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„EPOCA CEAUȘESCU",

S w inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, o epocă de mărețe, 

luminoase înfăptuiri în anii socialismului

PAGINĂ DE GLORIE IN ISTORIA PATRIEI
■ 1

Ne apropiem de ziua cînd, cu 19 ani în 
urmă, a avut loc epocalul eveniment din viața 
de muncă și luptă a partidului nostru, a po
porului român, de ziua deschiderii gloriosului 
Congres al IX-lea al partidului, cel care a re- 
dimensionat cutezător perspectivele construirii 
socialismului și comunismului pe pămintul 
României, a deschis noi orizonturi marilor 
transformări revoluționare.

întregul popor rememorează drumul de luptă 
și victorii pe care l-a parcurs în cei 19 ani de 
cind supremul forum al comuniștilor a trasat 
cu vigoare revoluționară, cu clarviziune știin
țifică direcțiile de dezvoltare a patriei, drumul 
mereu ascendent al construirii noii civilizații, 
socialiste, pe pămînturile de la Carpati si 
Dunăre.

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit document al strategiei și 
tacticii dezvoltării societății, s-a impus ca un 
exemplu de analiză viguroasă, de scrutare în 
profunzime a vastei și. complexei problematici 
aflate în fața partidului, a întregului popor. 
Izvorit dintr-o profundă dragoste față de po
porul român, pătruns de grijă pentru viitorul 
său, evaluînd în exactitate momentul istoric 
prezent, ca și potențialitățile și perspectivele, 
Raportul se înscrie in teoria și practica con
strucției socialiste ca un argument concret al 
aplicării creatoare a legităților socialismului 
științific la realitățile țării noastre, ca un model 
de gîndire revoluționară. Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a supus unei ana
lize pătrunzătoare situația existentă, împlinirile, 
cit și neajunsurile și — pe baza cunoașterii

în amănunțime a realităților — a indicat căile 
progresului economic, social-politic, cultural al 
țării.

A fost evident pentru întregul partid, pen
tru întregul popor că noul capătă definitiv dreDt 
de cetate. Gîndirea cutezătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, luciditatea științifică, pasiu
nea revoluționară — trăsături pe care întregul 
popor le cunoaște, le prețuiește si le admiră cu 
profund respect — și-au pus pe deplin ampren
ta pe lucrările Congresului al IX-lea. eveni
mentul care a inaugurat timpul de mărețe îm
pliniri al devenirii noastre, epoca pe care cu 
recunoștință si mîndrie o numim Epoca 
Ceaușescu — cea mai rodnică, mai luminoasă 
din existenta poporului român.

Istoria a confirmat si confirmă pe deplin te
meinicia analizei si realismul, perspectivelor în
fățișate de Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român constituie evenimentul 'gene
rator al unor realizări fără precedent, locul de 
unde a plecat în larg nava glorioasă a Româ
niei de astăzi și de mîine.

„Avem o tară frumoasă si bogată — arăta la 
congres tovarășul Nicolae Ceaușescu — un po
por harnic si cutezător, care timp de peste două 
milenii. în anii grei de restriște. înfrățit cu co
drii. riurile si văile, și-a apărat glia, iar acum, 
sub conducerea partidului. îsi zidește o viată 
nouă". Acestui popor minunat i s-a adresat la 
Congresul al IX-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atunci cînd a spus : „Drumul pe care urmează 
să-I străbatem nu va fi deloc ușor. Va trebui 
să nu precupețim nici un efort... Comuniștii tre

buie să fie în primele rînduri ; activitatea lor, 
a întregului nostru partid va fi închinată feri
cirii poporului, cauzei socialismului și păcii".

Cuvinte încărcate de ample și profunde sem
nificații. cuvinte care au stat temelie, la început 
de drum marcînd încrederea in popor, in forța 
sa. în capacitatea sa creatoare.

Este tot mai limpede pentru noi toți. acum, la 
ora de bilanț pe care o prilejuiește aniversarea 
istoricului Congres al IX-lea al partidului, că 
atunci întregul popor a fost chemat. Ia un drum 
lung. greu, dar plin de satisfacții. Atunci parti
dul, poporul au decis, cu fermitate și clarvi
ziune. asupra prezentului si viitorului și >au 
hotărit să muncească pentru transpunerea in 
viată a obiectivelor adoptate.

Privind în jurul nostru, examinind mărețele 
înfăptuiri ale Epocii Ceaușescu. avem temeiul 
să fim mîndri că sîntem martori și participanți 
la această operă eroică, la acest timp de glorie.

In preajma împlinirii a 19 ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
in anul aniversării a patru decenii de la re
voluția de eliberare socială și națională, anti
fascistă si antiimperialistă, privim cu îndreptă
țită mîndrie victoriile obținute și, uniți ca un 
singur om în jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, dăm glas hotărîrii de a 
munci cu și mai mult spor, cu și mâi multă dă
ruire pentru a aureola și mai puternic chipul 
luminos al României contemporane, minunat 
prefigurat la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 16 
iulie, în stațiunea Neptun, pe tova
rășul Oskar Fischer, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Germane, care face o vizită 
oficială de prietenie în tara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut to
vărășesc și cele mai cordiale urări, 
multă sănătate și fericire personală, 
din partea tovarășului Erich Hone
cker, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, noi și 
mari succese conducerii de partid si 
de stat a tării noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului .Erich Honecker, condu
cerii de partid și de Stat a R.D. Ger
mane salutul său călduros, tovără
șesc. și cele mai bune urări.

în timpul primirii — desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească 
— au fost evidențiate cu satisfacție 
relațiile deosebit, de bune dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
care s-au extins și îmbogățit conti
nuu, potrivit orientărilor și înțelege
rilor stabilite cu prilejul'întîlnirilor 
la nivel înalt. Totodată, a fost expri

mată dorința comună de a întări pe 
mai departe aceste bune raporturi, 
pe pian politic, economic, tehnico- 
științific, cultural si în alte, sfere de 
activitate; în acest sens,' s-a ■ apre
ciat că dezvoltarea susținută a eco
nomiilor naționale ale României și 
R.D. .Germane creează premise fa
vorabile pentru amplificarea și 
aprofundarea conlucrării reciproc 
avantajoase. A fost relevată ne-, 
cesitatea de ’ a se valorifica cit mai' 
bine largile posibilități' existente, în 
vederea intensificării colaborării și 
cooperării în ; Importante sectoare 
economice, a creșterii și diversificării 
schimburilor comerciale, în interesul 
ambelor țări și popoare, al edificării 
noii orînduiri ’ în România și R. D. 
Germană.' . 1 ■

Au fost abordate, de asemenea 
probleme majore ale vieții politice, 
mondiale. S-a subliniat că. in actua
lele condiții, de agravare continuă a 
situației internaționale, se impune să 
se acționeze cu mai multă hotărîre 
pentru oprirea evoluției periculoase 
a evenimentelor spre .confruntare , și 
război, pentru reluarea politicii de 
destindere, înțelegere și colaborare 
între națiuni, pentru ' asigurarea și 
întărirea păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că, în viața internațională, 
problema fundamentală o reprezintă.

în momentul de față, dezarmarea, și 
în primul rînd dezarmarea nucleară. 
De aceea, trebuie acționat cu hotă
rîre și responsabilitate pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru eliberarea 
continentului european de orice armă 
nucleară. A fost evidențiat rolul 
crescînd ce revine popoarelor, tutu
ror forțelor democratice și progresis
te, opiniei publice pentru oprirea 
cursului periculos spre catastrofa 
nucleară.

A fost reliefată, totodată, necesita
tea soluționării pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor conflictuale. a 
tuturor diferendelor dintre state, În
semnătatea lichidării subdezvoltării 
și instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale.

în timpul primirii s-a reafirmat 
voința României și R.D. Germane de 
a întări conlucrarea pe arena mon
dială, aceasta corespunzînd pe deplin 
voinței • și 'intereselor ambelor țări și 
popoare de a-și realiza programele 
lor de construcție socialistă, de pro
gres și bunăstare, în condiții de 
■pace, securitate, și colaborare inter
națională.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A fost de fată Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

Delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist (U.T.M.S.) 
din R. P. D. Coreeană

O AGRICULTURĂ ÎNFLORITOARE, MODERNĂ, 
DE ÎNALTĂ EFICIENTĂ

In aceste zile, cînd se împlinesc 19 ani de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. - care a inaugu
rat o perioadă de dinamism fără precedent în 
construcția noastră socialistă - evocăm cu mîn
drie patriotică și satisfacție marile realizări obți
nute de poporul nostru pe toate planurile dez
voltării economico-sociale a țării, în această pe
rioadă pe care cu îndreptățire o numim „Epoca 
Ceaușescu".

In toți acești ani, profunde și înnoitoare trans
formări pe calea modernizării și dezvoltării in
tensive a cunoscut agricultura României. Se poa
te afirma că, datorită orientărilor și măsurilor 
stabilite, Congresul al IX-lea a marcat o coti
tură în politica agrară a partidului, in dezvol
tarea și modernizarea agriculturii noastre socia
liste. In această privință, o contribuție decisivă, 
inestimabilă, are tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cunoscător profund al realităților agrare, secre

tarul general al partidului a fundamentat, într-o 
logică implacabilă, teze originale, clarvăzătoare 
privind reconsiderarea locului și rolului agricul
turii în dezvoltarea generală a economiei ro
mânești.

Anii construcției socialiste și, în mod deosebit, 
cei care au trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, au fost anii unor ample și susținute 
eforturi de investiții pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, prin creșterea 
gradului de mecanizare și chimizare, extinderea 
irigațiilor și a lucrărilor de îmbunătățiri funcia
re. Drept rezultat, au crescut substanțial produc
țiile vegetale și animale, s-a ridicat nivelul de 
trai al oamenilor muncii de la sate.

Acumulările cantitative au făcut cu putință ca, 
in actualul cincinal, să se treacă la o fază nouă, 
superioară de dezvoltare a agriculturii, la înfăp
tuirea noii revoluții agrare, care are ca obiective

centrale creșterea puternică a producției agri
cole prin sporirea substanțială a randamentelor 
la hectar și pe animal, accentuarea laturilor 
calitative ale întregii activități agricole.

La împlinirea a 19 ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, agricultura țării noastre se 
înfățișează ca o ramură înfloritoare, modernă, 
in plin progres. Prin înfăptuirea marilor obiecti
ve preconizate de hotărîrile Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
a programului de îmbunătățiri funciare adoptat 
de înaltele forumuri ale partidului și statului, 
agricultura va cunoaște în continuare o puter
nică dezvoltare, sporindu-și contribuția la pro
gresul general al țării, Ia ridicarea bunăstării 
întregului nostru popor.
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Printr-o puternică mobilizare a forțelor de la sate

SECERIȘUL CEREALELOR-INTENSIHCAT IA MAXIMUM!
Județul Olt a încheiat 

recoltarea griului
TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii din agricultura județului Olt raportează că. actionînd 

cu dăruire și răspundere comunistă, organizind cit mai bine activitatea 
din campania de seceriș pe toată durata zilei-lumină. au reușit să în
cheie cu succes stringerea recoltei de grîu pentru consum, urmind ca in 
1—2 zile să recolteze și să adăpostească si griul pentru sămință.

