărirea pentru lichidarea rapidă a stărilor 
de lucruri necorespunzătoare, pentru asigu
rarea indepiinirii in cele mai' bune condiții 
și cu maximum de eficiență a obiectivelor 
stabilite de partid, lucrătorii din comerțul 
exterior vor răspunde astfel încrederii 
acordate de societatea noastră, de întregul 
popor, își vor face cu adevărat datoria de 
constructori ai socialismului, de patrioți, 
de cetățeni conștienți și devotați ai patriei 
noastre socialiste.
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Bunul obștii
jn mod firesc, cooperatorii din 

Gropnițâ, județul Iași, au avut 
toate motivele de bucurie pen
tru recolta de grîu pe care au 
obținut-o în acest an, prin mun
ca și hărnicia lor. Dar iată că, 
deunăzi, un camion care trebuia 
să transporte un... vagon de 
grîu a luat foc din cauza unei 
defecțiuni tehnice. Imediat, toți 
cei aflăți in preajmă au sărit să 
stingă incendiul, să salveze atit 
camionul, cit și griul, bunul lor, 
al obștii. 0 mențiune in plus.se 
cuvine tractoriștilor Emil Che- 
laru, Gheorghe Chirilă, Gheor- 
ghe CojoCaru și Dumitru Ape- 
troaie, pentru intervențiile lor 
rapide, curajoase., Ba, mai mult, 
tot ei au ajutat și la repararea 
camionului, care a putut porni 
la drum' cu... tot vagonul de 
griu salvat.

Ceasurile 
Alexandriei

Două ceasuri publice de toată 
frumusețea (și utilitatea) au 
apărut in peisajul urbanistic al 
municipiului Alexandria. Unul 
se află la intrarea dinspre 
București in municipiu. El este 
instalat pe un soclu ce amin
tește de Coloana brăncușiahă. Al 
doilea a fost amplasat la inter
secția străzii Dunării cu strada 
București, in mijlocul unui co
vor de flori multicolore. De data 
aceasta, suportul îl constituie 
un...robot.

Ambele ceasuri au fost reali
zate, în timpul lor liber, de 
eițiva inimoși și pricepuți oa
meni ai muncii din întreprin
deri locale. Ni s-a spus — și ne 
bucurăm — că primele roade ale 
strădaniei lor sint numai un în
ceput, că vor urma altele și 
mai și !

Să fie lntr-un... ceas bun !
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Scrisoarea
27 825
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într-o scrisoare semnată de 
mai mulfi cetățeni de la asocia- . 
ția de locatari Pieptănarl-Parc 
din București ni se semnala I 
faptul că de cind. în blocurile 
care aparțin asociației au fost ' 
mutați și lucrători de la I.T.B., |
unii dintre aceștia provoacă de
seori scandaluri și bătăi, „in i 
urma investigațiilor întreprinse I 
(sintem informați de Miliția mu- 1 
nicipiului București) s-a stabilit 
că aspectele menționate in 
scrisoare se confirmă și o serie ; 
.de. locatari vlnovați au fost 
amendați, iar pumiții CqnșliM- j 
tlnescu Marin — bloc P. 3, Ma- ; 
tei Nicolae — bloc 36, Boțiți 1 
MarTnică — bloc P 2 și Baltă . 
Zffim/ir — bloc P 6 au fost trimiși | 
in judecată. Totodată, lui Do- .1 
bleanță Ion — bloc P 3 i s-a 
întocmit dosar de cercetare pe- ] 
nală pentru săvîrșirea infrac
țiunii de ultraj contra bunelor \ 
moravuri, tulburarea ordinii și 
liniștii publice".

„Plecat 
în concediu"

Mergind cu treburi 
macin veterinară din 
corespondentul nostru 
tar dr. Ion Micuț din Curtea de 
Argeș a găsit pe ușa acesteia 
două lacăte și, deasupra lor, un 
anunț : „Plecat in concediu". 
Intre timp, . au mai vrut »ă 
treacă pragul farmaciei și alți 
cetățeni, dar la vederea lacâte- 
lor-cerberi au făcut cale-ntoar- 
să, nu măi înainte de a-și arăta 
nedumerirea. „Și pe buni drep
tate — ne scrie corespondentul 
nostru voluntar — intrucît
crescătorii de păsări și animale 
au mare nevoie de serviciile 
unei astfel de farmacii, de re
gulă singura de acest profil 
existentă pentru un întreg ju
deț. Este dreptul fiecărui om al 
muncii să beneficieze de odih
nă, dar mai marii acestor far
macii puteau să găsească și alte 
soluții' decit cele două lacăte pe 
ușă".

Subscriem.

Far-la
Craiova, 

volun-
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„Băiatul mamei"
Văzîndu-l că-i trece pragul 

casei bătrinești din Bustiichin- 
Gorj, mama lui jVasile Negru 
s-a bucurat să-și revadă fecio
rul, plecat in altă parte, la mun
că. Dar bucuria mamei n-a du
rat decit vreo două-trei zile, 
pină cind „odorul" i-a spus pe 
șleau :

— Eu de plecat nu mai plec 
din sat.

— Bine'' faci. Că șl aici ai 
unde să muncești.
. — Tocmai că de muncit nu 
mai muncesc.

— Dar ce ai, maică, ești bol
nav ?

—- Nu-s bolnav, dar m-am să
turat de muncă. O să mă mul
țumesc cu pensia pe care o ai. 
Vrei, nu vrei, asta-i situația. !

„Situație" care a durat vreo 
doi ani de zile, timp In care, 
„băiatul mamei", ajuns la virsta 
de 30 de ani, n-a mlșcflt un pai. 
In schimb, se ținea numai de 
beții. Pentru parazitism și scan
dal a fost condamnat la patru 
luni închisoare. Șl a plecat, din 
sat...
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Lămiiul cu noroc
De ani de zile. tehnicianul (lie 

Coman de la Autobaza 1 a în
treprinderii de transporturi spe
ciale pentru, agricultură și in
dustria alimentară din Constan
ta avea acasă un lumii. Dar tot 
de ani de zile lămiiul lui nu 
rodise niciodată. Astă iarnă, Iile 
Goman și-a adus Umilul la... 
serviciu. „Să-i schimb locul, că 
poate o da și peste el norocul". 
Și a dat. Acum, lămiiul este în
cărcat de fructe.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii

I

r SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

Utilajele complexe de minerit

mai bine gospodărite
In anii 1980—1981, la întreprin

derea minieră Paroșeni s-a execu
tat un volum important de lucrări 
pentru introducerea și montarea în 
subteran a nouă complexe de susți
nere mecanizată a abatajelor fron
tale, pentru demontarea și trans
portarea la suprafață — in vederea 
reparării — a patru complexe din 
panourile unde s-a epuizat rezerva 
de cărbune. Concentrindu-și aten
ția îndeosebi asupra acestor lucrări, 
conducerea unității nu a acționat, 
totodată, cu perseverență pentru 
scoaterea in timp scurt din subteran 
a unor utilaje, care au rămas imo
bilizate in abataje și s-au degradat. 
Această stare de lucruri a fost 
semnalată conducerii partidului de 
către tovarășul Vasile Șușnea, lăcă
tuș la intrfeprindere, cu prilejul 
audienței solicitate.

Secretarul general al partidului a 
hotărit ca sesizarea să fie dată spre 
soluționare secretarului de resort al 
C.C. al P.C.R. Aspectele semnalata 
au fost cercetate de un colectiv de 
activiști ai Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al __ .
Economice și Sociale și de specia
liști de la Ministerul Minelor. S-a 
constatat că, intr-adevăr, din unele 
abataje nu au fost scoase toate uti
lajele tehnologice imediat după 
evacuarea cărbunelui. De pildă, la 
două abataje, . oprite in toamna 
anului trecut, demontarea utilajelor 
și transportul lor la suprafață pen-

Activității

tru reparații prezentau, la data con
trolului, intîrzieri de 30—45 zile.

Intrucit acest caz nu era singu
rul in întreprindere, au fost luate 
o seamă de măsuri practice — de 
exemplu, s-au organizat formații de 
lucru care să se ocupe in mod spe
cial de scoaterea și repararea uti
lajelor respective. Acțiunea s-a în
cheiat mai întii in trei abataje și 
apoi în cel de-al patrulea, avin- 
du-se în vedere și necesitatea re
profilării unor galerii de acces. S-a 
hotărit ca activitatea conducerii 
întreprinderii miniere Paroșeni pri
vind intîrzierea scoaterii din subte
ran a utilajelor inactive să fie ana
lizată de secretariatul Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.

Ținindu-se seama că nici în alte 
unități miniere din Valea Jiului nu 
s-a acționat la timp pentru scoa
terea din subteran și repararea unor 
utilaje, s-a stabilit ca această pro
blemă și măsurile care trebuie luate 
pentru îmbunătățirea gradului de 
folosire a utilajelor din dotare să 
fie analizate de biroul Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. Tot
odată, in raport se precizează că 
măsurile tehnice și organizatorice 
luate au fost însușite de conducerea 
Ministerului Minelor, iar autorul 
sesizării, care a fost informat asu
pra constatărilor făcute, a apreciat 
modul de soluționare a proble
melor.

discutate într-o ședință a secreta
riatului Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., care a hotărit sanc
tionarea' președintelui C.A.P., Ion 
Popescu, înlocuirea lui Ion Staliie 
din funcția de inginer-șef și discu
tarea sa în plenara comitetului co
munal de partid, sancționarea secre
tarei comitetului comunal de partid, 
Maria Rohat, și a altor cadre de 
conducere din cooperativa agricolă.

In timpul controlului s-au luat 
măsuri pentru a se ara peste 20 hec-

tare teren in vederea însămințării 
acestora cu plante furajere; S-au 
asigurat furajele necesare animale
lor, au fost reparate tocățorile de 
fibroase și s-a pus în funcțiune 
bucătăria furajeră ; totodată, au 
fost luate măsuri pentru respec
tarea prevederilor statutare privind 
atribuirea loturilor în folosință per
sonală și recuperarea contravalorii 
producției de la cei care dețin su
prafețe în mod ilegal.

Pentru desfășurarea eficientă
 > 

a procesului instructiv-educativ

albA: Noi și moderne edificii 
pentru ocrotirea sănătății

Sprijin concret pentru îmbunătățirea

activității cooperativei agricole
în ultimii do! ani, cooperativa 

agricolă de producție din comuna 
Aricești-Rahtivani, județul Pra
hova, nu a obținut rezultate pe mă
sura posibilităților, deoarece în ac
tivitatea sa și-au făcut loc neajun
suri serioase ; pe suprafețele culti
vate cu griu, fasole, mazăre etc. 
s-au realizat producții mici, canti
tatea de lapte obținută și indicele 
de natalitate au fost necorespunză
toare, multe animale au murit, iar 
altele au fost sacrificate din ne
cesitate. .

.. ..pupă cum reiese \din...«aportul 
"" ‘siîcîeiarului dc rcS'ort'ălC.C. af 

F.C.R., care, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a coordonat 
cercetările întreprinse pe baza unei 
scrisori, rezultatele nesatisfăcătoare 

. obținute se datoresc slabei preocti- 
V...............  ..... ............... ..

pări a consiliului de conducere ... 
cooperativei, specialiștilor din uni
tare, precum și a comitetului comu
nal de partid -privind organizarea 
producției și a muncii, folosirea efi
cientă a pămîntului, respectarea 
tehnologiilor, mobilizarea coopera
torilor la efectuarea lucrărilor ; de
ficiențe s-au constatat și în asigu
rarea ordinii și disciplinei, in apli
carea legilor și a statutului C.A.P. 
Se subliniază că deși unitatea 
dispune de 1210 hectare pentru iri
gai.'.. ..anual s-au udat numai 400 

...hnctsrșț-.;- producția

al

" prepararea nittrețu'i'ilor 
grosiere nu s-a făcut, deși unitatea 
are bucătărie 
necesare, insă 
site defecte.

Rezultatele

furajeră și utilajele 
acestea au fost gă-
cercetării au fost

La Liceul industrial „Rulmentul" 
din Brașov s-au menținut timp în
delungat deficiențe care au influen
țat negativ procesul instructiv-edu
cativ in școală. în urma unei se
sizări adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un colectiv de activiști 
de partid a analizat la fața locu
lui aspectele semnalate, sub îndru
marea secretarului de resort al 
C.C. al P.C.R, — așa cum a. indicat 
secretarul general al partidului. S-a 
constatat că,- în cursul anilor 1980 și 
1981, comitetele județean și muni
cipal de partid Brașov au analizat 
de mai multe ori situația din liceu. 
Cu prilejul analizelor a reieșit că 
directorul liceului, Dumitru Voicu, 
a folosit un stil de conducere uni
personală, ignorînd consiliul de 
conducere și a luat o serie de mă
suri arbitrare. La rindul său, biroul 
organizației de bază a neglijat pro
blemele și sarcinile majore ale 
muncii de partid, ale procesului de 
învățămint din școală. Secretariatul 
comitetului municipal de partid a 
hotărit, la vremea respectivă, sanc
ționarea directorului liceului cu „vot 
de blam", a directorului adjunct, 
Alexandru Barabai, și a administra
torului, Viorel Crețu. cu „mustrare". 
Totodată, biroul organizației de bază 
a. fost atenționat pentru neajunsu
rile manifestate in liceu, pentru lip
sa de fermitate și stilul său de mun
că defectuos. Dar nici după aceasta 
lucrurile nu au intrat pe făgașul 
normal ; dimpotrivă, discuțiile ne
principiale, cazurile de blamare re
ciprocă s-au amplificat, iar secreta
ra organizației de bază, Paula Stan- 
ciu, și Angela Viorel, membră a bi- 

. rouliii,. nu^.au.. supus dezbaterii adu- 
situație. .