în telegrama adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comitetul județean Olt al P.C.R.. se spune, 
între altele : Am beneficiat de prezenta dumneavoastră în unități agricole 
din județ la declanșarea campaniei de recoltare a păioaselor. Caldele apre
cieri si sarcinile formulate cu acest prilej ne-au fost si ne sînt mereu 
proaspete in minte, ne-au înzecit eforturile pentru a stringe la timp și 
fără pierderi fiecare grăunte de aur al pîinii, asa cum dumneavoastră 
ne-ati indicat, făcind din aceasta o îndatorire de onoare, de profundă 
responsabilitate patriotică. Am asigurat astfel griul necesar fondului de 
stat si cel ce se cuvine membrilor cooperatori, creind premise pentru 
ca in cîteva zile întreaga cantitate de grîu prevăzută a fi vîndută sta
tului să se afle în hambarele tării.

în continuarea telegramei se menționează : Raportul nostru comunist, 
In întimpinarea aniversării a 40 de ani de la eliberarea patriei, însumează 
noi împliniri : producția de orz. în acest an. a fost bună, dîndu-ne po
sibilitatea să livrăm o importantă cantitate peste plan la fondul de stat ; 
a fost depășită producția planificată de mazăre si conserve de mazăre ; 
am predat la fondul de stat cantităti suplimentare de lapte.

Eforturile noastre sînt Îndreptate acum la eliberarea terenurilor de 
producția secundară si însămintarca culturilor duble și succesive de po
rumb. legume și furaje, la executarea arăturilor de vară, spre a pune 
baze solide viitoarelor recolte. Acordăm, in același timp, toată atenția 
udării neîncetate a culturilor, ziua și noaptea, prin folosirea tuturor sis
temelor mari de irigații, amenajărilor locale, a oricăror surse de apă.

Vă asigurăm pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar gene
ral, și pe tovarășa Elena Ceaușescu. se spune în încheierea telegramei1, 
că. in continuare, vom acționa cu înaltă responsabilitate pentru a întim- 
pina cu noi si însemnate succese cele două mari evenimente ale anului 
— a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială si națională, antifas
cistă și antiimperialistă si Congresul al XIII-lea al partidului, contri
buind astfel la înflorirea multilaterală a patriei, sub conducerea tlum? 
ncavoastră înțeleaptă si cutezătoare, de patriot si revoluționar înflăcărat 
al României socialiste și comuniste.

@ In seara zilei de 15 iulie mai erau de recoltat 
89 000 hectare cu orz; secerișul acestei culturi tre
buie încheiat grabnic și în județele din nordul, nord- 
estul și centrul țării.

® Griul a fost strîns pînă la aceeași dată de pe 
481 500 hectare, ceea ce reprezintă 21 Ia sută din 
suprafața cultivată.

© în județele din sudul și sudrvestul țării trebuie 
să se accelereze mult recoltarea griului, lucrîndu-se 
în ritm susținut, din zori și pînă seara, cu toate mijloa
cele mecanice și forțele umane.

© Spre a se evita orice pierderi, întreaga produc
ție recoltată trebuie să fie, în aceeași zi, transportată 
din cîmp.

• Livrarea grînelor la fondul de stat în același 
ritm cu recoltarea - sarcină de mare răspundere pen
tru toate unitățile agricole.

© 0 cerință de prim ordin: după seceriș să fie 
însămînțate imediat culturile succesive pe toate su
prafețele prevăzute.

© Cadrele de conducere și specialiștii din unități, 
activiștii de partid să asigure organizarea exemplară 
a muncii în cîmp, pentru desfășurarea în ritm intens 
a secerișului și însămînțării culturilor succesive.

în pagina a IV-a : Brigada „Scînteii" transmite 
din județul Giurgiu.

Luni, 16 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, în stațiunea Neptun. delegația 
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist (U.T.M.S.) din R.P.D. Coreea
nă, condusă de tovarășul Ri Yong 
Su, președintele C.C. al U.T.M.S., 
care efectuează o vizită in țara noas
tră la invitația C.C. al U.TiC.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald și prietenesc salut din partea 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
generai al C.C. al- Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, și a 
tovarășului Kim Giăng II, membru 
al Prezidiului Biroului Politic, se
cretar al C.C.' al P.M.C., iar po
porului român prieten noi succese in 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. în- același timp, 
oaspetele a adresat vii mulțu
miri pentru primire, pentru in
vitația de a vizita România și 
posibilitatea de a cunoaște realiză
rile importante ale poporului nostru, 
ale" tineretului român, obținute sub 
conducerea partidului in cei 40 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
tării, și îndeosebi în perioada inau
gurată de cel de-al IX-lea Congres

al Partidului Comunist Român, de 
cînd ih fruntea partidului si statului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
personalitate proeminentă a vieții 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Kim Ir Sen și tova
rășului Kim Giăng II salutul său 
prietenesc, multă ^sănătate si feri
cire personală, noi și tot mai mari 
succese poporului coreean prieten 
pe calea edificării societății socia
liste. a reunificării pașnice a patriei 
sale. în același timp, a apreciat că 
vizita în România a delegației tine
retului din R.P.D. Coreeană repre
zintă o expresie a tradiționalelor 
relații statornicite între țările, parti
dele și popoarele noastre.

A fost reliefat rolul important ce 
revine organizațiilor de tineret din 
cele două țări, in educarea în spirit 
patriotic, revoluționar, a tineretului 
în infăptuirea programelor de dez
voltare ale celor două țări, con
tribuția lor Ia întărirea . colabo
rării româno-coreene. la mai buna 
cunoaștere dintre poporul român și 
poporul coreean. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că este sar
cina tuturor forțelor progresiste, in
clusiv a tineretului, să acțione

Energie electrică peste prevederi
Cele opt unități hi

droenergetice din ca
drul întreprinderii e- 
lectrocentrale Cluj au 
produs și pulsat în 
sistemul energetic na
țional peste prevederi 
de la începutul anului 
și pînă acum 12 800 000 
kWh energie electrică. 
Măsurile luate de ,e- 
nergeticieni pentru 
buna exploatare a 
agregatelor și scurta

rea perioadei de repa
rații au făcut ca grafi
cul de putere să fie 
depășit cu 3,6 la sută, 
obținindu-se astfel o 
putere suplimentară în 
centrale de 16,2 MW. 
Totodată, s-au econo
misit în această peri
oadă și livrat in rețea, 
ca urmare a reducerii 
consumului prevăzut 
pentru producerea și 
transformarea curentu

lui electric, 280 000 kWh 
energie electrică. Cele 
mai bune rezultate au 
fost obținute pînă în 
prezent de hidrocen
trala de la Mărișelu, 
care a produs peste 
plan 4 230 000 kWh 
energie electrică, pre
cum și de hidrocentra
lele de la Gilceag și 
Șugag. (Marin Oprea, 
corespondentul „Scîn
teii").

ze unite, să facă totul pentru opri
rea cursei înarmărilor si trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezar
mare nucleară, pentru asigurarea 
unei păci trainice in lume.

Și cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat solidaritatea 
poporului român cu lupta dreaptă a 
poporului coreean și a subliniat spri
jinul activ față de propunerile to
varășului Kim Ir Sen privind re- 
unificarea și realizarea unei Corei 
independente și pașnice, fată de re
centele sale initiative privind redu
cerea tensiunii în Peninsula Core
eană.

De asemenea, în timpul primirii a 
fost evidențiată importanța deosebi
tă a Anului Internațional al Tinere
tului — care va fi marcat în 1985, 

. sub deviza „Participare. Dezvoltare, 
Pace" — la desfășurarea căruia orga
nizațiile de tineret din cele două țări 
sint hotărîte să-și aducă întreaga 
contribuție.

La primire au participat tovarășul 
Nicu Ceaușescu, prim-secretar al Co
mitetului, Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, și Vasile Bontaș, 

' secretar al C.C. al U.T.C.
A fost de față Mun Ben Sam, 

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București.

PANOUL 
FRUNTAȘILOR 

PE PRIMUL 
SEMESTRU 
AL ANULUI 

în pagina a V-a
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„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,
Mi

■ / A

în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, 
prin aplicarea consecventă a politicii economice a partidului nostru, 

a concepției științifice a secretarului său general, a fost făurită 

0 AGRICULTURĂ înfloritoare,1

MODERNA, DE ÎNALTA EFICIENTA
De 4 ori mai mult!

In patru decenii de patru ori mai mult I Aceasta este creș
terea producției agricole în cei 40 de ani care au trecut de la 
eliberarea țării. Un salt care exprimă nu numai o creștere canti
tativă, ci, mai ales, schimbările fundamentale, revoluționare surve
nite în dezvoltarea agriculturii, a satului românesc, în însăși viața 
țărănimii noastre.

Succesele remarcabile obținute în anii socialismului și, cu deo
sebire, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
constituie o puternică și strălucită dovadă a justeței politicii agrare 
a partidului nostru, a preocupării consecvente a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru creșterea gradului de mecanizare și chimizare a 
agriculturii, pentru extinderea irigațiilor și lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Este, de fapt, perioada celor mai profunde și înnoitoare 
transformări pe care le-a cunoscut agricultura României pe calea 
modernizării și dezvoltării sale intensive.

Condiția nouă a țăranului9 9

de
Am 64 de ani si am cunoscut 

din plin și foametea din ’30 și 
războiul din ’44. în anii de după 
eliberare am avut bucuria să 
particip la primele forme de 
cooperativizare a agriculturii. 
Sînt cooperator din 1952. De 
atunci și pînă acum am muncit 
alături de tovarășii mei din sat 
și pot să spun că numai privind 
în urmă, de unde am plecat, 
avem posibilitatea să vedem ce 
mare salt a făcut satul românesc 
in anii de după 23 August, dar 
mai ales de când în fruntea 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Noi, țăranii 
din Miloșești, sîntem mîndri de 
realizările cooperativei noastre, 
care dealtfel a fost răsplătită 
pentru producțiile obținute cu 
numeroase ordine și medalii, cu 
înaltul titlu de- Erou al Muncii 
Socialiste. Eu. ca simplu țăran, 
care, conduc de aproape 20 de 
ani o fermă legumicolă frun
tașă pe județ, am primit drept 
răsplată a muncii mele Ordinul 
Muncii și Ordinul Meritul A- 
griool.

De unde am plecat noi și unde 
am ajuns ? Acest lucru nu poa
te fi măsurat decît în duble

Capacitatea 
o tehnică

De la 13 ani sînt în cîmpul 
muncii. Prima brazdă, primul 
drum prin care am realizat le- 
gămîntul definitiv cu pămîntul 
au început într-o școală de me
serii din Călărași. în care aveam 
să învăț să repar și să conduc 
mașini agricole. în ’49 luase 
deja ființă prima cooperativă 
agricolă de producție din zona 
noastră. Acolo și atunci, îm
preună cu colegii mei din zona 
Mărculeștilor, am făcut și noi. 
cooperativizarea ; ne-am dus pe 
cîmp și am lucrat pămîntul ță
ranilor, de fapt al poporului. Și 
oamenii, țăranii ni s-au alătu
rat cu încredere, eram doar fiii 
lor, care vedeam, ziceau ei, lu
crurile mai bine, și împreună 
am adus unitatea în fruntea 
regiunii. Saltul de la plugul de 
fier la I.A.R.-22 era socotit pe 
vremea aceea fantastic. Dar 
dacă atunci arai un hectar pe 
zi se considera o performanță, 
iată că acum, la 3—4 hectare, 
abia zicem că ne-am îndeplinit 
norma. Dispunem azi de trac
toare și mașini moderne de 
mare randament cu care putem 
realiza într-o zi de 3—4 ori 
mai mult decît acum 30 de ani.