A’șă stmd lucrurile, mai mult ele 
jumătate din . numărul membrilor 
organizației de partid din liceu au 
trimis comitetului municipal de 
partid o scrisoare prin care cereau 
înlocuirea din funcție a secretarei

biroului organizației de bază, 
urma verificării scrisorii, biroul 
mitetuiui municipal de partid a 
tărît punerea in discuția adunării de 
partid a activității biroului organi
zației de bază și organizarea de noi 
alegeri de partid. în cadrul adună
rii, numeroși comuniști au analizat 
in mod exigent activitatea biroului, 
criticind, totodată, neajunsurile ma
nifestate privind încălcarea disci
plinei și democrației de partid, lip
sa de combativitate revoluționară 
șl fermitate în luarea de măsuri 
pentru . curmarea . unor fapte nega
tive in școală. Adunarea generală a 
hotărit înlocuirea întregului birou, 
alegînd alți comuniști din organi
zație care să exercite acest mandaț.

în timpul controlului, inspecto
ratul școlar județean a luat măsuri 
de . corectare a calificativelor de 
„foarte bine" acordate cadrelor di
dactice care au comis abateri și de 
reținere a premiilor atribuite în 
mod necuvenit. Biroul comitetului 
municipal de partid a hotărit des
tituirea din funcție a directorului 
și a directorului adjunct ai liceului 
și a stabilit măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în școală, 
sprijinirea organizației de bază in 
vederea exercitării rolului său de 
conducător politic al activității po
litice și instructiv-educative desfă
șurate. în raportul de cercetare se 
subliniază că birourile comitetelor 
județean și municipal de partid, deși 
au cercetat de mai multe ori se
sizări privind comiterea de abateri 
la acest liceu, nu au manifestat 
exigență și fermitate și nu au spri- 

• jinit suficient activitatea organiza
ției de partid,., Au făcut acest lucru . 
în ultimul timț>, " pUnînd capăt 
neajunsurilor;’-creihd- condițiile peto*  ’ * 

■ tru desfășurarea cu bune rezultate ' 
a procesului instructiv-educativ în 
noul an de învățămint.

în 
co- 
ho-

ÎN TOATE MAGAZINELE DE SPECIALITATE

Uniforme și rechizite școlare
Magazinele cooperativelor de 

producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor din toată țara sint apro
vizionate cu o gamă largă de arti
cole necesare in noul an de învă- 
țămițit. Astfel, de la raioanele spe
cializate organizate în cadrul ma
gazinelor se pot cumpăra șorțulețe 
pentru preșcolari, rochițe și șorțu
lețe pentru elevele din clasele 
1—IV, bluze și sarafane pentru e- 
levele claselor V—XII, cămăși, cos
tume și pantaloni pentru băieți. Nu 
lipse.se,' desigur, nici articolele pen

tru pionieri : bluze, cămăși albe, 
fuste plisate, cravate, insigne etc., 
precum și uniformele pentru ..șoi
mii patriei". Firește, gama de arti
cole pentru elevi este mult mai va
riată. Ea cuprinde diverse articole 
pentru sport, încălțăminte și altele. 
De asemenea. în librăriile și raioa
nele de librărie din cadrul magazi
nelor cooperativelor de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
s-au pus în vinzare toate rechizi
tele necesare elevilor.

Neculai ROȘCA
<#

Flacăra mereu vie 
a tradiției 

eroismului popular
Glorioasa aniversate a zilei de 

23 August se constituie, prin tradi-, 
ție, pentru întregul nostru popor, ca 
un înălțător moment de bilanț, de 
privire retrospectivă a treptelor spre 
lumină suite de România in arcul 
de timp al socialismului, de scrutare 
lucidă și cutezătoare a viitorului de 
aur prefigurat în . Programul parti
dului și, totodată, de rememorare și 
pioasă cinstire a marilor tradiții 
eroice ale .neamului urcate din nou, 
acum treizeci și opt de ani, pe pis
cul sunlim al spiritului de jertfă în 
epopeea luptei de eliberare socială 
și națională.

Piatră de răscruce, început de eră 
nouă in istoria multimilenară și in 
destinele poporului nostru. înfăp
tuirea revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiim- 
periălistă din august 1944 reprezintă 
opera conștientă a maselor, rezulta
tul coalizării eeior mai largi forțe 
sociale, politice și militare, in ca
drul cărora rolul conducător l-au 
avut clasa muncitoare și partidul 
său comunist. „Revoluția de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c. — a des
chis calea înfăptuirii revoluției de
mocratice, a revoluției socialiste și 
trecerii la construcția socialismului, 
a asigurat condițiile necesare mari
lor transformări revoluționare". Pe 
acest drum. într-o perioadă de mai 
puțin de patru decenii. România a 
străbătut, sub conducerea partidului 
comuniștilor, mai multe etape Isto
rice și a trecut la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ob- 
ț.lnind realizări epocale in dezvolta
rea sa economico-socială, în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a

Genetal-maiof
Alexandru PETRICEAN

poporului, in întărirea suveranității 
și independenței naționale.

Acum 38 de ani, ca în toate ma
rile momente ce marchează conste
lația faptelor memorabile din istoria 
zbuciumată a neamului românesc, 
tradiția legendară a eroismului popu
lar a reînviat cu întreaga putere, 
căpâtind dimensiuni mai ample, o 
nouă strălucire și forță de afirma
re. Actul istoric de la 23 August 
1944. pregătit din timp și în detaliu 
de Partidul Comunist Român — in
clusiv prin crearea formațiunilor de 
luptă patriotice alcătuite din munci
tori înarmați — a solicitat o uriașă 
încordare a energiilor națiunii, o 
luptă pe viață și pe moarte împo
triva trupelor hitleriste dislocate in 
numeroase centre și puncte din zo
nele interioare ale țării. La inalta 
chemare a partidului nostru comu
nist, întreaga armată română a în
tors armele împotriva vrăjmașului 
cotropitor, puternic sprijinită de u- 
nitățile patriotice ale muncitorilor 
înarmați, precum și de masele largi 
populare. In interiorul Capitalei și 
ta porțile sale. îndeosebi in zona 
Băneasa-Otopenl, in Dobrogea și în 
Bărăgan, pe Valea Prahovei și în 
Țața Bîrsei, în Oltenia și in Banat 
— ‘pretutindeni unde s-a dat crin- 
cena luptă cu trupele hitleriste — 
muncitorii înarmați din formațiunile 
de luptă patrioticei au săvirșit, ală
turi de ostașii noștri, minunate fapte 
de bravură in numele libertății și al 
demnității patriei. Cronica insurec
ției aduce peste decenii emoționante 
mărturii despre vitejia și spiritul de 
jertfă cu care au luptat atunci mun
citorii cu banderola tricoloră a uni-

tăților patriotice la poarta de nord 
a Capitalei, ia Ploiești și Constanța, 
in orașele dunărene Călărași, Giur
giu și Țurnu-Severin. pentru apăra
rea uzinelor Mărgineanca, a postu
lui de radio Bod, a altor localități 
și obiective importante. Alături de 
ostași, mulți dintre ei au făcut su
premul sacrificiu pe cimpul de luptă, 
intrind in panteonul eroilor.

După biruința insurecției armate, 
formațiunile de luptă patriotice, ma- 
terializind din primul moment al 
existenței lor principiul înarmării de 
către revoluție a maselor populare, 
au constituit, cu cei peste 70 000 de 
oameni ai muncii inarmați, ciți cu
prindeau la sfîrșitiil anului 1944, -un 
reazem de nădejde in consolidarea 
și apărarea cuceririlor revoluționare. 
In noile condiții, ele și-au concen
trat eforturile în vederea menținerii 
ordinii, demascării si înlăturării ele
mentelor fasciste, reacționare din or
ganele administrative, prevenirii și 
combaterii sabotajelor și speculei, 
instaurării la cirma țării a tiriui gu
vern democratic.

Continuind eroicele tradiții ale 
formațiunilor de luptă patriotice, ale 
oastei celei mari din istoria țării, 
sutele și sutele de mii de comba
tanți care poartă azi ecusonul trico
lor al gărzilor patriotice — munci
tori. țărani și intelectuali, bărbați și 
femei, tineri și virstnici, fără deose
bire de naționalitate — reprezintă 
o puternică forță a progresului eco- 
nomico-sociai al țării și, totodată, o 
componentă de bază a sistemului 
apărării naționale. Niciodată in tre
cutele veacuri oastea cea mare a 
țării n-a atins culmi atit de înalte 
prin structură și organizare, prin 
caracter de masă și înzestrare teh
nică, prin nivelul conștiinței patrio
tice, revoluționare ca in zilele noas
tre. într-adevăr. alături de gărzile

Orașul Ocna Mureș, puternic cen
tru muncitoresc al chimiștilor de la 
combinatul de produse sodice și al 
minerilor de la „Salina" din loca
litate, și-a îmbogățit zestrea edilita
ră cu un nou și modern edificiu — 
complexul spitalicesc. El are o ca
pacitate de 250 paturi și un dispen- 
sar-policlinică alcătuit din trei dis
pensare integrate de medicină ge
nerală și 12 cabinete de specialita
te. Urmează ca în acest an să fie 
dată in folosință secția de recupe
rare și hidrofizioterapie.

Complexul spitalicesc din Ocna 
Mureș sporește baza materială de 
ocrotire a sănătății din județul 
Alba, care a cunoscut în ultimii ani 
o puternică dezvoltare și moderni
zare. Mărturie elocventă a grijii pe 
care conducerea partidului și statu
lui nostru o acordă ocrotirii sănă
tății celor ce muncesc stau și in 
acest județ importante realizări. 
Astfel, în ultimul deceniu, în jude-

tul Alba au fost construite șl date 
în folosință spitalul județean cu 700 
paturi și policlinică, dispensarul- 
policlinică stomatologic, stația jude
țeană de salvare, toate din Alba 
Iulia, un număr însemnat de dis
pensare medicale în mediul rural, 
realizarea unor noi amenajări și 
dotări în unitățile mai vechi.

Complexul spitalicesc din Ocna 
Mureș, realizat in condiții foarte 
bune de întreprinderea județeană 
de construcții-montaj. a inaugurat 
seria unor noi unități care urmează 
să fie date în folosință. în prezent, 
șe află în construcție complexul 
spitalicesc,din Blaj și spitalul oră-' 
șenesc Cimpeni. Ambele edificii . 
vor dispune fiecare de cite un spi
tal cu 250 paturi și dispensar-poli- 
clinică. (Ștefan Dinică).

în fotografie : noul complex spi
talicesc din Ocna Mureș

CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE
în contextul pregătirilor noului 

an școlar, un loc aparte ocupă tra
diționalele consfătuiri ale cadrelor 
didactice din invățămintul preșco
lar, primar, gimnazial, liceal, pro
fesional și de maiștri care, de fie
care dată, în preajma deschiderii 
cursurilor, dezbat principalele pro
bleme ale activității instructiv-edu
cative ale școlii în perspectiva 
unui nou an de muncă. Organizate 
în zilele de 10 și 11 septembrie, în 
ședințe plenare și pe secții, con
sfătuirile vor examina în spirit 
critic și autocritic. în lumina exi- 

.-gpnțel^r,Jormpkitg. ,jde Congresul 
■al-Xll-lea-al- partidului, de secreta-- 

I rul general al partidului, tovarășul 
1 Nicolae Ceaușescu, activitatea șco- 
| Iilor și cadrelor didactice de pre- 
| gătire multilaterală și de educare 
I comunistă, revoluționară a tinere- 

tului, vor generaliza experiența 
pozitivă acumulată, stabilind mă
suri concrete pentru înlăturarea 
neajunsurilor existente in predarea 
și însușirea fiecărei discipline de 
învățămint, pentru înfăptuirea nea
bătută a prevederilor Legii educa
ției și învățămîntului.

Consfătuirile pentru invățămintul 
preșcolar, primar,
ceai, profesional și de maiștri se 
vor organiza pe centre (municipii, 
orașe, grupe de comune). La disci
plinele (specialitățile) la care exis
tă un număr mat mic de cadre di
dactice, consfătuirile vor avea loc 
la centrul de județ sau intr-un nu
măr restrîns de centre. în ședințele 
plenare din dimineața primei zile a 
consfătuirilor se va dezbate refera
tul „Rezultatele obținute in activi
tatea de pregătire multilaterală și 

^de educare in spirit revoluționar-

gimnazial, li-

patriotic, pentru muncă și viață a 
elevilor, în anul școlar 1981—1982. 
Măsurile ce se impun pentru ridi
carea nivelului științific, ideologic 
și practic-aplicativ, al procesului 
instructiv-educativ, pentru aplica
rea in viață a sarcinilor co revin 
școlii din documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. și 
ale Congresului educației politice și 
culturii socialiste". în ședințele pe 
secții (specialități), organizate in 
după-amiaza primei zile a consfă
tuirilor și în ziua următoare, vor 
continua dezbaterile. în legătură cu 
referătaj ,ăin- '■ plenară-,; legate de 
prftblemifti&j" fiecărei'-disdlfiline sau 
specialități ; concomitent, Se va a- 
naliza un referat privind aspectele 
specifice ale secției respective, se 
vor stabili, în funcție de proble
mele pe care le ridică în județ 
predarea fiecărei discipline, moda
litățile de realizare a obiectivelor 
cuprinse in programele școlare, de 
predare a unor capitole mai difi
cile, de utilizare a unor noi mijloa
ce de învățămint, 
planul acțiunilor 
perfecționare a | 
dactic.

Aceste 
ce și de 
tice vor 
și dezbaterea in școli, de către în
tregul colectiv profesoral, a expu
nerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalte documente 
de partid, precum și a legilor tării 
care direcționează activitatea în în
vățămint, a programelor analitice 
și manualelor ce se vor folosi in 
anul școlar 1982—1983,

, se va aproba 
metodice și de 

personalului di-

metodico-științiii-acțiuni
lucru ale cadrelor didac- 
l’i precedate de studierea

I;

Florlca DINULESCU /

patriotice — unități de luptă înar
mate ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate' — funcționează pe în
treg cuprinsul țării celelalte forma
țiuni de apărare cu caracter de 
masă : detașamentele de pregătire 
militară a tineretului, formațiunile de 
apărare civilă, de pompieri, Cruce 
Roșie etc. Toate aceste formațiuni 
populare. împletind strîns munca 
pașnică de construcție socialistă cu 
pregătirea pentru apărare, duc mai 
departe flacăra mereu vie a tradi
ției eroismului popular. Flacără 
transmisă din generație în genera
ție, din tată în fiu, ia a cărei tem
peratură tntilnim pretutindeni fap
tele ce poartă aura eroismului coti
dian in munca aspră a mineru
lui și în cea a furnalistului. in în
verșunarea țăranului de a spori fer
tilitatea ogorului și în efortul pro
iectantului și constructorului de a 
conferi maximă eficiență creației 
îbr. Tot astfel după cum, înnobilați 
ia temperatura aceleiași flăcări, ei 
pot fi intilniți — deopotrivă. f.at.ă și 
tiu, mamă și fiică, părinți și copii — 
fie ca luptători in gărzile patriotice, 
fie ca membri ai celorlalte forma
țiuni populare, trudind la instrucție, 
in exerciții și aplicații tactice pentru 
a Învăța să apere, la nevoie cu arma 
în mină, întreprinderile, instituțiile,

localitățile, patria scumpă. Fentru a 
fi gata oricînd să străjuiască neclin
tit, împreună cu forțele armate — 
principalul element al sistemului 
auărări} naționale — cuceririle so
cialiste, integritatea teritorială, in
dependența șl suveranitatea națio
nală.

Dind cea mai vie expresie voinței 
de pace și ctitorire, care definește 
dintotdeauna fizionomia spirituală și 
etică a poporului român, combatan
ții gărzilor patriotice și membrii 
celorlalte formațiuni de apărare în- 
țQleg profund necesitatea, limpede 
subliniată de secretarul general al 
partidului in magistrala expunere Ia 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c., câ — in actualele 
condiții internaționale complexe ale 
existentei politicii de forță, conflic
telor militare, ale unenținerii perico
lului unui război mondial —- țara 
noastră are datoria să ia toate mă
surile pentru întărirea armatei,-a 
capacității de apărare. Pornind da 
la faptul că apărarea patriei consti
tuie îndatorirea fundamentală a În
tregului nostru popor, „...este nece
sar — arăta secretarul general ai 
partidului — să dezvoltăm toate for
mele de pregătire militară și dc 
apărare a țării, să întărim și sâ

Formațiune patriotică de luptă din Capitală in acțiune in zilele lui august

dezvoltăm activitatea gărzilor mun
citorești, a unităților de pregătire 
militară a tineretului, să organizăm 
apărarea teritorială". Iată de ce, con
comitent cu efortul susținut pentru 
realizarea exemplară, la parametrii 
noii calități, superioare a obiective
lor dezvoltării economico-sociale a 
României, combatanții gărzilor pa
triotice nu precupețesc nici un efort 
în vederea perfecționării continue a 
pregătirii lor de luptă, politico-edu
cative și pentru acțiune, corespun
zător exigențelor izvorîte din hotă- 
ririle de partid, din Directiva co
mandantului nostru suprem. O con
cludentă dovadă a nivelului ridicat 
de pregătire in vederea apărării pa
triei o constituie, fără îndoială, ca
lificativul general de foarte bine cu 
care au fost apreciate, in cadrul re
centelor controale de fond, gărzile 
patriotice din sectoarele Capitalei și 
dintr-un însemnat număr de județe. 
De asemenea, gărzile patriotice și-au 
etalat și își etalează înaltele virtuți 
moral-politice și capacitatea de ac
țiune intr-un șir de aplicații tactice 
desfășurate împreună cu unitățile 
militare și cu celelalte formațiuni 
populare, vizind îndeosebi apărarea 
localităților și a obiectivelor impor
tante, precum și prin participarea, 
activă la realizarea unor lucrări hi
drotehnice și de îmbunătățiri fun
ciare, la prevenirea incendiilor, în
lăturarea efectelor calamităților na
turale, asigurarea ordinii și liniște! 
publice, a pazei și apărării frontie
rei de stat.

Prin frumusețea, trăinicia ș! pro
fundele semnificații etico-patriotice 
ale unor realizări atit de prestigioa
se, tradiționala defilare de Ia 23 Au
gust — in Capitală și în municipiile 
reședință de județ — a unităților de 
luptă inarmate ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate capătă valen
țe de simbol. Mindri sub faldurile 
drapelelor de luptă nimbate de glo
rie. în rînduri strînse și-n cadență 
viguroasă, combatanții gărzilor pa
triotice vor prezenta conducerii de 
partid și de stat, comandantului 
nostru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un fierbinte omagiu și 
înalt onor, raportind că își vor face 
întotdeauna cu credință, abnegație 
si eroism datoria față de patrie, 
partid și popor. Pentru că, așa cum 
inspirat scrie poetul : „Cu ecusonul 
tricolor pe brațe, / Neodihniți, la ni
menea pizmași, / Ei sint armata 
muncii și-a dreptății;'/ Făuritori de 
viață și ostași".

plus.se
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în cinstea marii sărbători
MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE

Șl CULTURAL-ARTISTICE

Cronica zilei

BUCUREȘTI Oamenii muncii de la 
Complexul de tăi ferate București- 
trlaj au participat la o adunare fes
tivă organizată in cinstea zilei de S3 
August. Marea noastră sărbătoare 
națională a fost apoi Omagiată în ca
drul unui reușit program artistic sus
ținut de formații de amatori. Lă 
clubul Întreprinderii „Vulcan" Bucu
rești a fost audiată expunerea „Re
voluția de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă 
— moment decisiv al făuririi Româ
niei socialiste".

La clubul „Grivlța roșie" a avut loc 
o dezbatere cu tema „Prezentul So
cialist — izvor viu, înnoitor ăl cultu
rii noastre contemporane", tar lâ 
Casă de cultură a sectorului 4, sim
pozionul „Importanța istorică a zilei 
de 23 August", urmat de un spectacol 
literar-muzical. O acțiune cultural- 
educativă de amploare a avut loc la 
clubul întreprinderii „Automatica", 
în cadrul manifestării „Zilele cărții 
social-politice". (Ion Mtar)n).

TIMIȘ. în municipiul Timișoara 
continuă să se desfășoare numeroase 
manifestări cultural-educative dedi
cate apropiatei sărbători de la 23 Au
gust. La combinatul „Solventul", in 
prezența unui mare număr de mun
citori chimiști, a avut Ioc evocarea 
istorică ,.August biruitor deschizător 
de eră nouă în istoria poporului 
român". Un montaj cineo-lîterar-mu- 
zical dedicat revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August a 
fost găzduit de clubul muncitoresc 
„Constructorul". Numeroși tineri 
muncitori, elevi, studenți au parti
cipat la concursul organizat la Casa 
tineretului pe tema „Participarea și 
contribuția tinerilor la înfăptuirea 
insurecției din august 1944“. La Bi
blioteca județeană B-a desfășurat 
simpozionul „23 August 1944 —, 23 
August 1982, etapă de profunde trans
formări revoluționare in istoria pa
triei", urmat de recitalul de poezie 
patriotică „Românie, țara rriea de 
glorii, țara mea de vis", susținut de 
actori ai Teatrului Național. (Cezar 
Ioana).

TELEORMAN. în Cadrul ' mani
festărilor politico-educative ce se

Programul unităților comerciale, de alimentație publică 
și prestări servicii din Capitală in perioada 20-24 august

Vineri 20 și simbătă 21 august 
toate unitățile comerciale alimentare 
și nealimentăre, piețele ăgroalimen*  
tare vor funcționa cu program pre*  

/lungit de 1—2 ore in funcție de cerin
țele populației. Unitățile de alimen
tație publică vor funcționa după pro
gramul normal al zilelor respective.

• CONGRESUL 
MONDIAL DE ASTRO
NOMIE. La Patras, in Gre
cia, au început lucrările celui 
de-âl XVIII-leâ Congres mon
dial de astronomie, la oară lâu 
parte circa 2 500 de specialiști 
din diferite țări. Printre proble
mele ce vor fi abordate de par
ticipant! se numără cele privind 
evoluția Universului, posibilă 
existență a unor altor forme de 
Viață deCît cele cunoscute pe 
Terra, plasarea de teiescoâpe de 
mare putere in spațiul extra
terestru.

• SPIRALA VIOLEN
ȚELOR MAFIOTE. Luptă 
Împotriva criminalității mafiote 
în Italia „a devenit o problemă

Duminică 22 august unitățile co
merciale alimentare, nealimentăre, 
de legume și fructe, piețele agroali- 
mentare vor funcționa astfel : ma
gazinele de pîine — pînă la orele 14 ; 
unitățile din sectorul nealimentar cu 
un schimb de lucrători și program 
prelungit vor deschide lâ oră 8 și 
vor închide la ora 13 ; unitățile de 
alimentație publică vor funcționa 
după programul normal al zilei de 
duminică.

Luni 23 august toate magazinele 
alimentare, de legume șl fructe și 
nealimentare vor fi închise, Cu 
excepția centrelor de piine și a 60% 
din sifonerii, care vor funcționa intre 
orele 6 și 11. Unitățile de alimentație 
publică vor avea prOgramul zilei de 
duminică.

Marți 24 august vor funcționa Intre 
orele 6 și 10 următoarele tipuri de 
unități : magazinele alimentare șl de 
legume-fructe cu două schimburi de 
lucrători ; magazinele de piine (50% 
din rețea) ; centrele de desfacere a 
laptelui ; slfoneriile (50% din rețea) ; 
tutungeriile (50% din rețea) ; piețele 
agroalimentare și magazinele alimen
tare și nealimentare din incinta aces- 
ora. Unitățile de alimentație publică 
Or avea programul zilei de duminică.
Toate unitățile și punctele de des

facere de alimentație publică șl 
mărfuri nealimentare din zonele de 
agrement ale Capitalei vor funcționa 
in Zilele de 23 și 24 august după pro
gramul unei zile de duminică.

UNITĂȚILE DE PRESTĂRI 
SERVICII PENTRU POPULAȚIE 

ALE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

Ramura 
confecții-incălțăminte- 
prestări neindustriale

Vineri 20 și slmbătă 21 august uni
tățile aparținînd cooperativei „Igie
na" (frizerii, coafură, cosmetică) vor 
funcționa intre orele 6 șl 22 ; unită
țile aparținînd cooperativei „Foto
grafia" vor funcționa intre orele 8,30 
și 20 ; unitățile aparținînd coopera
tivei „Prestarea" (reparații ochelari, 
stilouri, brichete etc.) vor funcționa 
între orele 8 și 20.

Duminică 22 august unitățile apar- 
ținind cooperativei „Igiena" vor 
funcționa intre orele 6 Șl 20 ț unită
țile âparținind cooperativei „Fotogra
fia" vor funcționa intre orele 8,30 și 
20 ; unitățile aparținînd cooperativei 
„Prestarea" vor funcționa între orele 
3 și 13.

Lnnî 23 și marți 24 august unită
țile de prestări servicii aparținind 
cooperației meșteșugărești — ramura 
confecțîi-încălțămlnte-preștări neln- 
dustriale vor fi închise. 

desfășoară In intîmpinarea marii 
noastre sărbători naționale, la Com
binatul de îngrășăminte chimice din 
Turnu Măgurele a avut loc o dez
batere pe tema : „23 August — în 
conștiința poporului român". Tot în 
municipiul de la Dunăre, elevii de la 
Liceul de matematică-fizică au parti
cipat la o seară de poezie Și muzică 
patriotică. Un concurs de întrebări și 
răspunsuri sub genericul „Tinerii in 
focul luptelor revoluționare" a fost 
Organizat la clubul de vacanță al Li
ceului nr. 2 din Alexandria. (Stan 
Ștefan).