Munca în 
pe baze

Succint exprimat, gîndul ar 
fi': întîi și-ntîi să folosești 
cu randament înalt întreaga su
prafață pe care o gospodărești. 
Cînd vorbim de pămînt, nici 
palma nu e o unitate prea mare. 
Țăranii noștri știu . bine acest 
lucru. După , cum mai știu că pă
mîntul îmbogățit de om e cel 
ce-mbogătește omul. Prin hăr
nicia noastră, am însănătoșit an 
de an pămînturile cărora le 
smulgem roadele, fertiliztad 
anual, cu doze mari, mai bine de 
30 la sută din suprafața de te
ren arabil pe care o deținem. 
Totodată, din averea cooperati
vei. care în prezent depășește 210 
milioane lei, am investit mult 
pentru îmbunătățiri funciare, 
pentru modernizarea proceselor 
de producție, sporurile de pro
ducție răsplătind din plin aceste 
eforturi.

Dar ca să afli ce vrea pă
mîntul, specialistul; la fel ca și 
țăranul, trebuie să fii mereu 
lingă el, acolo unde se hotărăște 
producția, în cîmp. La urma ur
mei, înfăptuirea noii revoluții 
agrare nu este o operă de bi
rou. Și ca să nu folosesc vorbe 
mari, am să arăt doar că la noi, 
la C.A.P. Salonta, specialiștii 
intră prin concurs, după ce. în 
urma rezolvării unor teme date, 
propun soluții viabile pentru ri
dicarea eficienței economice. Noi

azi
de grăunte sau în saci. Dacă 
înainte se făceau 10—12 saci de 
grîu la hectar, acum dacă nu 
realizezi 50 înseamnă că de
geaba ai arat cu tractoare, ai 
semănat cu cele mai moderne 
semănători și ai recoltat cu 
combine. Unitatea noastră rea
lizează producții de 4 ori mai 
mari la floarea-soarelui, po
rumb. sfeclă de zahăr, soia, 
decît în urmă cu 40 de ani. Au 
.crescut recoltele, dar au crescut 
și veniturile țăranilor coopera
tori. Eu unul am mașină „Dacia". 
Sînt mîndru că sînt țăran în 
România și cînd spun asta mă 
gîndesc că cei trei fii ai mei, 
deci feciori de țăran cum am 
fost și eu. sînt astăzi oameni 
cu carte, așezați în rîndul lu
mii. Noi, țăranii din Miloșești, 
la fel ca toti țăranii tării, nu 
uităm că tot ceea ce s-a făcut 
pentru noi este opera politicii 
înțelepte a partidului, a genia
lului său gînditor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

luchian FURCOI 
cooperator - C.A.P. Miloșești, 
județul Ialomița

de a stăpîni 
înaintată
Asemenea salt nu era posibil 
fără industrializare, fără dezvol
tarea puternică a industriei, care 
să ne pună la îiidemînă tractoare, 
mașini si utilaje agricole mo
derne.

Chemați să înfăptuim me
canizarea agriculturii, partidul 
ne cere în esență să întărim 
prestigiul meseriei de mecani
zator, să-i dăm adevărata di
mensiune și valoare. Or. acest 
lucru nu se putea realiza decît 
prin fapte : muncind mai bine 
pămîntul. perfectionîndu-ne’ pre
gătirea profesională. Mai am un 
an pînă la pensie. Sînt deci la 
vîrsta cînd pot proba prin fapte 
că toată viata mi-am iubit mese
ria. și meseria m-a iubit pe 
mine. Ce simplu, ce scurt poate 
fi definită o viată ! O viată 
care va rodi în continuare prin 
sutele și miile de mecanizatori 
formați la înalta școală a răs
punderii, a dragostei de pămînt, 
de tară, aflati în aceste zile pe 
ogoare.

Ion NASTASE
directorul S.M.A. Cuza Vodă, 

. județul Călărași 

agricultură 
științifice

sîntem convinși că cea mai im
portantă pîrghie în procesul 
complex și de durată al înfăp
tuirii noii revoluții agrare rămî- 
ne omul. Pentru a fi bun 
agricultor trebuie să știi să lu
crezi, să obligi pămîntul să dea 

, recolte cît mai mari. După cum 
a face zootehnie adevărată nu e 
ușor, ci greu, dar cu mari foloa
se. Dar promovînd mereu ceea ce 
e mai bun — soiuri, rase, me
tode moderne de organizare a 
muncii — nu se poate să nu izbu
tești. Trebuie' doar inițiativă șî 
competentă, dublate de intro
ducerea unui desăvîrșit spirit 
de ordine și disciplină. Ele dau 
de fapt măsura muncii noastre, 

în fond, ca să faci agricultură 
științifică înseamnă să fii erou 
al muncii, al pîinii, punînd hăr
nicia mai presus de toate. Așa 
ne învață partidul, așa ne în
deamnă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iar noi, cel ce facem 
pîinea la Salonta, am dovedit 
și vom dovedi și în continuare 
că știm să răspundem prin pro
ducții agricole tot mal mari 
șprijinului pe care îl primim 
din partea statului.
Inq. CZiîGE Alexandru 
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C. A. P. Salonta, 
județul Bihor

Mai multe investiții, 
o forță productivă 

mai mare
• In perioada 1950-1983 agricultura a beneficiat de un 

volum de INVESTIȚII DE PESTE 400 MILIARDE LEI.

® INVESTIȚIILE alocate agriculturii în acest cincinal sînt 
DE PESTE 2,5 ORI MAI MARI decît cele realizate în întreaga 
perioadă 1951—1965.

• Cea mai mare parte din volumul de investiții din agri
cultură a fost destinată dezvoltării producției vegetale și 
animale, mecanizării complexe a proceselor de producție.

• In fermele și complexele de creștere și îngrășare in
dustrială a animalelor și păsărilor, construite în perioada 
1950-1983, se produce în prezent PESTE 75 LA SUTĂ din 
carnea de porc, taurine, ovine și, practic, întreaga produc
ție a sectorului avicol.

® Rețeaua de cercetare cuprinde astăzi 25 institute șî 
3 centre de cercetări, 5 stațiuni centrale, 94 stațiuni terito
riale de profil, în care își desfășoară activitatea peste 13 500 
cadre, din care 2 700 de cercetători.

Agricultura are astăzi la dispoziție

® Astăzi, oamenii muncii din agri
cultură stăpînesc o avuție națională, 
în fonduri fixe, DE APROAPE 6 ORI 
MAI MARE, comparativ cu anul 1950.

® Cele 56 de cooperative agricole, 
cu care s-a început procesul de co
operativizare în agricultura româ

nească, dețineau la sfîrșitul anului 
1949 mai puțin de 1 LA SUTĂ din 
totalul suprafeței agricole și efective
lor de animale. La sfîrșitul anului 1983, 
sectorul cooperatist al agriculturii 
deține O SUPRAFAȚĂ DE PESTE 6,7 
MILIOANE HECTARE TEREN ARABIL,

FONDURILE DE INVESTITIIlEg 
ALOCATE AGRICULTURII I miiiarde' iei

peste 28 la sută din efectivele de 
bovine și ovine.

® In acest an, agricultura are la 
dispoziție DE 12 ORI MAI MULTE 
TRACTOARE decît în 1950.

• Creșterea parcului de tractoare

a determinat reducerea suprafeței 
arabile ce revenea pe un tractor fizic 
de la 684 hectare în 1950, la 121 hec
tare în 1965 și la 59 HECTARE în 1983.

® Numărul combinelor autopropul
sate o ajuns la sfîrșitul anului 1983 
la 53 800, față de numai 44 în 1950.
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Agricultura socialistă românească a cunoscut o puternică dezvoltare, asigurînd 
în condiții tot mai bune aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și 
necesitățile de materii prime ale unor sectoare importante ale industriei noastre. 
Acum putem să afirmăm cu toată fermitatea că numai calea socialistă a agriculturii 
în forma proprietății de stat sau cooperatiste - care se completează în mod armonios 
- poate asigura progresul neîntrerupt și rapid al agriculturii.

NICOLAE CEAUȘESCU
:■ ISTORIE ---------J

Prezența constantă, de-a lungul anilor, a secretarului general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in mijlocul oamenilor muncii de pe ogoare, analiza la fata locului, cu făuritorii pîinii, a căilor de moderni
zare a agriculturii și-au pus puternic amprenta pe munca pentru progresul continuu al satului românesc, pentru creșterea bunăstării țărănimii.

Publicăm azi cîteva secvențe grăitoare din mulțimea imaginilor înregistrate în cei 19 ani de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului - imagini înfătisînd rodnicul dialog cu oamenii satului. <
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Industria - la temelia 
progresului susținut 

al agriculturii
O agricultura modernă nu poate fi conceputa fără o industrie 

modernă. Anii socialismului au dovedit că progresele înregistrate în 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii sînt, practic, indisolubil 
legate de progresele înregistrate în dezvoltarea și modernizarea 
industriei.

@ Nu realizam nici un tractor înainte de eliberare și 
astăzi industria noastră produce anual 92 000 trac
toare, din care aproape 16 000 sînt destinate dotării 
agriculturii.

@ Nu produceam nici o combină sau mașină autopro
pulsată. Astăzi, pe ogoarele patriei lucrează aproape 
54 000 COMBINE AUTOPROPULSATE, produse în marea 
lor majoritate de către unitățile noastre industriale.

• Nu produceam nici un kilogram de îngrășăminte 
chimice, iar astăzi fabricăm peste 3,6 milioane tone, din 
care jumătate sînt livrate agriculturii noastre.

@ Nu dispuneam de o industrie capabilă să realizeze 
echipamente pentru lucrări de îmbunătățiri funciare. 
Astăzi, industria noastră produce și livrează dragline, bul
dozere, screpere și excavatoare de mare capacitate, nu
meroase alte utilaje capabile să amenajeze pentru irigat 
385 000 hectare pe an, să execute lucrări de desecări pe 
o suprafață de 183 000 hectare și lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe 340 000 hectare.

® Numai pentru înzestrarea agriculturii cu tractoare 
și combine, pentru asigurarea cu îngrășăminte chimice 
la nivelul anului 1983, economia noastră ar fi cheltuit 
peste 5,2 miliarde dolari. Altfel spus, pentru a procura 
această valută ar fi fost nevoie să exportăm întreaga 
producție de cereale a țării pe mai mult de doi ani.

Mai multe suprafețe irigate,
recolte mai mari și sigure

• Pe baza realizării unor ample 
programe de investiții, în anii de după 
eliberare, și îndeosebi în perioada de 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui, suprafața amenajată pentru iri
gat a crescut de la 15 000 hectare în 
anul 1938 la 230 000 hectare în 1965 
și la 2,5 MILIOANE HECTARE în 1983.
• Dintre sistemele mari de irigații 

date în funcțiune în anii de după 
eliberare se detașează, prin dimen
siunea și importanța lor economică, 
cele din Complexul de irigații Carasu, 
Sadova - Corabia, Mostiștea, Giur- 
giu-Răsmirești, Ialomița — Călmățui, 
Cetate-Galicea, Pietroiu-Ștefan cel 
Mare, Terasa Brăilei.
• Amenajările pentru irigații cu

prind astăzi PESTE 25 LA SUTĂ din 
suprafața arabilă a țării.
• Suprafețele prevăzute a fi ame

najate pentru irigații în actualul cin
cinal sînt de APROAPE 8 ORI MAI 
MARI decît cele realizate în întreaga 
perioadă 1950—1965.

® Potrivit prevederilor Programului 
național de îmbunătățiri funciare pen
tru obținerea unor producții sigure și 
stabile — grandioasă operă de trans
formare a naturii — suprafața agricolă 
irigată va crește în anul 1985 la 
3,7 MILIOANE HECTARE și la 5,5 
MILIOANE HECTARE în anul 1989.

în fiecare sat 
-zootehnie puternic

® Efectivele de animale sînt astăzi DE 2,5 ORI MAI 
MARI decît cele existente în 1951.

Evoluția efectivelor de animale
- mii capete -

19841951 1966
Bovine 4 502 4 935 6 752
Porcine 2 197 5 365 14 347
Ovine și caprine 10 720 13 939 19 135

• Ponderea producției animale în producția globală 
agricolă a crescut de la 36,8 la sută în 1965 la PESTE 
40 LA SUTĂ în prezent.

• O pondere însemnată au animalele din gospodă
riile populației : circa 40 la sută din totalul de bovine, 
50 la sută la ovine și peste 30 la sută la porcine.

NUMĂRUL DE ANIMALE CE REVINE LA 100 HECTARE
- capete, la începutul anului -

1951 1966 1984
Bovine 32 35 47
Porcine 23 55 146
Ovine și caprine 77 99 134

® Principala resursă pentru dezvoltarea zootehniei o 
reprezintă cele PESTE 4.4 MILIOANE hectare pășuni și 
finețe naturale, din care pe suprafețe mari au fost exe
cutate ample lucrări hidroameliorative.

Mai multe îngrășăminte, ogoare 
tot mai fertile

® Agricultura noastră folosește în prezent DE Dacă în 1965 s-au aplicat, în medie la un hectar 
PESTE 6 ORI mai multe îngrășăminte chimice arabil, 27 kg îngrășăminte chimice substanță activă, 
decît în 1965. în anul 1982 această cantitate a sporit la 110 KG.

Viața țărănimii — mereu mai prosperă

Progresele neîntrerupte în dezvoltarea agriculturii socialiste, în creșterea producției agricole în 
anii de după cooperativizare constitOie temelia ridicării permanente a nivelului de trai al celor ce 
muncesc pe ogoare.

Pagini realizate de Iosif.POP
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------------ ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI DE LA 23 AVGUST-------------

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan prin 
ampla mobilizare a tuturor colectivelor de muncă

Secerișul griului 
cu grijă deosebită

-în ritm intens, 
pentru producție!

BRIGADA „SCÎNTEII" TRANSMITE 
DIN JUDEȚUL GIURGIU

în județul Giurgiu, secerișul griului a început, ca în fiecare an, în 
unitățile din apropierea Dunării — Vedea, Frățești, Greaca, Prundu ș.a. — 
unde, pe terenurile nisipoase, lanurile se coc totdeanua mai repede. Sta
diul coacerii griului este avansat si in partea de nord a județului, astfel 
incit, de vinerea trecută, și mecanizatorii din consiliile agroindustriale 
Ghimpați, Gorneni, Bolintin și Ciorogîrla au intrat cu combinele in lanuri. 
Am urmărit în mai multe unităti agricole cum se acționează pentru ca 
secerișul griului să se încheie, așa cum s-a stabilit în programul întocmit 
de biroul comitetului județean de partid, în cel mult 9 zile bune de lucru. 
Un prim aspect se impune atenției : din datele furnizate de direcția agri
colă județeană rezultă că ritmul secerișului crește de la o zi la alta, pină 
duminică seara recolta fiind strinsă de pe 23 050 hectare.

acolo unde a fost cazul pentriț® a se 
asigura un echilibru de forte în toate 
unitățile prin distribuirea combine
lor venite în ajutor din alte județe. 
Cu cele 73 de combine de cîte dis
punem în prezent putem recolta în
treaga suprafață de 4 800 de hectare 
cu grîu în 8 zile bune de lucru".

Organizarea muncii - 
decisivă în campania 

de recoltare

Seara tîrziu, după încetarea lucru
lui, la tabăra de cimp de la C.A.P. 
Frățești surprindem momentul în 
care se întocmea programul pentru 
a doua zi. Pentru a se realiza o pro
ductivitate maximă pe fiecare com
bină, acestea au fost grupate pe for
mații, în funcție de mărimea solelor. 
Prin această măsură se urmărește 
ca toate combinele să recolteze din 
plin, de dimineață pină seara tîrziu, 
fără a fi mutate pe alte parcele. 
Roadele acestei pregătiri judicioase 
le-am văzut în cursul zilei urmă
toare. O formație alcătuită din sase 
combine condusă de tovarășul Du-, 
mitru Drăgan. președintele coopera
tivei, secera griul de pe 50 de hec
tare. iar alta, compusă din patru com
bine. lucra pe o solă de 35 de hec
tare. La fel au fost repartizate și 
mijloacele de transport pentru a nu 
se crea decalaje : 8 camioane cu re
morci la prima formație si 7 la cea 
de-a doua. In țrei ore. în această 
unitate au fost recoltate si transpor
tate peste 100 de tone de grîu. iar 
pină seara, după cum am aflat la 
consiliul agroindustrial Frățești, a 
fost dusă la baza de recepție pro
ducția de pe întreaga suprafață a 
celor două sole, cultivate cu grîu.

Ceea ce se remarcă cu deosebire în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Frățești este răspunderea de care 
dau dovadă specialiștii pentru buna 
organizare si desfășurare a lucrări
lor. „Fiecare cooperativă și-a întoc
mit un program de muncă și si-a or
ganizat formațiile de mecanizatori 
în funcție de.condițiile specifice — a 
ținut să precizeze tovarășul Gheor
ghe Martinescu. președintele aces
tui consiliu agroindustrial. Nimeni 
nu poate să cunoască mai bine decit 
specialiștii din unităti ordinea la se
ceriș a solelor de grîu cultivate cu 
diferite soiuri mai tardive sau mai 
precoce, caracteristicile terenului si 
celelalte elemente pe baza cărora 
fiecare își dimensionează cit mai ju
dicios formațiile de lucru. La nive
lul consiliului am centralizat aceste 
programe și am intervenit numai

După seceriș, la C.A.P. Greaca, județul Giurgiu, se acționează cu operativi
tate pentru eliberarea de paie a terenului

Imediat după încheierea recoltării griului, la C.A.P. Braniștea, județul Giurgiu, 
se insămințează porumbul pentru boabe, în cultură succesivă

Răspundere 
pentru fiecare bob 

din recoltă

Inginerul Valeriu Grit, președinte
le C.A.P. Oinacu. ne-a invitat în 
cîmp să vedem o solă de 42 de hec
tare a cărei producție a fost evaluată 
la 8 000 kg de grîu la hectar. Lanul 
este dens, uniform ca înălțime si 
densitate, cu spice încărcate. „Să-1 
vedeți cît e de frumos din cabina 
-Gloriei», cind vom începe să-1 se
cerăm" — ne spune inginerul, care 
de două ori pe zi urmărește starea 
lanului ca să poată stabili momentul 
optim de recoltare. ,.O zi mai devre
me sau o zi mai tîrziu — a adăugat 
el — poate sâ ducă la pierderi. Or, 
munca de calitate făcută pînă acum 
trebuie continuată pină ce vom 
strînge întreaga recoltă." Este, așa
dar. lesne de înțeles grija specialiș
tilor și a mecanizatorilor din această 
unitate de a nu pierde nici un bob.

Ne oprim la o solă cu grîu ce apar
ține cooperativei agricole din Bra
niștea, unde secerișul este in toi. 
Sub supravegherea .șefului secției. de 
mecanizate, Ilie Anculescu, care este 
și președintele cooperativei, cei zece 
combineri înaintau în lanuri într-o 
ordine desăvirșită. Controlăm cu a- 
tenție îfi paiele rămase în urma 
combinelor. Nu găsim boabe. Repe
tăm de mai multe ori această ope
rație si rezultatul este același.

— Combina spune singură, dacă 
știi s-o asculți, cînd pierde boabe — 
ne .spune mecanizatorul Ilie Ciobanu. 
Și ca să nu piardă boabe o reglez 
ori de cîte ori este nevoie. Acum 
string „toba" si măresc „vintul". 
Dacă toba e prea deschisă se pierd 
boabe, iar dacă e prea strînsă*se  
sparg. Oricum, tot pagubă este.

Mecanizatorul avea dreptate ! Era 
ora prinzului si soarele uscase în asa 
măsură boabele îneît acestea sunau

In toba combinei ca niște pietre 
aruncate pe o tablă, ceea ce impu
nea o nouă reglare a combinei.

Dintre măsurile întreprinse în 
multe unităti agricole pentru func
tionarea continuă a combinelor 
ne-au retinut atenfia cele referitoa
re la organizarea exemplară a trans
portului producției la bazele de re
cepție. Spre a se evita cu desăvîr- 
șire situațiile cind combinele aș
teaptă cu buncărele pline cu grîu să 
vină camioanele, in toate unitățile 
din consiliul agroindustrial Frățești 
paiele balotate sînt cărate numai cu 
atelajele unităților si ale cetățeni
lor. în felul acesta au fost eliberate 
un mare număr dș camioane și trac
toare cu remorci care au fost repar
tizate la transportul griului.

Combinele — folosite 
la întreaga capacitate

Ca să realizeze norma zilnică pre
văzută. cînd lanurile au densitate 
mare, combinele trebuie să funcțio
neze din plin cel puțin 10 ore pe zi. 
Din calculele pe care ni le-a făcut 
tovarășul Alexandru Ancu. președin
tele C.A.P. Slobozia, rezultă că nor
ma zilnică pe combină, în cele șapte 
zile cit a durat secerișul griului în 
această unitate, a fost de opt hecta
re. Lucrînd în același ritm, au ter
minat secerișul și mecanizatorii de 
la cooperativele agricole Vedea. Gă- 
ujani, Dărăști, Braniștea .și altele.

— Meritul este în bună măsură al 
mecanizatorilor, care întrețin corect 

combinele, le reglează ori de cîte ori 
e nevoie, dar și al rapidității cu 
care se intervine pentru înlăturarea 
defecțiunilor ce apar — ne spune to
varășul Ilie . Anculescu. președintele 
C.A.P. Braniștea.

O situație care s-a ivit in această 
unitate, in timp ce ne aflam la for
mația de combine, ne-a permis efec
tuarea unui test „pe viu" ce demon
strează modul operativ in care se 
acționează in cazul defecțiunilor ac
cidentale. Președintele cooperativei 
ii comunica prin stație inginerului- 
șef.al S.M.A. Frățești. Marin Sabin, 
care se afla la atelierul mobil > „S-a 
rupt un ax oscilant de la o combină, 
care se află in sola nr. 3". Recepțio- 
nind apelul, specialistul de la S.M.A. 
a . luat măsuri pe loc. trimițind un 
aparat de sudură. Intre timp, meca
nizatorul Dumitru Zlate.si mecanicul 
de secție Petre Roșea ’ au demontat 
hederul și alte subanșamble Ca să 
scoată axul rupt. După ce a fost exe
cutată sudura, cei doi muncitori s-au 
apucat imediat să monteze combina.
A venit apoi și inginerul, care a con
trolat . calitatea reparației si a veri
ficat reglajele. După numai o oră 
combina a reintrat in lan.