GALAȚI. în județul Galați se des
fășoară numeroase și variate mani
festări politico-educative. Dezbaterea 
„23 August 1944 — pagină de glorie 
în lupta popOrului român pentru li
bertate socială și națională" a avut 
10c la Centrul teritorial de calcul 
din Galați. Casa de cultură din Tirgu 
Bujor a găzduit simpozionul „P.C.R.
— conducătorul luptei de eliberare 
Socială și națională a poporului nos
tru". Manifestări asemănătoare s-au 
desfășurat la clubul întreprinderii de 
mecanică agricolă din Tecuci, cine
matograful „Țigllnă" Galați, in alte 
Întreprinderi și instituții din județ. 
(Dan Plăeșu).
e BACAu. La cluburile muncitorești 
din Buhuși, Comănești și Moinești, 
la casele de cultură din Bacău, Tirgu 
Ocna și Slănic Moldova, ca și la că
minele culturale din Mărgineni, Sas- 
cut șl Măgirești au loc simpozioane 
și expuneri pe tema „23 August 1944
— începutul unei perioade noi in is
toria poporului român". La librăria 
„Vasile Alecsandri" din Bacău au 
fost inaugurate „Zilele cărții social- 
politice." Standuri pe aceeași temă 
au fost organizate și in cadrul Com
binatului de celuloză și hîrtie Letea, 
lă întreprinderea de confecții și la 
Casa de cultură a sindicatelor. 
(Gheorghe Baltă).

VASLUI. In cadru! manifestărilor 
politico-educative ce se desfășoară în 
Intîmpinarea celei de-a 38-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și nățidnală, antifascistă și antiim- 
periălistă din România, în organiza

Reparații aparate TV
în Zilele de 23 și 24 august, între 

orele 10 și 13, vor funcționa unitățile 
din bd. 1 Mal 170, tel. 65 37 85 : bd. 
„L Gh. Duca" 15, tel. 18 28 89 și 
18 00 B5 ; șos. Ștfefan cel Mare 15, tel. 
12 82 44 ; str. Avrig 63—65, tel. 12 25 51 
și 33 3010 ; str. 30 Decembrie 14—16, 
tel. 14 24 95 și 15 75 23 ; șOs. Olteniței 
51—53, tel. 83 60 75 și 83 69 75 ; Calea 
Plevnei 11, tel. 12 24 90 și 15 04 .47.: bd. 
Moghioroș 27, tel. 46 13 97 și 46 52’25.

Reparații radio, casetoioane, 
magnetoioane, picupuri

în ziua de 23 august, intre orele 
10 și 16, va funcționa unitatea 
din str. Avrig 63—65, tel. 35 15 68, 
iar în ziua de 24 august, în
tre orele 10 și 18, vor fi des
chise unitățile din bd. N. Titulescu, 
bl. 14, tel. 18 51 22 și din str. Smîrdan 
30, tel. 15 93 41.

întreținere șl reparații auto
In Ziuă de 23 august, între orele 

8 și 13, vor funcționa unitățile din 
Calea Călărași 264 (spălat, gresat), 
tel. 21 61 44 ; Călea Călărași 147 (vul
canizare auto), tel. 20 57 68 ; șos. 
Giurgiului 178 (mecanică și electri
citate), tel. 85 45 25.

în ziua de 24 august, Intre orele 8 
și 13, va fi deschisă unitatea din bd. 
Aerogării 38 (mecanică, electricitate, 
spălat, gresat, vulcanizat), tel. 33 16 21.

Pentru tractarea autoturismelor 
rămase în pană, posesorii acestora se 
pot adresa la dispeceratul coopera
tivei „Automecanica" din str. Olteni 
36, tel. 20 32 35, care va funcționa 
intre Orele 9 și 17.

Intervenții pentru frigidere, 
aragazuri, deblocări de uși
în zilele de 23 și 24 august, între 

Orele 6 și 20, va funcționa dispecera
tul cooperativei „Metalo-casnica" din 
stf. Cuza Vodă 152, tel. 75 28 35 și 
75 70 85.

Instalații sanitare $i electrice
în zilele de 23 și 24 august, Intre 

orele 7 și 23, va fi deschis dispecera
tul cooperativei „Instalatorul" din 
Str. Radu Vodă 11, teL 16 74 02 și 
16 73 29.

Centrul de informare al coopera
ției meșteșugărești din str. Gabro
veni 57 va funcționa in zilele de 23 
șl 24 august între orele 7 și 14 și va 
da relații la tel. 13 58 65 și 13 58 84.

STAȚII PECO
în zilele de 23 și 24 august vor 

funcționa cu program permanent. 
Ziuă și. noaptea, stațiile PECO din : 
șos. București-Alexandria km 6 ; 
șos. București-Ploiești 2 ; autostrada 
București-Pitești km 78 ; autostrada 
Bucureșfi-Pitești (cm 36 ; șos. Colen- 
tina 262 ; șos. București-Giurgiu.

în zilele de 23 și 24 august, între 
orele 6 și 14, vor fi deschise stațiile 
din șOs. Pantelimon colț cu șos. Că- 
țelu ; șos. Chitila 97 ; de la Podul 

rea comitetului județean de partid, 
la Vaslui a avut loc un simpozion cu 
tema „Epoca Ceaușescu — epoca ma
rilor împliniri in dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei și a județului 
Vaslui". (Petru Necula).

PRAHOVA. în cinstea marii săr-/ 
bători naționale, Ia Muzeul de artă 
din Ploiești a avut loc vernisajul ex
poziției „August eroic oglindit in 
artă și documente". Numeroși artiști 
plastici din Prahova expun aici lu
crări în ulei, acuarelă, de grafică etc., 
care oglindesc transformările înnoi
toare din patria noastră, mai ales in 
ultimii 17 ani. Muzeul județean de Is
torie și arheologie din localitate ex
pune, ctj. același prilej, numeroase 
documente, fotografii, articole din 
presă ilustrind politica partidului și 
statului nostru, de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în România. (Constantin Că- 
praru).

IA$I. în intîmpinarea zilei de 23 
August, la Iași se desfășoară un ciclu 
de manifestări cultural-educative sub 
genericul „Zilele cărții social-politi
ce". O expoziție de carte „Din gin- 
direa social-politică și economică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu" s-a 
deschis la Combinatul de fibre sin
tetice. La Casa cărții a fost deschisă 
expoziția „Cartea social-politică in 
procesul făuririi conștiinței socialiste 
a oamenilor, muncii". După vernisa
rea expoziției, a avut loc un recital 
de poezie patriotică și revoluționară. 
La Biblioteca județeană „Gheorghe 
Asachi" a fost amenajată expoziția 
de cărți „Istoria milenară a poporu
lui român — fundament al activității 
ideologice, al educației patriotice ă 
maselor". (Manole Corcaci).

MUREȘ. La Tirgu Mureș, inaugu
rarea manifestării „Zilele cărții 
social-politice" a avut loc la Cinema
tograful „Arta", unde, în prezența 
unui numeros public, a fost vernisată 
o cuprinzătoare expoziție de carte so
cial-politică. Sînt expuse cele mai 
reprezentative volume apărute la 
Editura politică, la loc de cinste si- 
tuindu-se operele tovarășului Nicolae 
CeaușeScu. (GheOrghe Giurgiu).

Cotroceni și din șos. București-Plo
iești (Ciolpani).

Luni 23 august vor avea program 
intre orele 6 și 14 stațiile din șos. 
Olteniței colț cu Berceni ; str. $i- 
potul fintinilor ; str. Maria Rosetti 
26 ; str. Schitu Măgureanu ; str. Ro
dul Pămintului (Ruică) ; bd. Al. Ioan 
Cuza ; Calea Ferentari colț cu Sălaj; 
șos, Pipera ; bd. Leontin Sălăjan 2—4 
și de. la Podul Mihai Vodă.

1 Marți*  24 august, intre orele 6 și 14, 
vor fi deschise stațiile PECO din 
str. Arh. Mincu 1 ; Piața Amzei ; str. 
Vasile Pîrvan ; bd. Brincoveanu, bl. 
M 46 ; Calea Dorobanți 180 ; str. 
Bistra 3 ;. bd. Leontin Sălăjan colț cu 
bd. Ion Șulea ; Calea Călărași-Mîn- 
tuleasa ; șos. Bucureștl-Buftea ; șos. 
București-Tîrgovlște km 29 ; str. 
Chirigiu colț cu bd. Tudor Vladlml- 
rescu, precum și stația de la Gara 
de Nord.

ASISTENTA SANITARA
în perioada 20—24 august serviciile 

de gardă ale spitalelor de adulți și 
copii vor funcționa cu program per
manent, atit ziua cit și noaptea, 
pentru a rezolva toate solicitările de 
asistență de specialitate ambulatorie 
ale populației. Policlinicile teritoria
le principale de sector, adulți și co
pii vor asigura ziua și noaptea gardă 
pentru consultații pe profil de 
boli interne și pediatrie. Serviciile 
de asistență la domiciliu pentru 
adulți și copii de la nivelul fiecărui 
sector vor funcționa în această pe
rioadă permanent, atit ziua cit și 
noaptea. Programul spitalelor, poli
clinicilor, dispensarelor și cabinete
lor medicale din întreprinderi, de pe 
șantiere șl din transporturi vor fi 
axate pe programul de lucru al uni
tăților respective.

Stația de salvare a municipiului 
București asigură in această perioa
dă pentru necesitățile de asistență 
mașini pe flecare tură de lucru.

Serviciu! de gardă de oftalmologie 
pentru adulți și copil va funcționa la 
nivelul Spitalului clinic de oftalmo
logie din Piață Cosmonauților 1, 
tel. 16 65 60 ; 59 42 10 ; 59 43 65.

Urgențele O.R.L. pentru adulți din 
sectoarele l, 2, 3 vor fl rezolvate de 
Clinica O.R.L. Colțea, iar cele din 
sectoarele 4, 5, 6 prin Centrul de 
fonoaudiologie Panduri.

Urgențele O.R.L. pentru copii vor 
fi rezolvate de Secția O.R.L. a Spita
lului clinic central de copii.

Urgențele de stomatologie apărute 
în această perioadă se vor rezolva, 
atit ziua, cit și noaptea, prin gardă 
cu medic in unitățile sanitare din 
bd. I. Gh. Duca 10—22, tel. 18 25 74 ; 
str. Ardeleni 3, tel. 12 87 47 ; Calea 
Dudești 104—124, tel. 22 14 61 ; șos. 
Giurgiului 174, tel. 85 28 69 ; Calea 
Victoriei 1—5, tel. 15 40 60 ; Aleea 
Pravăț 12, teL 45 21 69.

Programul asigurării asistenței de 
urgență va fi afișat lă loc vizibil la 
toate unitățile de specialitate cu in
dicarea unităților, adreselor și nume
relor de telefon la care poate apela 
populația.

Miercuri. 18 august a.c., tovarășul 
Ștefan' Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Alexander 
Guerra Alvarado, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Costa Rica in Republica So
cialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

Manifestare consacrată păcii și dezarmării 
cu prilejul sosirii in Capitală o cursei cicliste 

Oslo - București
Miercuri după-amiază, la Stadio

nul Tineretului din Capitală s-a des
fășurat o manifestare consacrată 
păcii și dezarmării prilejuită de so
sirea cursei cicliste Oslo — Bucu
rești.

La intrarea pe stadion, participan- 
ții la cursă, care purtau eșarfe avind 
pe ele înscris cuvîntul „Pace", au 
scandat in limba română „Stop ar
melor nucleare". Sportivi și tineri 
bucureșteni, aflați în mare număr 
pe stadion, au făcut o vibrantă de
monstrație a sentimentelor ce animă 
poporul nostru, scandînd „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „România a ales : socia
lism, pace, progres", „Nu, războiu
lui !“.

Cicliștii din Anglia, Austria, R.F.G., 
Norvegia. Olanda, Spania, S.U.A. și 
Ungaria au fost salutați de repre
zentanți ai Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ai Co
mitetului Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii. Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. Comi
tetului Executiv al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România.

în cuvîntul său, Tudor Mohora, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.D.U.S., a 
salutat participant:! la cursa ..Oslo — 
București". Subliniind că poporul ro
mân este profund atașat cauzei păcii, 
dezarmării și ințelegerii internațio
nale. vorbitorul a relevat că țara 
noastră privește cu profundă sim
patie și dă o înaltă apreciere mișcă

Aspect de la sosirea pe „Stadionul tineretului" din Capitală
Foto: Agerpres

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT
VOLEI : Turneul internațional „Pietroasa - Buzău *82"
Și in cea de-a treia zi a turneului 

internațional masculin de volei al 
României, sala sporturilor „Dacia" a 
fost arhiplină. După cele două victo
rii obținute de sextetul , român în 
confruntările cu reprezentativele R.F. 
Germania și R. P. Ungare, ieri s-a 
desfășurat partida cu echipa Franței.