Sînt numai citeva secvențe de 
muncă care demonstrează hotărirea 
mecanizatorilor, cooperatorilor și spe
cialiștilor de pe ogoarele județului 
Giurgiu de a strînge si pune la adă
post cit mai repede si fără nici un 
fel de pierderi recolta de grîu.

Lucian CIUBOTARU 
Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"

Foto : F. Gronschi

ORZUL
— sirius și pus 

fa adăpost 
tit mai repede!

în unitățile agricole din JU
DEȚUL SIBIU, datorită bunei 
organizări a muncii și utilizării 
la maximum a combinelor in 
fiecare oră bună de lucru, recol
tarea orzului a sporit mult în in
tensitate în ultimele zile. Drept 
dovadă, un șir de cooperative a- 
gricole. între care cele din Si
biu. Ruși, Micăsasa, Tălmaciu 
și Șeica Mare, au încheiat a- 
ceastă lucrare, iar pe ansamblul 
județului, pină luni, orzul a fost 
strins de pe 6 220 hectare, din 
cele 10 000 aflate în cultură. Ca 
atare, după cum am aflat de la 
tovarășul Iosif Tutulea. directo- 

' rul direcției agricole județene, 
sînt create toate condițiile ea 
recoltarea orzului să se încheie 
în cel mult două-trei zile in toa
te unitățile agricole. Cum se 
desfășoară secerișul ?

întii de toate sînt de mențio
nat măsurile intreprise de orga
nele agricole județene pentru a 
se mări viteza zilnică planifica
tă la seceriș cu incă 300—400 
hectare, prin mai buna utilizare 
a combinelor. De asemenea, prin 
executarea tuturor lucrărilor in 
flux continuu — recoltat, adunat 
paie, pregătirea terenului — se 
asigură condiții ca în cel mult 
48 de ore de la seceris să se 
treacă la însămînțarea culturi
lor succesive, lucrare efectuată 
pină acum pe mai bine de 3 000 
hectare.

Așa cum ne-am putut con
vinge la fata locului, organiza
rea ireproșabilă a lucrului, mo
bilizarea maximă a forțelor me
canice si Umane constituie punc
te de referință privind modul de 
executare ;> lucrărilor in unitățile 
agricole din consiliul agroindus
trial Nocrich. La C.A.P. Altina, 
pe președintele unității. Vasile 
Brezaie, si ne Gheorghe Breck- 
ner. .secretarul adjunct al comi
tetului comunal de partid, i-am 
găsit dimineața in mijlocul la
nurilor. unde mecanizatorii în
cepuseră secerișul din plin cu 
toate cele. 12 combine. „Deși ,a- 
seară ă ploYtăt — ne spune to
varășul Brezaie — se lucrează 
cu toate forțele la strînsul or
zului pe ultimele 100 hectare. 
Pină se întunecă mai. adunăm 
recolta de ne incă 70 hectare". 
Este de menționat faptul că in 
această unitate transportul pro
duselor la baza de recepție se 
face în flux continuu, in același 
ritm cu recoltarea, 'si că la eli
berarea de paie a terenului sînt 
folosite peste 40 de atelaje ale 
cooperativei.

Avem prilejul să notăm aici si 
numele a trei mecanizatori care 
se mențin în fruntea- întrecerii 
la seceriș : Aron Bucșa. Mihai 
Miss si Constantin Șerban. Pen
tru înlăturarea oricăror pierderi 
de recoltă, aceștia pot fi văzuti 
de mai multe ori pe zi verifi- 
cind cd ruleta. în mină dacă tă
ierea paielor se face la 7 cm de 
la sol sau dacă sitele sînt bine 
reglate.

Rezultatele bune ale multor 
altor unități agricole sibiene, în
tre care cele din Slimnic. Șelim- 
băr și Chirpăr, sînt rezultatul 
muncii fără preget și al folosirii 
din plin a mijloacelor mecanice 
pentru accelerarea la maximum 
a ritmului la seceriș. Dovedind 
o înaltă răspundere pentru 
strîngerea si depozitarea in cel 
mai scurt timp și fără pierderi 
a recoltei, ieri viteza zilnică de 
recoltare planificată pe ansam
blul județului — de 3 100 hecta
re — a fost depășită.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

Spiritul creator al specialistului
-in slujba progresului tehnic

Aveam multe pagini din carne
tele pline cu descrierea succintă a 
unor procedee de sudură avansate, 
așa cum ni le prezentase tovarășul 
inginer SORIN CALĂRAȘU, „sudo- 
rul-șef" al întreprinderii de utilaj 
chimic din Ploiești. Ne-am permis 
să le trecem încă o dată împreună 
în revistă și' să cerem explicații 
suplimentare : „cînd ? cine ? cum ?“ 
Apoi ne-am informat asupra gene
zei realizărilor in tehnica sudurii si 
la alti colegi de muncă. Reexaminăm 
toate aceste date, iar imaginea so
bră, rezervată a inginerului, forma
tă din primele impresii, capătă o cu 
totul altă înfățișare, mai complexă.

La 23 de ani, absolvent al Insti
tutului politehnic din Timișoara, 
este repartizat în toamna anului 
1961 la întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești. După citeva 
luni de acomodare, de cunoaștere a 
specificului locului de muncă, a oa
menilor este hotărît să-și realizeze 
intenția cu care a părăsit băncile 
facultății : să facă inginerie cu orice 
preț. Dacă ar fi atacat frontal con
servatorismul unor șefi de comparti
mente de atunci, demonstrîndu-le in 
teorie că proce
deele de sudura 
folosite erau pe
rimate, probabil 
n-ar fi avut prea 
multe șanse de 
succes. Și apoi 
așa ceva nu se 
potrivea firii sale. 
Și totuși proaspă
tul și rezervatul 
inginer a știut să 
găsească drum 
spre inima unor 
tineri muncitori, 
în cuvinte puține, 
dar convingătoare 
i-a făcut pe sudo
rul Petre Necula 
și mecanicul Gheorghe Toma să ade
re la ideea introducerii unui pro
cedeu necunoscut aici : sudură auto
mată sub strat de flux. întrucit șe
ful atelierului. un maistru pentru 
care metodele de sudură erau date 
o dată pentru totdeauna, nici nu voia 
să audă de așa ceva, cei trei tineri 
au hotărit să o experimenteze in
tr-o ribapte. A doua zi, mare ne
mulțumire : „Ce s-a apucat, să facă 
inginerașul, să dezorganizeze locul de 
muncă cu năstrușniciile lui I", s-a la
mentat in gura mare șeful atelie
rului. Experiența insă a reușit, iar 
bătrinul maistru. în fond un om de 
treabă, a recunoscut că n-a avut 
dreptate și că „inginerașul" nu nu
mai că era „tobă de carte, dar și dat 
naibii". Și așa a început seria ne
întreruptă a performantelor in reîn
noirea tehnicii sudurii in întreprin
dere.

Procesul amplelor transformări, 
inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu odată cu cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, a cuprins, 
cum era și firesc, și întreprinderea 
ploieșteană. Unitatea, printre altele, 
a fost dotată cu unul dintre cele mai 
moderne laboratoare din țară in care 
lucrează muncitori și specialiști de 
înaltă calificare, formați și ei tot 
aici. Inginerul Călărașu. între timp 
primit in rindurile comuniștilor, este 
numit șefuj atelierului de proiec
tare sudură, deschizindu-i-se posi
bilități reale de a-și îndeplini visu
rile, de a face cu adevărat inginerie, 
întreprinderea a devenit apoi prin
cipala bază de experimentare a 
Institutului de sudură și încercări 
materiale din Timișoara. Și. ca o lo
gică firească, unității i s-au încre
dințat comenzi tot mai complexe. 
In prezent ea produce, printre al
tele. subansamble pentru platformele 
marine de exploatare a petrolului 
și pentru centrale electrice nucleare, 
ce reclamă un mare volum de su
dură.

Sint situații în care soluțiile 
tehnice trebuie găsite cu o mare 
rapiditate. Secretarul comitetului 
de partid, tovarășul Nicolae Boan- 
că. ne relatează un semnifica
tiv episod în acest sens. întreprin
derea primise comanda realizării 

unui utilaj pentru industria chimică, 
striper pentru instalația de uree. 
Utilajul reclama suduri din mate
riale speciale și din unghiuri aproa
pe imposibile. Trei săptămini au du
rat experimentările pentru a pune 
la punct o tehnică de sudură adec
vată. Trei săptămini în care 
oamenii din echipa pe care și-a 
format-o inginerul nu s-au mai 
uitat la ceas. Secretarul comitetului 
de partid a caracterizat aceste efor
turi drept „fantastice". Comanda 
afecta producția întregii întreprin
deri. Unii șefi de compartimente 
și-au pierdut uneori răbdarea, au 
bătut și cu pumnul în masă, repro- 
șind conducerii întreprinderii că a 
acceptat o comandă pentru care nu 
existau condițiile necesare. S-au în
șelat in această apreciere și au fost 
bucuroși s-o recunoască. Dacă ini
țial lipseau aceste condiții, nu lip
seau însă sudori de clasă care, prin 
inteligență și dăruire. le-au creat, 
onorind in același timp sarcina de 
partid încredințată.

In prezent, gradul de mecanizare 
al operațiilor de sudură in între
prindere se ridică la 53 la sută, ceea 

ce a determinat 
creșterea sub
stanțială a pro
ductivității mun
cii. Mecanizarea 
a înlesnit con
centrarea opera
țiilor de sudură in 
anumite zone și 
organizarea flu
xului tehnologic 
ce permite fabri
carea in avans a 
a subansamblelor 
sudate. Totodată, 
au fost introduse 
numeroase proce
dee de sudură. 
Numai pentru u

tilajele destinate industriei nucleare 
au fost asimilate și omologate peste 
110 tehnici de sudură.

Despre autorii acestor succese in
ginerul Călărașu tine să facă o pre
cizare : „La unele din aceste rezul
tate am contribuit și eu ; în fond 
este principala mea îndatorire pro
fesională. Să știți insă că in sudură 
nu se poate lucra de unul singur. 
Ea presupune strădanii colective, 
atit. fizice, cit și.de gindire. In ate
lierul meu lucrează 20 de sudori, as 
putea spune de excepție, atestați 
după criteriile stabilite de șapte or
ganisme tehnice din diferite tari. 
Aș aminti, printre ei. pe comuniștii 
Vasile Dumitru, Stclian Stan, Vasile 
Bălănică, Marin Ivașcu. Și să nu se 
uite un lucru esențial. Organizația 
noastră de partid, insușindu-și înal
tul comandament strategic stabilit 
de conducerea partidului privind 
dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime, promovează un climat 
de dezbatere creatoare, de încuraja
re. de încredere in forțele pro
prii. Iată de ce am primit cu deo
sebită satisfacție Hotărirea plenarei 
Comitetului Central cu privire la 
realegerea la Congresul al XIII-lea 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului. Adeziunea la această 
propunere semnifică și opțiunea mea 
pentru promovarea la cote mereu 
mai înalte a progresului tehnic".

Am consemnat și citeva dintre 
legile nescrise ale sudurii, așa cum 
ni le-a formulat interlocutorul nosj- 
tru : nu poți ajunge un sudor bun 
dacă nu te lovești de greutăți ; oa
menii pot gindi cum vor, sudorii 
cind lucrează trebuie să gîndească 
toți la fel ; o sudură e perfectă nu
mai atunci cînd e mai rezistentă dec
eit materialele sudate. Legi nescrise 
pe care inginerul Călărașu si sudorii 
săi le aplică cu convingerea că nu
mai prin dîrzenie, pasiune, spirit de 
echipă pot răspunde îndemnului 
secretarului general al partidului de 
a milita cu vigoare pentru afirmarea 
progresului tehnic.

Constantin VARVARA 
Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

RITMICITATEA PRODUCȚIEI,
garanția onorării la timp, in hune condiții a contractelor ecooomice

Arătam în prima parte a anchetei noastre că în două dintre unitățile 
Centralei industriale de echipamente de telecomunicații și automatizări 
— întreprinderile „Eleetroaparataj" și „Electrotehnica" din Capitală — 
producția se desfășoară ritmic pe tot cuprinsul lunii. Cum reusesc colec
tivele celor două unități să-și organizeze activitatea incit să nu se înre
gistreze, ca in alte întreprinderi din cadrul aceleiași centrale industriale, 
asalturi în finalizarea producției ?

înainte de a intra în fondul ana
lizei. relevăm că realizarea planu
lui în cele trei decade ale lunilor 
care au trecut din acest an. se pre
zintă astfel :

- în procente -

Unitatea j Decada 
II III

„Electro-
aparataj" 31,9 33,1 35,8

„Electro-
tehnica" 27 31,6 42,2

Se desprinde limpede că efortul 
de finalizare a producției este echi
librat rațional — si acest lucru a- 
pare și mai evident la „Electroapa- 
rataj" — pe fiecare decadă a lunii, 
ceea ce are consecințe favorabile a- 
supra rezultatelor de ansamblu ale 
unităților respective. Subliniem a- 
cest aspect deoarece atit la „Electro- 
aparataj". cit si la „Electrotehnica", 
in acest an lună de lună s-au în
deplinit in bune condiții si indicato
rul de productivitate a muncii și cel 
privind reducerea cheltuielilor ma
teriale. ceea ce se reflectă corespun
zător in nivelul beneficiilor si al si
tuației financiare.

Unitate model — rezultate 
pe măsură. ° primă exPlicatie a 
bunei ritmicități în finalizarea pro
ducției ne-o dă inginerul Ion Geam- 
basu. directorul general al centralei.

— La „Eleetroaparataj", aplicarea 
cu consecventă a principiilor de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii a dus la o stabilizare a rit
mului fabricației. încă din cincina
lul trecut. întreprinderea a fost de
semnată drept unitate-etalon din a- 
cest punct de vedere si studiile 
multidisciplinare întreprinse si apli
cate în întreprindere, cu precădere 
in secțiile de producție, si-au de
monstrat eficienta. Trebuie subliniat 
că aici s-a reușit o stabilizare a 
profilului fabricației, producția fiind 
organizată pe fluxuri tehnologice de 
serie mare și mijlocie. Aceasta are 
mari avantaje în ceea ce privește 
atit activitatea de aprovizionare teh- 
nico-materială a fabricației, cît și des
facerea producției. De asemenea, s-a 
asigurat un echilibru optim intre 
volumul Droductiei finite si cel al 
colaborărilor, restringindu-se pe cit 
posibil numărul reperelor primite 
de la alte întreprinderi. Desigur, nu 

trebuie să se înțeleagă că activita
tea de la „Eleetroaparataj" se des
fășoară în condiții „de seră", că ea 
este sprijinită artificial de centrală 
și minister. Unitatea a devenit eta
lon sub aspectul organizării, in pri
mul rind prin eforturile muncitorilor 
și specialiștilor care lucrează aici.

In mod firesc se ridică întreba
rea : dacă la „Eleetroaparataj" s-au 

CE DEMONSTREAZĂ EXPERIENȚA UNOR UNITĂTI ALE CENTRALEI INDUSTRIALE 
DE ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICAȚII Șl AUTOMATIZĂRI (II)

verificat de-a lungul anilor metode 
eficiente de organizare a producției, 
atunci de ce acestea nu sînt transfe
rate operativ și in practica altor uni
tăti ale centralei ? Adică acolo unde 
ritmicitatea producției este necores
punzătoare.. Ne referim, bunăoară, 
la întreprinderea de panouri si ta
blouri electrice din Alexandria, la 
Întreprinderile ..Electrocontact" din 
Botoșani și „Electromagnetica" din 
Capitală.

Profil divers de fabricație, 
stabilitate în producție. Nu 
putini dintre specialiștii cu care am 
discutat sînt de părere că activitatea 
la „Eleetroaparataj" se poate desfă
șura ritmic' datorită în primul rind 
seriilor mari de fabricație. Nu vrem 
să-i contrazicem fără argumente. 

Iată de ce prezentăm in continuare, 
mai pe larg, experiența dobîndită la 
întreprinderea „Electrotehnica", u- 
nitate care, alături de „Electroapa- 
rataj". are un „puls" ritmic al pro
ducției. Or. în acest caz. ritmicitatea 
bună nu poate fi pusă pe seama 
unui profil de fabricație „avantajos".

— în nomenclatorul nostru de fa
bricație se află înscrise circa 900 de 

produse, ne spune inginerul Dumi
tru Ionescu. directorul întreprinderii 
„Electrotehnica". Aproximativ 300 
se regăsesc in programele lunare 
de fabricație. Toate acestea se rea
lizează în serii mici sau medii. Am 
urmărit însă să organizăm produc
ția după principiile care se aplică 
la fabricația de serie mare. Aceasta 
a impus și impune eforturi susți
nute în direcția tipizării producției 
și asigurării unor contracte de lungă 
durată atit cu unităti colaboratoare, 
cît Si cu beneficiarii din țară și par
teneri de peste hotare. Bunăoară,, 
prin tipizarea unor subansambluri 
de bază — blocurile electronice — 
reușim să echipăm patru game de 
produse de mare diversitate. La ac
ționările principale pentru mașini- 
unelte. redresoarele energetice, con- 
vertizoarele în curent continuu pen

tru utilizări diverse si acționările in 
curent continuu pentru metalurgie — 
produse de serie mică în general — 
utilizăm 15 blocuri electronice tipi
zate. Elementele principale ale apa
raturii — blocurile electronice — se 
execută în serie mare, cu avantajele 
ce decurg de aici : productivitate 
înaltă, specializare ridicată, costuri 
mai reduse, calitate superioară.

Un alt avantaj al tipizării ni-1 pre
zintă tovarășul Mihai Vintilă, ingi- 
nerul-șef al întreprinderii :

— Aparatura în construcție modu
lată — pornind de la elementele de 
construcție metalică și continuînd 
cu subansamblurile funcționale — 
permite scurtarea ciclului de fa
bricație și creșterea competitivității 
produselor. Se știe că în condițiile 

extrem de mobile ale pieței exter
ne. adaptarea rapidă la cerințele 
partenerilor și executarea promptă 
a comenzilor sînt condiții principale 
pentru desfășurarea unei activități 
susținute de export. Avem posibili
tatea să răspundem operativ la ce
rerile extrem de diverse de apara
tură electrotehnică ale partenerilor 
tocmai datorită faptului că am asi
gurat un grad ridicat de tipizare a 
produselor și subansamblurilor.

Climatul colaborărilor in- 
teruzinale în spiritul și litera 
legii condițiile unei fabricații 
extrem de diverse, cum este în ca
zul întreprinderii „Electrotehnica", 
ne-am interesat în ce mod decurge 
aprovizionarea tehnico-materială. so
cotită in alte unităti ale cen

tralei un veritabil „cui al lui Pe
pelea". „cauza cauzelor" slabei rit
micități. Lista unităților colabora
toare ale întreprinderii „Electroteh
nica" nu este în nici un caz mai re
dusă decit cea a întreprinderilor 
„Electromagnetica" sau .,Electrocon
tact". în linii generale nici resursele 
materiale pe care le contractează 
„Electrotehnica" riu diferă prea mult. 
De la tablă și vopsele pină la ele
mente electronice și rezistente, gama 
materialelor și reperelor necesare 
finalizării producției este extrem de 
diversă. Și, totuși de puține ori. de 
mult mai puține ori , decit în alte 
locuri, se invocă greutățile in apro
vizionare drept cauză a nefinalizărîi 
la timp a producției.

Secretul ? Nu este de fapt nici un 
secret.

— Avem relații foarte strinse cu 
furnizorii — ne explică directorul 
întreprinderii „Electrotehnica". Știind 
cu exactitate ce avem de fabricat, 
reușim ca pentru majoritatea ■ repe
relor necesare să încheiem în ter
menul legal contractele, ceea ce ne 
scutește de a face presiuni asupra 
furnizorilor pe motivul unor „co
menzi extrem de urgente". O aten
ție deosebită acordăm și introducerii 
în fabricație a produselor noi. încă 
din faza de proiectare luăm legă
tura cu furnizorii de echipamente 
și componente pentru a-și organiza, 
la rîndul lor. din timp fabricația în 
funcție de solicitările noastre.

Iată deci un mod rational, gospo
dăresc. am spune, de a organiza ac
tivitatea de aprovizionare. tinînd 
cont de întregul mecanism al coope
rării interuzinale. O aprovizionare 
tehnico-materială ritmică contribuie, 
cum e și firesc, la o bună ritmici
tate in producție. Dimpotrivă, o a- 
provizionare de azi pe miine. pom
pieristică. nu poate avea drept con
secință decit munca „in asalt" la 
sfirsitul perioadei de plan.

Desigur, se ivesc cazuri cînd o 
serie de repere, din diferite motive, 
nu sosesc la timp. „Legătura perma
nentă cu furnizorii ne ajută să știm 
ce măsuri tehnologice să întreprin
dem. ne spune inginerul Salgo 
Laszlo. șeful atelierului tehnologic. 
Dacă o rezistentă de o anumită 
mărime nu există in magazie, ea 
poate fi înlocuită cu altele, fără ca 
funcționalitatea produsului să se mo
difice. în fond, legea lui Ohm există 
pentru a fi aplicată si. de aceea, le
gătura proiectanților eu secțiile de 
producție se materializează în solu
ții operative, menite să elimine nea
junsurile care mai apar in aprovi
zionarea tehnico-materială".

Nu dorim să absolutizăm consta
tările noastre și să afirmăm că în 
celelalte unităti ale centralei, care nu 
au atins o ritmicitate cit de cit sa
tisfăcătoare a producției, nu exisță 
preocupare pentru aprovizionarea 
din timp cu materiale. Dimpotrivă, 
constatăm că tocmai acolo unde 
multă, foarte multă lume se ocupă 
de aprovizionare, rezultatele nu sint 
pe măsura eforturilor. Nu puțini 
din interlocutorii noștri sint de Pă
rere că „vîlva" stîrnită de așa-zisele 
probleme ale aprovizionării este 
uneori menită să acopere, de fapt, 
muite din neajunsurile din propriile 
unităti. Pentru unele cadre de con
ducere din întreprinderi a devenit 
mult mai simplu și mai comod să 
arate cu degetul la colaboratorii 
care nu și-au făcut datoria.

La asemenea aspecte care deter
mină rezultate diferite în privința 
ritmicității producției ne vom referi 
în ultima parte a anchetei noastre, 
în care vom prezenta punctele de 
vedere.ale unor cadre de conducere 
din centrală și din Ministerul In
dustriei de Mașini-Unelte. Electro
tehnică si Electronică.