Tricolorii noștri și-au adjudecat 
primele două seturi cu 15—7 și 15—4, 
ca urmare a unor reușite combinații 
la fileu susținuta de Viorel Manole 
(aflat în plină ascensiune valorică). 
Florin Mina și Dan Girleanu. tn se
tul al treilea, loviturile in forță ale 
lui Nicu Stoian, Emilian Vrîncuț și 
Sorin Macavei găsesc descoperită 
linia a doua franceză, echipa noastră 
reușind să conducă cu 14—6. A in
tervenit însă un moment de rela
xare, și reprezentanții „Cocoșului ga

CICLISM : A doua etapă in „Cupa Voința"
De la trimisul Agerpres, A. Ber

ger : Disputată contracronometru 
individual pe Calea Feleacului, eta
pa ă doua a competiției cicliste in
ternaționale „Cupa Voința" a i revenit 
rutierului român Ionel Gancea, care 
și-a etalat calitățile de ruleur și că
țărător, acoperind distanța de 8 km 
în 16’S8”8/10. Pe locul doi s-a cla- 
săt polonezul Jan Raszkovski — 
17’21”, urmat Ia rindul său de Jan 
Tomisz (Cehoslovacia) — 17’26”, Tra
ian Sirbu (România) — 17’31”l/10.
■ Tot ieri, după-amiază, s-a desfă
șurat etapa a 3-a — circuit pe stră

în cîteva rînduri
• Aseară, pe stadionul „23 Au- 

gtist" din Capitală, echipa națională 
de fotbal a României a susținut un 
joc de verificare in compania for
mației iugoslave Buducnost Tito
grad. Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (1—0), prin 
golurile înscrise de Dudu Georgescu 
(min. 29), Bălăci (min. 63, din lovi
tură de la 11 m) și Andone (min. 75).

în deschidere, o selecționată divi
zionară a țării noastre a întrecut cu 
4—1 \(2—0) lotul de tineret al Româ
niei.
• La concursul atletic de la Bmo, 

sportivii români au repurtat trei vic
torii. Proba de aruncarea discului 
(femei) a fost ciștigată de Florența

Delegația Comitetului regional Ber
lin al P.S.U.G. a făcut, miercuri, o 
vizită la Institutul „Proiect" București. 
Oaspeților le-au fost înfățișate as
pecte din activitatea de proiectare 
pentru transpunerea in fapt a coor
donatelor de dezvoltare arhitectonică 
și edilitar-urbanistică a Capitalei. în 
aceeași zi, membrii delegației au vi
zitat Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România. (Agerpres) 

rilor și manifestărilor pentru pace 
care au Ioc pe continentul nostru și 
în intreaga lume. Considerăm că im
perativul cel mai arzător al zilelor 
noastre este unirea eforturilor tutu
ror națiunilor și conlucrarea lor tot 
mai strînsă pentru oprirea curâului 
periculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru neampla- 
sarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru o poli
tică de destindere, de respect al in
dependenței și suveranității naționa
le. de înțelegere, colaborare și bună 
vecinătate intre state.

A luat in continuare cuvîntul Tore 
Naerland, reprezentantul Organizației 
norvegiene „Biking Viking", inițiatoa- 
rea cursei, care a mulțumit pentru 
călduroasa primire făcută caravanei 
cicliste. Am dorit să venim în Româ
nia — a spus vorbitorul — deoarece 
cunoaștem voința arzătoare de pace 
a țării dumneavoastră, deoarece 
avem multe de învățat aici în do
meniul preocupărilor pentru stoparea 
cursei periculoase a înarmărilor. Un 
bun exemplu in acest sens 11 con
stituie poziția României pentru reali
zarea în Balcani a unei zone de- 
nuclearizâte, lucru pe care îl dorim 
și noi. in Scandinavia. Sintem recu
noscători președintelui Nicolae 
Ceaușescu, cunoscut prin numeroasele 
sale inițiative consacrate păcii și 
dezarmării în lume, pentru faptul 
că ne-a permis să includem România 
în traseul nostru, dindu-ne astfel 
posibilitatea să ne facem cunoscută 
și aici voința noastră pentru o lume 
fără războaie.

(Agerpres)

lic" reduc treptat din handicap, 
creind emoții publicului care scan
dează minute in șir „Luptă, luptă. 
R.S.R. !“. La scorul de 14—13 trico
lorii noștri, ca urmare a serviciilor 
bine plasate de Nicu Stoian, reușesc 
să cîștige și acest ultim set cu 15—13.

Partida România — Franța a fost 
condusă de Evgheni Kruglov, din 
U.R.S.S., și Bekesi Laszlo, din Ungă-*  
ria.

Astăzi, echipa noastră va întîlni 
formația Republicii Democrate Ger
mane.

Intr-un alt meci, selecționata se
cundă a U.R.S.S. a întrecut cu 3—1 
(15—13, 7—15, 15-11, 15—9) repre
zentativa R.D. Germane.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

zile municipiului Cluj-Napoca — în
trecere ciștigată de polonezul Miro
slav Karon, cronometrat pe 56 km cu 
timpul de Ih 20'45” (medie orară 
41,460 km). în același timp cu învin
gătorul, s-a sttuat pe locul al doi
lea alergătorul român Cornel Nicolae.

Lider al clasamentului general este 
Ionel Gancea, urmat de' Grohowski 
(Polonia), la 1’30”, Raszkovski (Po
lonia) — la 1’53” și Mircea Romașcanu 
(România) — la 2’26”.

Astăzi are loc etapa a 4-a : Cluj- 
Napoca — Huedin și retur <104 km).

Crăciunescu, cu 64.72 m. tar cea de 
săritură în lungime (masculin) de 
Ion Bulac, cu 7,41 m. Silviu Stafiuc 
s-a clasat pe primul loc la săritură 
In înălțime, cu 2,15 m.

® în continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, echipă 
de rugbi a Universității din Cam
bridge a jucat ieri in- Capitală cu 
formația Steaua. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 14—4 (10—4) în favoarea 
rugbiștllor români. Punctele echipei 
Steaua au fost realizate de Rădules- 
cu și Toader (eseuri). D. Alexandru 
(două lovituri de pedeapsă). Sîmbătă. 
pe stadionul din Parcul Copilului, 
rugbiștii englezi vor intîlni echipa 
Dinamo, in ultimul meci al turneului.

ZIUA INDEPENDENȚEI

REPUBLICII DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

KABUL
Cu prilejul aniversării proclamării Independenței țării dumneavoastră, 

vă tranșmit, in numele poporului român și al meu personal, cele mal 
Călduroase felicitări, precum și urări de succese și progres poporului prieten 
afgan. '

îmi exprim încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Afganistan, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Democratic al Poporului din Afganistan se vor dezvolta neintrerunt. 
in interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul afgan prie
ten marchează as
tăzi cea de-a 63-a ani
versare a proclamării 
independenței țării 
sale.

Stat Situat în regiu
nea Asiei de sud, Af
ganistanul este cunos
cut ca o regiune aridă 
și tnuntoasă, teritoriul 
său (650 000 kmp) fiind 
in proporție de 75 la 
sută neproductiv. Ma
joritatea populației se 
ocupă cu agricultura 
și creșterea animale
lor. Un moment de 
seamă in lupta dusă 
de poporul afgan pen
tru lichidarea îna
poierii moștenite din 
trecut l-a constituit 
revoluția democratică 
și populată de la 27 
aprilie 1978, care a 
deschis calea unor 
transformări econo- 
mico-sociale cu ca
racter progresist. Aces
te schimbări sint cu 
deosebire evidente în 
domeniul agriculturii, 
care a avut cel mai 
mult de suferit de pe 
urma înapoierii eco
nomice și a relațiilor 
feudale perpetuate 
vreme de decenii. In 
ultimii ani a fost în

făptuită reforma agra
ră, de pe urma căreia 
au beneficiat pină 
acum sute de mii de 
persoane, au luat fi
ință cooperative agri
cole in vederea in
troducerii treptate a 
mecanizării și a tre
cerii la o agricultură 
intensivă. Eforturi pen
tru propășirea eco
nomică sint depuse și 
în alte domenii de ac
tivitate. în cadrul 
planului de dezvoltare 
a 'economiei afgane pe 
perioada 1979—1984 se 
prevăd investiții în 
asemenea domenii in
dustriale, cum sint: 
exploatarea gazelor și 
a petrolului, realiza
rea unor fabrici de 
ciment, textile și de 
produse alimentare 
ș.a.

Poporul român ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile pe 
care le depune po
porul afgan pentru 
făurirea unei vieți noi 
și prospere. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Democratică Afganis
tan se dezvoltă re
lații de prietenie și co
laborare, intemeiate

tv
PROGRAMUL 1

H,oo Telex.
11,05 Film serial : „Filmare in tlrgul li

niștit". Episodul 3.
11.30 Festivalul de folclor Carpați — 

curtea de Argeș, 1902.
12,10 Matineu de vacanță — Copiii 

României socialiste cintă pacea.
12.35 Itinerare muzeistice. Comori ar

heologice săl&jene.
18,00 Telex.
18,05 Orarul educativ a! vacanței.
18.30 Volei masculjn : România — R. D. 

derrtiană. Transmisiune directă de 3 
la Sala sporturilor din Buzău.

17,13 Studioul tineretului, tn întimplna- 
rea zilei de 23 August.

20,00 Telejurnal ■ tn Intîmpinarea ma
rii sărbători naționale.

20,23 Arc peste timp. 23 August 1944 — 
23 August 1982. Lupte eroice pen
tru o dimineață a țării (III).

20.35 Viata Culturală.
21,20 serial științific „Lumea reală" 

episodul <.

22,00 Meridianele cthtecului și dansului.
21.30 Telejurnal.

Covasna.Timiș eadru' „Zilelor pre
sei timișene", manifestare găz
duită de Clubul ziariștilor din Ti
mișoara, au ăvut 10c o sesiune de 
referate pe tema „Contribuția mij
loacelor de comunicare în masă la 
mobilizarea oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le re
vin vdln hotăririle Congresului al 
XII-lea al partidului, din expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din ’ 1—2 iunie a.c." și un colocviu 
interjudețean intitulat „Ziariștii și 
pacea". (Cezar Ioana).

Buzău casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Buzău, 
cu ocazia consfătuirii fruntașilor in 
întrecerea socialistă din unitățile 
industriale de construcții, transpor
turi și circulația mărfurilor, orga
nizată de Consiliul județean al sin
dicatelor, a avut loc spectacolul 
„Omagiu muncii". $i-au dat con
cursul formații participante Ia Fes
tivalul național „Cintarea Româ
niei". brigăzile artistice ale între
prinderilor de geamuri și contac- 
toâre, grupul folk „Hiperion" din 
Berea, formația de dansuri a con
siliului județean al sindicatelor și 
orchestra „Dorulețul". (Stelian Chi- 
per). '

Bacău ga,erii,e muzeu* 
lui de istorie și artă din Bacău a 
fost deschisă o expoziție de pictu
ră și grafică sugestiv intitulată 
„Arta plastică și pacea". Cele 
aproape 100 de lucrări semnate de 
artiști plastici de prestigiu din in
treaga țară reprezintă aspecte din 
lupta poporului nostru pentru li
bertate, pace și socialism. Un loc 
de frunte ÎI ocupă lucrările care 
redau mărețele transformări petre
cute in țara noastră in cei 17 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-Iea al partidului. (Gheorghe 
Baltă). 

pe principiile respec
tării independenței și 
suveranității naționa
le, egalității în drep
turi, neamestecului în 
treburile interne și 
avantajului reciproc, 
principii care oferă o 
bază trainică pentru 
extinderea relațiilor 
reciproce.

Așa cum se știe, 
România s-a pronun
țat și se pronunță 
pentru o soluție poli
tică, pe calea tratati
velor a problemelor în 
legătură cu Afganis
tanul, pornind de la 
realizarea unei înțe
legeri intre statele din 
zonă, de la respectul 
independenței, suve
ranității și neameste
cului in treburile in
terne ale poporului 
afgan.

Animat de senti- [ 
mente prietenești față j 
de poporul afgan, 
poporul nostru nu- j 
trește convingerea că 1 
adincirea raporturilor 
româno-afgane cores
punde intereselor ce
lor două țări și po
poare, cauzei păcii și 
ințelegerii internațio
nale.

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal S tn Intîmpinarea ma
rii sărbători naționale.

20,25 Stagiunea muzicală estivală TV — 
George Enescu,

21,50 Telejurnal.
22,00 Drag mi-1 cîntul românesc — me

lodii populare.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 12 

august, ora 21 — 22 august, ora 21. In 
țară : Vremea va fi în 'general, lnsța-, 
bilă, tar.TȘr.ul .yarișbil, mai mult _nptțoș.i| 
iplo'l' locale; care' vor avea și cahacte’tl. 
de aversă, se vor semnala îndeosebi in 
nordul și estul țării, vintul va sufla 
moderat, cu intensificări în zona de 
munte. Temperaturile minime vor j fl 
cuprinse intre 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime intre 18 și 28 de grade, 
local mai ridicate. In București : Vre
mea va fi ușor instabilă, cu cerul tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse intre 15 și 17 
grade, iar cele maxime între 24 șl 27 
grade. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

în sala de mar
mură a Casei de cultură a sindi
catelor din Sf. Gheorghe s-a des
chis expoziția de acuarele și tem
pera a artistului plastic amator Do- 
mahidi Gyula din Tg. Mureș, 
(l’ăljânos Maria).

Prahova. în comuna Fuiga, 
județul Prahova, ca urmare a ini
țiativei unui grup de profesori și 
învățători din localitate, a luat fiin
ță cenaclul literar-artistic „Vibra
ția". Cenaclul își propune să îm
părtășească tinerilor din sat cu
noștințe in domeniul literaturii și 
folclorului local, să descopere noi 
talente care să impulsioneze acti
vitatea culturală din comună. (Con
stantin Căpraru).

Olt. In sala „Artls" din mu
nicipiul Slatina este prezentă expo
ziția de artă plastică a pictorilor 
amatori din județul Olt care au 
participat Ia tabăra de creație de 
la Curtea de Argeș din ultima de
cadă a lunii iulie. (Emilian Rouă).

Hunedoara. La clubul mun' 
citoresc din Gura Barza — Brad 
s-a deschis o atractivă expoziție fi
latelică. Alături de particlpanții din 
județul Hunedoara, figurează mulți 
colecționari din București, Cluj- 
Napoca. Craiova. Bata Mare. 
Cimpulung Moldovenesc. Moldova 
Veche, Bocșa. Cimpina și din alte 
orașe ale țării. (Sabin Ccrbu).

La Muzeul de artă dinlași.
Iași s-a deschis o expoziție retros
pectivă a cunoscutului pictor ieșean 
Victor Mihăilescu Craiu. Pentru ca 
publicul vizitator să înțeleagă mai 
bine arta acestui mare pictor, s-a 
organizat în cadrul expoziției o 
seară muzeală. A urmat un recital
de versuri susținut de actori de la 
Teatrul Național „Vasile Alecsan
dri". (Manole Corcaci).

cu caracter național" care cere, 
pe lingă măsurile adoptate de 
poliție, „un efort comun al tu
turor forțelor statului" — a de
clarat, intr-un interviu acordat 
radiodifuziunii, ministrul de 
interne al guvernului demisio
nai- al Italiei, Vitginio Rognoni. 
El a precizat că trebuie depuse 
eforturi nu numai pentru a pre
veni acțiunile Mafiei, ci și pen
tru â urgenta .anchetele șl in
vestigațiile ih Curs asupra Cri
melor și a altor delicte comise 
în ultima perioadă de mafioțî. 
„Spirala violenței mafiote a 
cunoscut anul acesta in zona 
orașului Palermo, capitala regiu
nii siciliene, un ritm fără pre
cedent" — notează agenția 
ANSA. Astfel, se precizează, în 
decurs de un an mafioții au co
mis aici circa 100 de delicte, iar

In timp de numai o săptămlnă 
— 14 omucideri.

• PROGRESELE ME
TEOROLOGIEI SPAȚIA
LE. Pentru a demonstra posi
bilitățile sistemului de colectare 
a iriformațiilor cu privire la sta
rea vremii, sistem aflat sub con
trolul Organizației' Meteorologi-, 
ce Mondiale, partlclpanților la 
cea de-a doua Conferință a 
O.N.U. asupra spațiului cosmic 
(UNÎSPACE 82) le-a fost pre
zentată o fotografie luată de un 
satelit meteorologic japonez 
deasupra Australiei. Pentru a 
ajunge , la palatul Hofburg din 
viena, unde se ține conferința, 
fotografia a trebuit să parcurgă 
o distanță de 400 000 km (de 
zece ori înconjurul Terrei),

fiind retransmisă prin releu eu 
ajutorul unei Întregi rețele de 
stații terestre și recepționată 
prin “intermediul unei antene 
parabolice.

• CU PARAȘUTA DI
RECT IN ȘAUA CALU
LUI. Cow-boys care sar pe fe
reastră drept in spinarea cailor 
lor au fost văzuți frecvent in 
filme, poate uneori șl in reali
tate. Americanul Jim Temple
ton, in virstă de 28 ani, a rea
lizat însă. Cu prilejul unui ro
deo, o performanță cu totul ieși

tă din comun : după cum rela
tează agenția France Presse, el 
a sărit cu parașuta dlntr-un 
avion ce zbura la altitudinea de 
1 600 metri și a izbutit să ateri
zeze in... spinarea calului său, în 
aclamațiile miilor de partici- 
panți la spectacol. S-au găsit 
insă cîrcotași care au contestat 
isprava, afirmînd că au avut im
presia că animalul s-a deplasat 
puțin, pentru a facilita perfor
manța stăpinulul său...

• RADIO-CEAS. Cea- 
sul cu afișaj electronic din ima
gine prezintă avantajul supli
mentar de a fi in același timp

șl un miniaparat de radio. în 
ciuda dimensiunilor extrem de 
reduse, difuzorul este foarte

puternic, permițlnd o audiție 
satisfăcătoare fără a fi nevoie 
ea posesorul să recurgă la o 
capsulă auditivă, așâ cum este 
cazul cu aparatele radio super- 
miniaturizate. Radio-ceasul poate 
recepționa deocamdată numai 
posturile pe unde medii. Tot
odată el poate sluji și ca ceas 
deșteptător.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICA. Fragmente 
de amfore și de alte vase, re- 
prezentind foarte probabil încăr
cătura unei nave care a nau
fragiat in apropierea intrării în 
portul micii insule Mozla, au 
fost descoperite in apele mării, 
Ia o adincime de șapte metri, în 
zona de coastă a Orașului Mar
sala (Sicilia). Insula Mozia a 

fost una dintre primele colonii 
feniciene din zona Siciliei. Se 
estimează că fragmentele de 
vase antice, care au fost acope
rite timp de secole de straturile 
de nisip de pe fundul mării, au 
apărut în zona vizibilă de către 
scafandri ca urmare a unei foar
te puternice mișcări tectonice.

© SCHELETUL UNEIA 
DINTRE CELE MAI 
VECHI REPTILE, care a trăit 
în apele mării în urmă cu circa 
200 de milioane de ani, a fost 
descoperit în partea de sud-est 
a Chinei. Este vorba despre un 
ihtiozaur. în ciuda vechimii sale 
considerabile, scheletul s-a păs
trat deosebit de bine.
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CANBERRA 18 (Agerpres). — Gu- 
. vernul Australiei a prezentat in 

parlament proiectul său de buget ne ■ 
anul financiar 1982—1933. care a în- 

‘ceput la 1 iulie, tn discursul rostit 
in forul legislativ, ministrul bugetu
lui, John Howard, a apreciat, că fe
nomenele de recesiune economică 
„se manifestă tot mai pregnant in 
Australia". „Piața externă devine tot 
mai dificilă pentru noi. a continuat 
ministrul australian, in timp ce șo
majul crește, iar rata inflației se 
menține la un nivel ridicat. Această 
situație se răsfringe negativ asupra 
vieții fiecărei familii australiene".
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Manifestări consacrate

sărbătorii naționale a României
Cea de-a 38-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă din România prilejuiește peste hotare no' 
manifestări dedicate țării noastre.

LA AMBASADA ROMÂNA DIN 
ELVEȚIA a avut loc o întîlnire cu 
reprezentanți ai autorităților fede
rale și ai mijloacelor de informare 
in masă. Ambasadorul țării noastre, 
Ion Datcu, a evidențiat importanța 
istorică a actului de la 23 August, 
rezultatele ■ obținute îndeosebi în 
ultimii 17 ani de poporul român în 
edificarea societății socialiste, sub 
conducerea partidului -comunist, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A fost prezentat fil
mul documentar „România azi".

UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE AU
TONOME DIN MEXIC a fost or
ganizat un ciclu de conferințe pe 
tema „Aspecte geoeconomice, po
litice, comerciale și culturale ale 
României". Doctor Graciela Arroyo 
Pichardo și prof. Balanzario Zamo- 
ral au subliniat rolul țării noastre 
în economia mondială, în promo
varea unei politici de pace și coo
perare pe planeta noastră. Â vor
bit, de asemenea, ambasadorul 
României la Ciudad de Mexico, 
Constantin Băbâlău.
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Evoluția situației din Liban
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SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

CONSACRATĂ PROBLEMEI PALESTINIENE

TO

• Guvernul libanez a aprobat planul privind retragerea combatanților palestinieni din Beirutul de 
vest @ Prelungirea mandatului Forței interimare a Națiunilor Unite din Liban ® Agenția U.P.I. 

despre consecințele acțiunilor militare ale Israelului

Agen- 
infor- 

o reu- 
consa-

SUB AUSPICIILE COMITETU
LUI PENTRU RELAȚII CULTU
RALE CU STRĂINĂTATEA ȘI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE CO- 
REEANO-ROMANA, la Casa de 
cultură „Ciănlima" din Phenian au 
avut loc o gală de film și ver
nisajul unei expoziții documentare 
românești. A fost prezentat filmul 
artistic românesc „Ultima frontieră 
a morții".

LA SEDIUL CENTRULUI 
^RELAȚII INTERNAȚIONALE

DE 
AL

ATAȘATUL MILITAR, AERO ȘI 
NAVAL AL ROMÂNIEI LA VAR
ȘOVIA, Nicolae Dinu, a avut in- 
tilniri cu militari ai armatei polo
neze din garnizoanele Lublin și 
Demblin. în expunerile făcute cu 
acest prilej a fost subliniată im
portanța istorică a actului revolu
ționar de la 23 August 1944, care a 
deschis calea construcției socialiste, 
a marilor înfăptuiri ale poporului 
român sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,

BEIRUT Î8 (Agerpres). — 
țiile internaționale de presă 
mează că miercuri a avut loc 
niune a cabinetului libanez, 
erată examinării situației din țară,
cu precădere din Beirutul de vest. 
La sfîrșitul reuniunii, primul minis
tru Shafic Al Wazzan a declarat că 
guvernul a aprobat planul privind 
retragerea combatanților palestinieni 
din Beirutul de vest, asediat de tru
pele israeliene. El a anunțat, de ase
menea, că guverriul libanez va cere 
guvernelor francez, american și ita
lian participarea cu trupe la forțele 
internaționale „tampon", incepind 
de la 19 august. Aceste forțe vor fi 
amplasate în capitala libaneză în ca
drul planului de dezangajare a Bei
rutului. Pe de altă parte, ministru! 
libanez de externe a declarat că re
tragerea combatanților palestinieni 
va începe sîmbătă sau duminică.

Anterior ședinței cabinetului, pre
ședintele Elias Sarkis a avut o nouă 
întrevedere cu emisarul american, 
Philip Habib.

NAȚIUNILE UNITE. — Cu 13 vo
turi pentru și două abțineri. Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a hotărit pre
lungirea cu două luni a mandatului 
Forței interimare a Națiunilor Unite 
din Liban (UNIFIL). în rezoluția 
adoptată în acest sens se prevede, 
între altele, efectuarea de către Con
siliul de Securitate „a unui examen 
complet al situației sub toate aspec
tele sale înainte ' de 19 octombrie 
1982“ — relatează agenția France 
Presse.

numai pentru Beirut, aproape 6 000 
de copii.

,— ,______IUI
1___ lui I
(Agerpres) i

„Popoarele au nevoie de pace✓✓

Expoziție internațională
BERLIN 18 (Agerpres). — Sub de

viza „Popoarele au nevoie de pace", 
la Leipzig s-a deschis o expoziție la 
care expun lucrări pictori 
cieni din 15 țări.

Lucrările prezentate 
lupta pe care o desfășoară 
pentru asigurarea păcii,
pericolului unui nou război, 
interzicerea armei nucleare.

și grafi-

ilustrează 
popoarele 
împotriva 

pentru

de pictură și grafică
ULAN BATOR 18 (Agerpres). — La 

Ulan Bator s-au încheiat lucrările 
celei de-a Vl-a reuniuni a Conferin
ței budiste, asiatice pentru pace, la 
care au participat reprezentanți ai 
unor centre budiste naționale și ai 
unor organizații internaționale. Reu
niunea a adoptat un apel adresat 
tuturor budiștilor din lume prin 
care ii cheamă să militeze împotriva 
războiului și a 'înarmărilor, pentru 
pace și dezarmare.

Agenția palestiniană de informații 
WAFA transmite că trupele israelie- 
ne de invazie își consolidează pozi
țiile în estul văii Bekaa. Astfel, pre
cizează sursa citată, în apropierea 
localității Yanta a fost' dislocat un 
batalion 
mat din 
litari și 
blindate 
Qaraoun 
israeliene au ocupat clădirea poștei 
din localitatea Rashaya Al Wadi din 
sudul Libanului, semnalează WAFA.

Pe de altă parte, precizează agen
ția citată, forțele israeliene au 
expulzat aproximativ 1 400 de fami
lii palestiniene din tabăra Moyeh Wa 
Miyeh, forțindu-le să se adăpostească 
în suburbiile Orașului Saida, agra- 
vind și mai mult situația populației 
refugiate. Tabăra a fost apoi dis
trusă.

israelian de blindate for- 
80 de vehicule și 600 de mi- 
ofițeri. Un alt batalion de 
staționează în jurul satelor 
și Kamed Al Loz. Trupele

BEIRUT. — Agenția United Press 
International relatează că acțiunile 
militare ale Israelului în Liban s-au 
soldat cu rănirea a mii de copii, dar 
efectele cele mai grave sînt asupra 
psihicului lor, îndeosebi al celor care 
și-au pierdut părinții. într-o decla
rație făcută agenției citate, Samir 
Najjar, șeful secției de pediatrie a 
spitalului Universității americane 
din Beirut, arată că „este cutremu
rător să vezi copii mutilați în sălile 
de operații ale spitalului, dar cel mai 
groaznic lucru îl constituie proble
mele psihice, care, probabil, vor a- 
fecta pe toți copiii care au cunoscut 
efectele războiului".