Dan CONSTANTIN

%25c8%2599i.de
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IN ANUL 40 AL LIBERTĂȚII NOASTRE, 
REMARCABILE REALIZĂRI 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Puternic angajate pentru înfăptuirea exemplară a 

sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea șt Confe
rința Națională ale partidului, colectivele de oameni 
ai muncii din industrie, construcții, transporturi, agri
cultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și 
prestărilor de servicii și din alte sectoare ale produc

ției materiale înscriu realizări însemnate în întrecerea 
socialistă.

Pe baza rezultatelor obținute' în primul semestru și 
a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la 
sfîrșitul lunii iunie * *,)  pe primele locuri se situează :

• Saltimbancii — 9; 11; 13, Singură
tatea florilor — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
® Pc malul sting al Dunării albastre: 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Șapte băieți șl o ștrengărită : 
CENTRAL (14 12 24) — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.
® Vreau să știu de ce am aripi : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
• Brigada diverse în alertă : UNION 
(:3 4l) 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
9 Capcana mercenarilor : LIRA 
(317171) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Secretul lui Bachus : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,30; 19,30. 
® Aventuri la Marea Neagră : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30: 18,30.
• B.D. la munte și la mare : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17,15: 19,30. 
® Haiducii lui Șaptecai : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ca-n filme : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11.15; 13.30; 15.45: 18: 20. CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Scopul și mijloacele : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Runda 6 : FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17; 19.
• Titanic vals : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15; 15: 17; 19.
® întoarcerea Vlașinilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Martorul știe mai mult : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
® Călăreții de dimineață : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,45; 14,30; 17,15: 20.
• Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11.15: 13,30: 15,45: 18: 20.
• Locotenent Cristina : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18;
20, ARTA (213186) — 9; 11: 13; 15;
17,15; 19.30, la grădină — 20.45.
• Legenda : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15; 19,30.
• Aceeași dragoste : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17,15; 19,30.
a Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
9: 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20, FESTI
VAL (15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20.
• Rocky II : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
9 Colina : CAPITOL (16 29 17) — 0 ;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădi
nă — 21.
® Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
9 Salutări cordiale de pe Terra: LU

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
SI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Livezeni, județul Hunedoara, cu 
922,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9 la sută la pro
ducția fizică, 3 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 30 la 
sută la volumul de pregătiri minie
re. 10 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă și la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 8.4 
la sută, iar cele materiale cu 6,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Comănești. județul Bacău, cu 867,4 
puncte.

Locul III : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 831,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de Fier", cu 557,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; unitatea s-a 
încadrat în prevederile de plan pri
vind productivitatea muncii ; con
sumul tehnologic pentru producerea 
energiei electrice a fost mai mic 
decit cel normat cu 2,6 la sută, iar 
cheltuielile au fost mai mici decit 
cele prevăzute în buget cu 8,9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș, cu 434,8 
puncte.

Locul III: întreprinderea electro- 
centrale Cluj, cu 369,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGICA — SUBRAMURA 

METALURGIEI FEROASE
Locul I : Combinatul metalurgic 

Tulcea cu 753,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,7 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
6,2 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante de plan au 
mai fost obținute la producția netă, 
export și la beneficii; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 3,7 la sută, iar cele mate
riale cu 3,1 la sută.

'*)  Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe cinci luni.

Un oraș renăscut din temelii în anii fertili de după Congresul al IX-lea al partidului
Blocuri unicat cu o ar

hitectură aleasă ; explozie 
de flori și de verdeață ; 
un salon de lucrări de artă 
și o casă a cărții unde, 
iată, avem prilejul să asis
tăm la o nouă lansare de 
carte. Și aceste pasaje de 
subtrayersare. gata să te 
poarte intr-un loc tihnit, la 
„Masa tăcerii", acolo unde 
numai vuietul Jiului spar
ge liniștea... Dar. mai îna
inte. să zăbovim puțin : la 
parterul blocurilor sint 
zeci de magazine de tot 
felul, vitrine care . parcă 
te îmbie să admiri, să cum
peri ceva... Poate această 
superbă reproducere minia
turală a Coloanei fără sfîr- 
șit ? Sau poate un album 
Brâncuși ? Sau, poate, a- 
ceastă ceramică în stil gor- 
jenesc ? în orice caz, nu 
poți pleca de aici fără o 
amintire. Fie măcar o ve
dere a acestui centru civic 
coborît de pe planșeta 
inspiraților arhitecți.

Recunoașteți locul unde 
ne aflăm ? E Tirgu Jiu, 
județul Gorj, în anul... 
1988. Ceea ce v-am prezen
tat. succint. în rîndurile de 
mai. sus este viitorul cen
tru civic al orașului. Sin
gurul loc unde. în prezent, 
se mai poate construi ceva, 
în rest, totul e nou din te
melii, cartierele, cele peste 
17 000 de apartamente care 
reprezintă tot atîtea măr
turii ale grijii de care se 
bucură cetățenii orașului. 
Din acest an. ultimul 
punct din planul de siste
matizare — noul centru ci
vic -r a început să prindă 
contur. Constructorii au 
pus stăpînire pe zonă, fun
dații trainice se ivesc de 
la o zi la alta, schelele se 
înaltă în stingă și în dreap
ta. miroase a mortar, a var 
proaspăt, a înnoire. Era și 
timpul, după cit s-a con
struit aici, pe măsura im
portanței economice pe 
care a căpătat-o orașul în 
anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului : să-și 
Înalțe un centru civic demn 
de noul său destin, de mo
derna platformă industria
lă. de1 noile cartiere • de 
locuințe.

în cîțiva ani. odată cu 
Încheierea planului de sis
tematizare a orașului, con
structorii nu prea vor mai 
avea de lucru în Tirgu 
Jiu. Noroc că mereu se 
nasc noi orașe ; pentru 
constructori va fi mereu de 
lucru, nu glumă, mai ales 
în acest județ cu specific 
mineresc, unde se reali
zează aproape trei sferturi 
din producția de cărbune 
energetic a tării. Și cînd te 
gîndești că aici. în Tirgu 
Jiu, primul bloc de locuin
țe (cu trei niveluri și 27 de 
apartamente) se năștea 
abia în 1955 ! Ce a fost 
înainte ? Ce a moștenit o-

Locul II : întreprinderea „Oțel- 
inox“ — Tîrgoviște, cu 548,7 puncte. 

Locul III : Laminorul de tablă 
Galați, cu 504,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC 

Locul I : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" — București, cu 1153,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,7 la sută la
producția fizică, 11,2 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri im
portante de plan au fost obținute

la producția netă, export, produc
ția-marfă vindută și încasată și la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 16,7 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 8,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
construcții aeronautice Ghimbav, 
județul Brașov, cu 1 080,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
avioane București, cu 795 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRODUSE ANORGANICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Turda, județul Cluj, cu 839,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 23,9 la sută la pro
ducția fizică. 24,7 la sută la pro
ducția netă, 16,9 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 18,5 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au. mai fost obți
nute la export, beneficii și la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Dudești — București, cu 807,4 
puncte.
’ Locul III : Combinatul chimic 
Hm. Vilcea, cu 721,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rm. Vilcea cu 776,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,1 la sută la
producția fizică. 5,1 la sută la pro
ducția netă, 2,2 la sută la export,

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI

rașul multisecular de pe 
Jiu. construit pe temeliile 
vechii cetăți dacice Ar- 
cina 7„

Cu toată vechimea si im
portanța sa. „Tîrgul de 
lingă apă", capitală de ju
deț încă din secolul al 
XVIII-lea. s-a zbătut, de-a 
lungul veacurilor. în mize
rie și sărăcie. Locuințe in
salubre. spectrul unor re
petate epidemii, case „de 
nuiele împletite pe pari în- 
fipți in pămînt și acoperi
te cu șindrilă, trestie sau 
coceni", cum aflăm dintr-o 
scriere din perioada inter
belică ; străzi nu existau. 
Bălțile — renumitele bîh- 
nițe — „împiedicau circu
lația". infestau aerul și vă- 
tămau sănătatea. Dar cea 
mai fidelă imagine a tîrgu- 
șorului năpăstuit o aflăm 
chiar din sursă oficială — 
un răspuns al primăriei din 
Tirgu Jiu adresat cotidia
nului „România". din 
București. în toamna anu
lui 1938. Orașul tocmai își 
împodobise chipul cu ine
galabilele creații brâncu- 
șiene. ca o cenușăreasă 
care și-ar pune diademă 
de nestemate fără să-și 
schimbe veșmintele umile. 
Cu acest prilej, respectiva 
gazetă publicase un fulmi
nant articol, intitulat „Tîr- 
gu Jiu — oraș ruină", dez
văluind lipsurile în care se 
zbateau locuitorii acestui 
oraș și demonstrînd că. 
mai presus de orice, oame
nilor de aici le-ar fi ne
cesare condiții mai bune 
de viată. Primăria din 
Tîrgu Jiu s-a simțit obli
gată să răspundă imediat ; 
un răspuns care, oricît se 
străduia să dea cu „bidi
neaua" peste petele de pe 
obrazul orașului, nu reu
șea să le ascundă. Merită 
reprodusă încheierea : „O- 
rașul Tirgu Jiu. după cum 
credem că vă este cunos
cut, se numără printre mi
cile orașe din tară. Fiind 
lipsit de orice industrie, 
iar piața comercială foarte 
restrînsă. veniturile comu
nei nu pot fi nici ele de
cit destul de restrînse".

Așa a fost.
Revenit cu ocazia unei 

vizite de lucru în acest 
oraș pe care îl cunoștea 
din perioada sălbaticei pri
goane împotriva comuniș
tilor. din anii grei și crîn- 
ceni petrecuți în lagărul 
de la Tîrgu Jiu. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Cei mai în vîrstă vă a- 
mintiți că în județul Gorj 
industria era reprezentată 
doar prin cîteva fabrici 
mici de țigări și de con
fecții. Mai era aici și un 
lagăr de deținuți politici... 
Gorjul, ca întreaga noastră 
patrie, s-a transformat in 
mod radical, industria Gor- 
jului dă astăzi o producție 
de peste 10 miliarde lei.

2.7 la sută la producția-marfă vîn- 
dută și încasată ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii și 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost mai mici decit 
cele normate cu 5,4 la sută.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Suceava cu 504,8 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani, cu 499,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 Iunie“-Cisnădie, județul Sibiu, 
ca 626,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția fizică, 8,6 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; consumurile de 
materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibili au fost 
mai mici decît cele normate.

Locul II : întreprinderea textilă 
Pitești cu 563,8 puncte.

Locul III : întreprinderea „Țe- 
sătoria“-Codlea, județul Brașov, cu 
557 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 
SUBRAMURA MORĂRIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de3 mo- 
rărit, panificație și produse făinoa
se București cu 614,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20,9 la sută la 
producția fizică, 2,2 la sută la 
producția-marfă vîndută și incasa- 
tă, 1,2 la sută la productivitatea 
muncii, 19 la sută la livrări la 
fondul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 0,6 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
7,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Covasna cu 
580,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Neamț, cu 565 
puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Vrancea cu 899,9 puncte.

TIRGU JIU. Geometrii noi, atrăgătoare sporesc frumusețea orașului ce găzduiește operele brâncușiene
Foto : S. Cristian

S-a născut aici industria 
cărbunelui și. energeticii. 
S-au construit, de aseme
nea, și alte întreprinderi 
industriale, care au ridicat 
la o viată nouă întreaga 
populație a Gorjului — așa 
cum dezvoltarea industriei 
în toate județele și zonele 
a ridicat tara si poporul 
nostru la o viată nouă, li
beră și demnă. Acestea 
sint rezultatele minunate 
ale construcției socialismu
lui, ale faptului că poporul, 
stăpin pe destinele sale, iși 
făurește, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, o viată nouă, liberă, 
muncind pentru sine, pen
tru bunăstarea si feri
cirea sa".