Deși nu există date precise pri
vind numărul total al victimelor 
luptelor de pînă acum, scrie U.P.L, 
potrivit estimărilor, jumătate sînt ci
vili, iar dintre aceștia 50 la sută sînt 
cu siguranță copii. La un mic spital de 
campanie palestinian din " 
adaugă agenția, sint îngrijiți 
2 000 de copii, cea mai mare parte 
răniți în exploziile bombelor, 
ales ale celor cu fragmentație. 
mare număr de copii, scrie U.P.I., 
sint separați de părinții lor. despre 
care nu știu nimic. Potrivit unor 
aprecieri, lista orfanilor ■ cuprinde,

PARIS. — într-un interviu acordat 
televiziunii, președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, a precizat că 
politica țării sale față de Orientul 
Mijlociu are Ia bază următoarele 
trei principii : dreptul poporului 
israelian de a trăi in pace, in cadrul 
unor frontiere sigure ; drepturile 
poporului palestinian la autodeter
minare și de a dispune de o patrie 
a sa ; dreptul poporului libanez de 
a-și redobindi unitatea și indepen
dența — informează agenția France 
Presse. Politica franceză față de 
această zonă — a arătat președintele 
— nu este nici antiarabă, nici anti- 
israeliană, ci o politică de „echilibru 
și pace".

In ce privește prezența în Liban 
a unei forțe multinaționale, Franțois 
Mitterrand a declarat că Franța nu 
ar fi acceptat' participarea sa la 
această forță dacă nu ar fi existat 
un acord prealabil al tuturor părților 
interesate.

ITALIA

Beirut, 
peste

mai
Un

CAIRO — într-un interviu acordat 
agenției Associated Press, Boutros 
Ghali, ministrul de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Egiptului, a 
declarat că procesul de pace cu Is
raelul nu poate fi reldat de țara sa 
atit timp cit. Israelul nu se retrage 
din Liban, iar Statele Unite nu adop
tă o nouă politică față de palesti
nieni, El a explicat că noua politică 
americană ar trebui să constituie „o 
abordare nouă, cuprinzătoare a pro
blemei palestiniene". Fără asemenea 
garanții, a spus Boutros Ghali, con
vorbirile tripartite asupra „autono
miei" palestiniene ar fi inutile.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— în dezbaterile Sesiunii speciale de 
urgență a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată problemei pales
tiniene, ale cărei lucrări au fost re
luate luni la New York, a luat cu- 
vintul reprezentantul țârii noastre. 
A fost prezentată poziția României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu in 
legătură cu situația gravă existentă 
în Liban și necesitatea realizării ur-

gente a unei soluții negociate, care 
să dea forțelor politice libaneze posi
bilitatea de a decide, pe calea unei 
reconcilieri naționale, asupra viito
rului liber, independent și suveran al 
țării lor. A fost, de asemenea, rea
firmată poziția țării noastre cu pri
vire la necesitatea soluționării glo
bale, .iurte și durabile, prin nego
cieri, a conflictului din Orientul Mij
lociu.

din zona Americii Centrale
DECLARAȚIA DE LA SANTO DOMINGO

american, in concordanță cu cerin
țele actuale.

Respingind orice soluționare pe 
calea violenței a problemelor din 
zonă, declarația menționează că, 
prin voiriță și acțiune comună, tre
buie promovate și puse in practică 
democrația, dezvoltarea economică și 
dreptatea , socială. Documentul afir
mă. totodată, adeziunea la princi
piile egalității intre state, respectu
lui. suveranității, independenței și 
integrității teritoriale, neintervenției 
in treburile interne ale altor țări, 
nerecurgerii la amenințarea cu for
ța și la folosirea forței in rezolvarea 
diferendelor dintre state.

SANTO DOMINGO 18 (Agerpres). 
— Cinci state latino-americane .— 
Belize, Republica Dominicană, Costa 
Rica, Nicaragua și Venezuela — au 
adoptat la Santo Domingo o decla
rație in care se pronunță pentru 
„negociere și dialog" in rezolvarea 
crizei din zona Americii Centrale s— 
relatează agenția nicaraguană de 
presă ANN. Documentul relevă do
rința țărilor semnatare de a extinde 
cooperarea, de a contribui la creș
terea economică a lor. evidențiind 
în același timp necesitatea redefini- 
rii și reorientării sistemului inter-

Negocieri S.U.A. — Piața comună 
în probleme comerciale și monetare

Spre soluționarea crizei de guvern
(Agerpres). — Criza de 

din Italia, declanșată cu 
in

ROMA 18
guvern
11 zile in urmă prin retragerea 
miniștrilor socialiști din cabinetul 
primului ministru Giovanni Spado
lini, pare să se îndrepte spre o 
soluționare rapidă, a declarat pre
ședintele Italiei, Alessandro Per- 
tini. într-un interviu acordat ziaru
lui „Corriere della Sera", președin
tele a spus că Giovanni Spadolini. 
însărcinat cu formarea noului gu
vern, și-ar putea încheia această 
misiune in următoarele zece zile.

Comentatorii politici italieni apre
ciază că, după ce Partidul Socialist 
Italian a anunțat marți că-1 va spri
jini din nou pe Giovanni Spadolini, 
noul guvern s-ar. putea să fie con
stituit chiar și pînă la sfîrșitul aces
tei săptămini. A.F.P., care transmite 
știrea, relevă însă că, deși P.S.I. a 
acceptat programul de măsuri so- 
cial-economice propus de Spadolini, 
cel mai greu obstacol care rămîne 
este cel al numirii miniștrilor, deoa
rece, neîndoios, partidele vor re
nunța greu la opțiunile lor.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
La Washington au avut loc convor
biri intre secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, și Kjeld Olesen, pre
ședintele in exercițiu al Consiliului 
Ministerial al Pieței comune, aflat in 
vizită in capitala americană, relatea
ză agenția France Presse.

La o conferință de presă, după În
trevederea sa cu Shultz, Olesen a re
levat că „este in așteptarea unui răs
puns al guvernului american" la nota

C.E.E. privind embargoul S.U.A. asu
pra materialelor destinate construc
ției conductei de gaze dintre Siberia . 
și Europa occidentală. Pe de aîtă 
parte, el a declarat că l-a invitat , pe 
secretarul de stat american să vizi
teze Europa occidentală, pentru v 
avea convorbiri cu șefii de guvei" 
din țările C.E.E........ ...........v

Kjeld Olesen urmează să aibăi 
trevedere cu ministrul american 
finanțe, Donald Regan.
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pe scurt
Noi acțiuni agresive ale R.S.A, asupra Angolei
Numeroase victime în rîndul populației civile și importante 
pagube materiale în urma bombardării unor regiupi din 

sudul tării
LUANDA 18 (Agerpres), — Regimul 

rasist sud-african a declanșat o nouă 
agresiune împotriva Republicii Popu
lare Angola — scrie „Jornal de An
gola". Politica expansionistă a auto
rităților de la Pretoria provoacă nu
meroase victime in rindurile popu
lației civile, subminează economia 
țării, aduce mari daune materiale, și 
umane. Aviația sud-africană bombar
dează regiuni industriale și agricole, 
puncte populate, căile de transpor
turi care asigură aprovizionarea cu 
alimente a regiunilor din sudul An- 
goiei, unde, din cauza lipsei de ali
mente, mor infometați bătrini, femei 
și copii.

Actuala agresiune, arată „Jornal 
de Angola", a început Ia 19 iulie, cinci ’ 
trupele intervenționiste sudrafricane

au atins localitatea Cuvelai și, conti- 
nuîndu-și înaintarea, amenință pro
vincia Huila. Aviația sud-africană 
efectuează raiduri de bombardament 
asupra regiunilor Cuvelai,. Kasinga, 
Dongo și asupra altor puncte popu
late, operind pină la o adîncime de 
peste 200 km in interiorul Angolei.

La agresiunea sud-africană, relevă 
„Jornal de Angola", participă patru 
brigăzi, un regiment și 34 de bata
lioane ale forțelor armate ale re
gimului rasist de la Pretoria, susți
nute de 40 de vehicule militare și 30 
de elicoptere. Numai in cursul atacu
lui intreprins asupra localităților 
Cahama și Chimbemba — acțiune la 
care au participat II avioane „Mi
rage" — 22 de persoane au fost ■ ucise, 
iar alte 42 rănite, scrie ziaruL

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

LUPTELE DIN SALVADOR. După mai multe tentative eșuate de o 
străpunge liniile defensive ale detașamentelor Frontului Farobundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.E.N.), armata salvadoriană s-o retras din 
zona vulcanului Guazapa, controlată de insurgenți - informează postul 
de radio „Venceremos". Aceeași șurșă m.cnționegț:ă că țin cggiando Sal
vadorian, care a organizat o ambuscadă împotriva insurgenților in împre
jurimile localității Apestepeque, din departamentul San Vicente, a înre
gistrat serioase pierderi în oameni și tehnica de luptă.

O DELEGAȚIE A ADUNĂRH 
POPULARE SUPREME A R.P.D. 
COREENE, condusă de Hwang 
Jang Yop, secretar a! C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin- ' 
tele Comitetului Permanent al A- 
dunării Populare Supreme, a sosit 
într-o vizită oficială la Moscova, 
la invitația Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. — informează 
agenția T.A.S.S.

tării în afara F.M.I. și B.I.R.D. s-tzr 
crea riscul unei izolări a Elveției 
pe plan economic șl financiar.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, va 
efectua, incepind de la 19 august, 
vizite oficiale in R.P. Chineză șl Ja
ponia, a anunțat un purtător de cu- 
vint citat de agenția France Presse.

IN PREGĂTIREA REUNIUNII MI
NISTERIALE A LIGII ARABE. Regele 
Hassan al ll-lea al Marocului l-a 
primit pe Checîli Klibi, secretarul 
general al Ligii Arabe, aflat într-o 
vizită în capitala marocană, în ve
derea pregătirii reuniunii ministe
riale a țărilor membre ale ligii, ce 
va avea loc la 28 august - anunță 
agenția M.A.P. Aceeași 
precizează că reluarea 
Conferinței arabe la nivel 
la Fes va avea loc la 6 
brie.

agenție 
lucrărilor 
înalt de 
septem-

ATENTAT. Ruth' First, unul dintra 
liderii' Congresului Național Afri
can - organizație din cadrul miș
cării de eliberare socială, antiapar- 

din R.S.A. — și-o pierdut 
la Maputo, in urma unei ex- 

informează France Presse, 
agenția mozamblcană de 

ANOP. Se precizează că ex- 
_ 1 expediat intr-un

theid, 
viața, 
plozii, 
citind 
presă 
plozibilul a fost 
colet poștal la Centrul de studii . 
africane al Universității din Ma- 1 
puto, unde Ruth First iși avea bl- » 

trei „

i

roul. In urma exploziei alte 
persoane au fost rănite.

O.N.U. 
prefe- 

schim- 
în curs 
econo-
Privit

Reprezentanți ai țărilor în curs de 
■ dezvoltare, reuniți recent la Geneva^ 
au ajuns la un acord de principiu 
asupra începerii negocierilor cu pri
vire la stabilirea unui sistem global 
al preferințelor comerciale intre sta
tele in curs de dezvoltare. Acordul 
intervenit in cursul consultărilor din-’ 
tre experții guvernamentali ai țări
lor respective urmează a fi prezen
tat reuniunii ministeriale a „Grupu
lui celor 77", care va avea loc. in 
septembrie, la New York, cu prilejul 
sesiunii Adunării Generale a ~

Propusul sistem global de 
rințe are drept țel accelerarea 
burilor comerciale între țările 
de dezvoltare și a cooperării 
mice reciproc avantajoase, 
astfel, el se înscrie ca o acțiune sem
nificativă în rîndul inițiativelor aces
tor țări, care, decepționate de eșecu
rile repetate ale încercărilor de a 
purta un viabil dialog „Nord-Sud" 
(respectiv între statele dezvoltate din 
punct de vedere industrial și cele ră
mase in urmă pe acest plan) pentru 
restructurarea vechiului sistem de 
relații internaționale inechitabile, ge
nerator al actualelor procese și ten
dințe negative din economia mondia
lă, și-au propus să promoveze noi 
concepte, bazate pe intensificarea 
schimburilor comerciale dintre ele, 
pe extinderea cooperării economice 
și tehnice între țări și regiuni în dez
voltare. în esență, acest nou concept, 
așa-numita „cooperare pe orizontală" 
(„Sud-Sud"), își propune să fructifi
ce capacitățile, cunoștințele și posi
bilitățile comerciale, economice și 
tehnico-științifice fie între două sau 
mai multe țări în curs de dezvolta
re. fie pe scară subregională, regio
nală sau interregională, ca o contri
buție la statornicirea unei noi ordini 
economice mondiale, capabilă să fa
vorizeze dezvoltarea accelerată a țâ
rilor rămase in urmă, să asigure pro
gresul tuturor popoarelor.

Țările în curs de dezvoltare caută 
de mai multă vreme mijloacele sus
ceptibile să ducă la creșterea schim
burilor de mărfuri dintre ele prin in
stituirea unui sistem de preferințe 
comerciale, pornind de la cunoscuta 
lor strategie „dezvoltare prin co
merț", care a dus la crearea 

U.N.C.T.A.D. și la lansarea primului 
„Deceniu al dezvoltării". Un prim 
pas in această direcție a fost făcut in 
1971, cind 16 țări, intre care și Româ
nia. au semnat un protocol ce pre
vedea aplicarea de concesii tarifare 
la un anumit număr de produse. Pa
tru ani mai tîrziu, o inițiativă simi
lară s-a concretizat in „Acordul de 
la Bangkok", încheiat între șapte țări 
membre ale Comisiei economice a 
Națiunilor Unite pentru Asia și Ex
tremul Orient, ce ființa la acea dată. 
Un moment deosebit in cadrul aces
tui proces l-a constituit reuniunea 
ministerială a „Grupului celdr 77“ de 
la Arusha. Programul de acțiune 
adoptat la Arusha a subliniat nece
sitatea stabilirii unui sistem mondial 
de preferințe comerciale, care să 
prevadă, în afară de concesii tarifare 
și netarifare, extinderea cooperării în 
domeniile producției, comercializării, 
plăților și transporturilor pentru o 
largă gamă de produse, inclusiv ma
teriile prime agricole. El a fost con
ceput ca un instrument de primă im
portanță pentru promovarea schim
burilor comerciale și a legăturilor e- 
conomice, in general, între țările în 
curs de dezvoltare, avînd, în egală 
măsură, o importantă dimensiune 
politică, prin faptul că se adresează 
ansamblului acestor state, puțind 
constitui astfel liantul necesar întă
ririi solidarității și conlucrării intre 
ele, atit în vederea asigurării unei 
mai rapide dezvoltări economico-so
ciale, cit și sub unghiul creării unei 
capacități sporite de negociere eu 
statele puternic industrializate. Pen
tru că — așa cum s-a mai spuș — 
in fond, cea mai bună formă de ne
gociere cu Nordul constă în prezen
tarea unor alternative 
înăuntrul propriei arii 
sigurind desfășurarea 
schimburi comerciale 
între țările din acest grup.

Caracterul actual, și urgent al In
stituirii unui sistem global de pre
ferințe comerciale între țările in curs 
de dezvoltare nu decurge doar din 
impasul în care se află dialogul 
„Nord-Sud", fie că este, vorba de ne
gocierile economice multilaterale 
desfășurate in cadrul O.N.U.. fie in 
afara sa. ci, mai ales, din realitățile 
economiei mondiale, din situația deo

de dezvoltare 
a Sudului, a- 
unor extinse 
și economice

sebit de gravă cu care se confruntă 
majoritatea statelor rămase in urmă.

„Țările in curs de dezvoltare — 
subliniază raportul pe anul 1982 al 
U.N.C.T.A.D. — traversează in pre
zent cea mai gravă criză economică 
de la marea depresiune din anii ’30 
și vor fi confruntate, in anii care 
vin, cu o deteriorare considerabilă a 
datoriei lor externe. Țările în curs de 
dezvoltare importatoare de petrol tre
buie să înfrunte consecințele cu
mulate ale recesiunii din statele in
dustrializate, ale luptei contra infla
ției, ale deteriorării termenilor de 
schimb, datorită scăderii prețurilor 
reale ale materiilor prime". Potrivit 
acestui raport, țările in curs de dez
voltare importatoare de petrol au în
registrat o rată de creștere a produ
sului național brut de numai 1.5 la 
sută, in 1981, față de 4,9 la sută in 
anul precedent. Deficitul balanței lor 
de plăți, care a atins 70 de miliarde 
de dolari în 1981, va fi superior a- 
cestei cifre in următorii doi ani. Da
toria externă cumulată a țărilor in 
curs de dezvoltare cu balanțe de 
plăți deficitare este prevăzut a se 
urca de la 400 de miliarde de dolari, 
la l decembrie 1981, la 466 miliarde, 
in decembrie 1982, și 539 de miliarde, 
în decembrie 1983.

„Principalul defect al sistemului 
economic mondial actual — sublinia 
raportul — constă in absența unui 
mecanism adecvat de susținere a ță
rilor în curs de dezvoltare in dome
niul materiilor prime, al comerțului 
și fluxurilor financiare". Și aceasta 
nu este o simplă afirmație, pentru 
că, așa cum o arată elocvent date și 
cifre furnizate de instituții interna
ționale specializate, din totalul ex
porturilor în comerțul mondial nu
mai 26 la sută provin din țările lumii 
a treia. Iar pentru vinzările de produ
se manufacturate, gceastă cifră se re
duce la numai 7 la sută. Totodată, cea 
mai mare parte a comerțului inter
național cu materii prime se află, sub 
controlul companiilor transnaționale, 
in timp ce 60 la sută din totalul ex
porturilor țărilor in curs de dezvol
tare il reprezintă tocmai materiile 
prime.

„Țările în curs de dezvoltare au 
asistat la reducerea considerabilă a 
marjei lor de manevră pe piețele in

ternaționale" — subliniază raportul 
mai sus citat, menționind că la baza 
acestor stări de lucruri se află mai 
mulți factori, intre care, în primul 
rind, nivelul ridicat al dobinzilor Ia 
împrumuturile bancare. Totodată, 
cum se releva și în toamna trecută, 
la reuniunea Nord-Sud de la Can- 
cun, cind țările în curs de dezvoltare 
au cerut un acces sporit pe piețele 
statelor industrializate pentru a vin
de produse manufacturate și semi- 
manufacturate. statele bogate au in
terpus și interpun o serie de piedici, 
care fac problematică desfășurarea 
unor relații comerciale normale. Iar 
cînd țările sărace încearcă să-și pro
tejeze tinerele industrii de concuren
ța produselor provenind din marile 
centre economice dezvoltate, acestea 
fac presiuni pentru a eluda măsurile 
de protecție respective.

Dealtfel, după cum au arătat-o re
centele desfășurări din viața econo
mică internațională, tendințele de 
protectionism tot mai accentuate au 
făcut ca negocierea cotelor de im
port, aplicarea de sancțiuni antidum
ping, subsidiile pentru producția de 
export, fixarea de prețuri de referin
ță să devină factori de, acuzație re
ciprocă intre înseși statele industria
lizate. Iar printre aceste „conflicte 
comerciale", ce se țin lanț între sta
tele industrializate, interesele țărilor 
în curs de dezvoltare au fost și sînt 
ignorate cu totul.

în aceste condiții, extinderea coo
perării economice și a schimburilor 
comerciale între țările in curs de 
dezvoltare capătă un caracter acut, 
impunind găsirea celor mai potrivite 
căi și mijloace pentru asigurarea des
fășurării sale. Iar instituirea siste
mului global de preferințe comercia
le intre țările in curs de dezvoltare 
este una dintre acestea.

România — așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — acordă o 
mare insemnătate relațiilor sale cu 
țările in curs de dezvoltare, conside- 
rind câ aceste țări reprezintă un fac
tor important al economiei și poli
ticii mondiale, că ele au și vor avea 
un rol tot mai mare in viața inter
națională, dispunind de multiple po
sibilități pentru a rezolva cu forțe 
comune numeroase probleme ale dez
voltării lor economico-sociale. Por

nind tocmai de la aceste consideren
te. țara noastră a participat și parti
cipă activ la eforturile depuse în ve
derea amplificării și adîncirii coope
rării între statele' în curs de dezvol
tare. și, in cadrul acesteia, a schim
burilor comerciale. România a pro
pus, incă de acum trei ani, așa cum 
este știut, începerea unei runde de 
negocieri comerciale între statele in 
curs de dezvoltare, in scopul lărgirii 
facilităților preferențiale, necesare 
extinderii comerțului reciproc avan
tajos, ca factor important al proce
sului lor de dezvoltare, al asigurării 
progresului tuturor națiunilor lumii.

tn același timp, prin glasul pre
ședintelui său, România s-a pronun
țat pentru întărirea colaborării și so
lidarității pe plan politic între țările 
in curs de dezvoltare, a unității lor 
de acțiune, ca o necesitate de 
prim oiidin pentru a putea obține re
zultate pozitive in tratativele cu ță
rile dezvoltate și pentru a se ajunge 
Ia realizarea noii ordini economice 
și politice mondiale, bazată pe e- 
chitate. egalitate și avantaj reciproc. 
Reafirmlnd acest imperativ primor
dial. in recentul interviu acordat ga
zetei egiptene „Mayo", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat în
semnătatea deosebită pe care ar 
avea-o elaborarea unei Carte inter
naționale, care să definească princi
piile relațiilor dintre state, locul ță
rilor in curs de dezvoltare și condi
țiile de dezvoltare, de progres eco
nomic și social în lume. Șeful statu
lui român a reiterat, in același timp, 
oportunitatea unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor. în curs de dezvoltare, 
tocmai pentru a dezbate problemele 
esențiale ale lichidării subdezvoltării 
și instaurării noii ordini economice și 
a stabili o strategie comună în ve
derea depășirii crizei economice, re
așezării economiei mondiale pe baze 
stabile, dezvoltării armonioase a tu
turor statelor, Asemenea bropuneri 
constructive vin incă o dată să sub
linieze înalta răspundere cu care 
România, președintele ei acționează 
pentru promovarea intereselor fun
damentale ale tuturor popoarelor, 
pentru statornicirea unei lumi noi, a 
dreptății, echității și progresului.

Valentin PAUNESCU

PREȘE- 
SEY- 
Rene,

FORȚELE LOIALE 
DINTELUI REPUBLICII 
CHELLES, France Albert 
au preluat controlul asupra postului 
de radio și a taberei militare din 
Union Vale, precum și asupra prin
cipalelor instituții din țară, ocupa
te temporar luni de un grup de 
rebeli. Restricțiile de circulație 
rămin în vigoare.

ELVEȚIA VA ADERA LA F.M.I. . 
ȘI B.I.R.D. Consiliul federal al El
veției a hotărit miercuri aderarea 
acestei țări la Fondul Monetar In
ternațional și la Banca Mondială 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
Deși după anul 1947 Elveția a luat 
parte la activitățile F.M.I. și 
B.I.R.D., ea nu a cerut. admiterea 
ca membru cu drepturi depline in 
aceste instituții pe motiv că aceasta 
ar afecta statutul de neutralitate 
tradițional al țării, în argumentele 
avansate in ultima perioadă în dez
baterile interne pentru intrarea in 
cele două organisme, guvernul el
vețian a arătat că prin răminerea

L

MEDALIA DE AUR PENTRU ..FLORICICA BĂRĂGANULUI". An
samblul folcloric „Floricica Bărăganului", din județul Ialomița, a prezen
tat o suită de spectacole in sudul Franței, in cadrul unor festivaluri in
ternaționale de folclor. La Montre-Jean, spectacolul de gală s-a bucurat 
de un succes deosebit, ansamblului decernindu-i-se cea mai înaltă distinc
ție a festivalului, „Medalia de aur", și diploma de onoare. Pentru cali
tatea și ținuta spectacolelor prezentate, ansamblului i-au mai fost decer
nate „Medalia jubiliară" și diploma festivalului de la Amelie les Bales, 
cu prilejul celei de-a 40-a ediții a acestei manifestări folclorice inter
naționale.

AUSTRALIA

Noul buget sub semnul recesiunii economice

CABINETUL JAPONEZ a 
confruntat, miercuri, cu prima 
țiune de neîncredere depusă 
parlament de la venirea la condu
cere a. primului ministru, Zenko 
Suzuki, în iulie 1980. Moțiunea a 
fost prezentată in Camera Repre
zentanților — camera inferioară a 
Dietei — de către partidele comu
nist și Romei, in semn de protest 
față de proiectul de lege privind re
forma administrativă, care a fost 
deja adoptat de camera superioară, 
tn virtutea majorității de care 
Partidul Liberal Democrat, de gu- 
vernămint, dispune in Camera Re
prezentanților, moțiunea de neîn
credere a fost respinsă.

foti 
mo
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NIVELUL INFLAȚIEI ÎN TUR

CIA a fost, in luna iulie, de 25,.î 
la sută, față de 23,9 la sută in 
luna precedentă, relatează agenția 
T.A.S.S. Potrivit Antelor oficiale pu
blicate la Ankara, în prima jumă
tate ă anului prețurile au crescut cu 
36,8 la sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. I

în legătură cu situația economică 
a Australiei, agențiile de, presă 
amintesc faptul că în exercițiul fi
nanciar recent încheiat inflația a 
atins 10,7 la sută. în același timp, 
observatorii de la Canberra remar
că faptul că pentru noul exercițiu 
financiar se preconizează o sporire 
a alocațiilor militare cu 11.8 la sută, 
respectiv un buget militar de 4,622 
miliarde dolari, deșt multe progra
me sociale vor fi serios amputate, 
iar deficitul bugetar antecalculat s» 
va ridica la 1,674 miliarde dolari.
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