Sint cuvinte care expri
mă concis, exact, marile 
transformări ce și-au pus 
pecetea și pe destinul aces
tui colț de tară. Aici,: în 
Gorj, s-a dezvoltat o in
dustrie puternică, genera
toare de mari prefaceri în 
viața oamenilor, a așezări
lor. Punerea în valoare a 
bogatelor zăcăminte de lig
nit din zona Motrului și de 
la Rovinari au făcut din 
ținutul sărăciei cel mai 
mare furnizor de cărbune 
și de energie electrică al 
economiei naționale. Iar 
municipiul Tîrgu Jiu. ora
șul reședință de județ, a 
devenit statul major al 
cărbunelui, al energiei. O 
mulțime de locuitori ai 
orașului lucrează în indus
tria extractivă sau în ener
getică. alții sînt concen
trați în marile întreprin
deri industriale apărute în 
Tîrgu Jiu, în anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea 
al partidului, ca o conse
cință a dezvoltării indus

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,2 la sută la
valoarea producției unităților sil
vice. 31,2 la sută la masa lemnoasă 
pusă în valoare, 30 la sută la 
export și la beneficii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la su
prafața pe care s-au executat lu
crări de îngrijire, livrări de măr
furi către fondul pieței și la pro
ducția silvică pe un angajat.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Vîlcea cu 775,2 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Hunedoara ou 715,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Galați cu 382,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la
producția netă, 4,3 la sută la vo
lumul de transport, 4,6 la sută la 
productivitatea muncii. 1,7 la sută 

la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale au fost mai mici 
decît cele planificate cu 5,5 la sută.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Constanța cu 344,1 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate București cu 279,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Sla
tina cu 318,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,5 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
5.8 la sută la volumul desfacerilor 
de mărfuri pe un lucrător, 35,1 la 
sută la recuperarea materialelor 
refolosibile ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Rm. 
Vîlcea cu 298,4 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat textile-încălțăminte 
Timișoara cu 251,3 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea de ho

teluri și restaurante Mangalia cu 
495,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,5 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul, 6,4 la sută la încasări medii 
pe un lucrător, 18,1 la sută la co
eficientul, de utilizare.-a .capacită
ții de cazare, 5,3 la sută la numă
rul de turiști ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei

triei extractive : Combina
tul de articole tehnice de 
cauciuc, întreprinderea de 
utilaj minier. întreprin
derea de reparații utilaj 
minier, ca să dăm doar cî
teva exemple.

— Tîrgu Jiu este un oraș 
în întregime nou. construit 
in acești ani ai libertății 
noastre, ne spune tovarășul 
Gheorghe Ciurez, primarul 
orașului. Nou prin indus
tria puternică ce s-a dez
voltat aici ; nou ca urba
nistică ; nou ca importantă 
economică. S-a construit 
mult, indeosebi în ultimele 
două decenii, cînd cartiere 
de cocioabe au fost rase 
din temelii și oamenii s-au 
mutat, peste . noapte. în 
blocurile abia construite, 
în toți acești ani orașul 
nostru s-a bucurat de o 
atenție deosebită din par
tea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe care l-am 
avut oaspete drag de nenu
mărate ori. Dezvoltarea o- 
rașului, a județului nostru 
poartă amprenta gîndirii 
vizionare a secretarului ge
neral al partidului. Astfel, 
dintr-un oraș lipsit de in
dustrie, Tîrgu Jiu este as
tăzi un puternic centru in
dustrial, care realizează, la 
nivelul acestui an, o pro
ducție de 6,3 miliarde lei, 
adică de 33 de ori mai 
mult decit în anul 1950.

Spusele primarului sînt 
confirmate cu prisosință 
de realitate. Tîrgu Jiu este 
in prezent un oraș puter
nic. cu o industrie moder
nă, și diversificată, care 
realizează. începînd de la 
mobilă stil și fragile plăs
muiri din cristal — dezvol
tarea pe o treaptă nouă a 
unor străvechi îndeletniciri

— mașini-unelte pentru 
presare si forjare, căutate 
și apreciate în întreaga 
țară și nu numai în țară ; 
utilaj minier de mare com
plexitate și randament — 
importante subansamble ale 
excavatorului cu rotor de 
1 400 metri cubi pe oră, 
asimilat de industria ro
mânească și' ale unui alt 
tip de excavator, creație 
românească originală — in 
sprijinul „minerilor de su
prafață", din carierele de 
lignit ale Gorjului ; insta
lații de haldare, complexe 
mecanizate de exploatare a 
cărbunelui în abataj. îm
preună cu directorul între
prinderii de utilaj minier, 
inginerul Mihai Voinca, 
am străbătut, rind pe rînd, 
halele moderne în care 
prind contur coloșii ce vor 
domina peisajul mineresc 
din adînc și de la suprafa
ță de la Motru și Rovinari.

— Uzina aceasta — a ți
nut să sublinieze interlo
cutorul nostru — s-a năs
cut la indicația secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Zeci de uzine din toată 
tara sînt acum antrenate 
în bătălia pentru mai mult 
cărbune și. după cum ve
deți. noi care ne aflăm 
chiar aici, chiar pe cărbu
ne, sîntem, cum s-ar spune, 
în linia întîi.

Tîrgu Jiu nu e, la prima 
vedere, un oraș mineresc. 
Fundațiile lui nu sînt pe 
cărbune. Și totuși el este 
în miezul bătăliei pentru 
cărbune, este statul major 
al „aurului negru" de Gorj. 
Iar dacă locuitorii săi nu 
sînt cu toții mineri, ci mai 
sint și constructori de ma
șini, și mecanici, și con
structori de case, și crea

desfacere au fost mai mici decît 
cele planificate cu 4,9 la. sută.

Locul II : Oficiul național de 
turism „Carpați“-Brașov cu 424,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ho
teluri și restaurante Eforie Nord 
cu 253 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de a- 

provizionare tehnico-materială Satu 
Mare cu 782,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,1 la sută la 
volumul de desfacere prin depozit,
30.1 la sută la mărfuri încărcate și 
expediate paletizat, și cu 31,1 la 
sută la cele pachetizat ; depășiri 
importante de plan' au mai fost 
obținute la preluarea și valorifica
rea stocurilor disponibile, precum 
și la beneficii.

Locul II : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Vîl- < 
cea cu 756,4 puncte.

Locul III : Baza județeană 
de aprovizionare tehnico-materială 
Vrancea cu 750,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și 16- 
cativă Neamț cu 1 257,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,4 la șută la 
încasări din activitatea de produc
ție și prestări servicii, 30,8 la suta' 
la producția și prestările în unități 
fizice, 27,2 la sută la prestări 
servicii pentru populație, 29,2 la 
sută la producția netă ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii și productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă și prestări servicii au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 15 la sută, iar cele materiale cu
19.1 la' sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Caraș-Severin cu .1190,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Lugoj cu 1147,6 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Bo
toșani cu 738,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la
producția-marfă și prestările de 
servicii în industria mică, 8.8 la 
sută la producția netă, 19,4 la sută 
la producția-marfă și prestările de 
servicii in unități fizice, 6 la sută 
la export ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vîlcea 
cu 626,8 puncte.

Locul III.: Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Me
hedinți cu 584,9 puncte.

(Agerpres)

tori de mobilă, și de fru
museți rubinii, din cristal, 
viața lor gravitează totuși 
in jurul cărbunelui. Ei iși 
trimit copiii la liceele cu 
profil minier — sînt mai 
multe în zonă — și se fă
lesc cu „cărbunele de 
Gorj".

— Fiindcă el. cărbunele, 
ne-a dat pline și casă, ne-a 
adus acasă care de pe unde 
— avea să ne spună mais
trul Vasile Buiurea. Noi 
sîntem doi frați, amîndoi 
maiștri, aici. în uzina de 
utilaj minier. Gemeni. Am 
făcut școala împreună, ar
mata ; peste tot pe unde 
ne-a purtat viața, am fost 
nedespărțit!. Dar dorul de 
casă, de Jiu. de „Coloana 
infinitului", dacă vreți, nu 
ne da pace. Dorul, singur, 
nu ne-a putut aduce îna
poi. Cărbunele, da ! Și 
cum ne-a adus pe noi. a 
adus cu miile de-alde noi.

Avîntul industriei. înflo
rirea economică, iată ce 
i-a adus și i-a fixat in 
orașul vegheat emblematic 
de operele brâncușiene. Pe 
aceste meleaguri — care au 
dat istoriei pe Tudor Vla- 
dimirescu și pe Ecaterina 
Teodoroiu, care au dat 
culturii ctitori de limbă 
românească, care l-au dat 
pe Brâncuși, pentru ope
rele căruia vin in peleri
naj mii și mii de oameni, 
români și străini—ai acum 
de văzut nu numai aceste 
inegalabile creații, care 
altădată contrastau dure
ros cu mizeria din jur. Ai 
de văzut un oraș frumos, 
înnoit din temelii, pe mă
sura acestei epoci.

Anica FLORESCU 
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii”

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul dumneavoastră de felicitare 
și de urări pe care mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a 
zilei mele de naștere.

Exprimînd mulțumirile noastre sincere, ne este foarte agreabil să adresăm 
Excelenței Voastre personal și poporului român urări de fericire și prospe
ritate.

Vă rugăm să credeți în înalta noastră considerație.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Irak

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Irak, ambasadorul acestei 
țări la București. Badri Kerim 
Kadhim. a oferit., luni, o recepție.

Au participat Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Gheorghe Vlad. ministrul petrolului, 
Gheorghe Chivulescu. ministrul jus
tiției, Ion Stănescu. ministru, șeful 
Departamentului pentru construcții 
în străinătate. Iosif Uglar. vicepre
ședinte al Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentant! 1 ai altor ministere si insti
tuții centrale, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di

COMUNICATUL
Comisiei electorale centrale privind alegerea 
unor deputați în Marea Adunare Națională

în circumscripțiile electorale nr.' 3 
Brașov — Tractorul, județul Brașov, 
și nr. 11 Gherla, județul Cluj, au avut 
loc. în ziua de 15 iulie 1984. alegeri 
parțiale de deputați ' in Marea Adu
nare Națională.

Comisia electorală centrală a veri
ficat lucrările comisiilor electorale de 
circumscripție și ale comisiilor secții
lor de votare și a constatat că alege
rile s-au desfășurat în conformitate 
cu prevederile Legii electorale a Re
publicii Socialiste România.

Pe buletinele de vot a fost înscris 
cite un candidat al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste în fiecare 
din cele două circumscripții electo
rale.

în circumscripția electorală nr. 3 
Brașov — Tractorul, din totalul de 
40 359 alegători înscriși în listele elec
torale, s-au prezentat la vot 40 256 
alegători, reprezentînd 99,70 la sută. 
Pentru candidatul Frontului Demo

t V
15,00 Telex
15.05 Televacanță școlară. Vacanța mare 

a început !
15,25 Ecran de vacanță. Desene animate
15,35 Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României'4. Ansambluri
le „Brîulețul" și „Portul" din 
Constanța

15,45 Secvențe irakiene. Documentar 
16,05 Universul femeilor
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20,20 Actualitatea în economie £ Cu

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 18, 19 și 20 iulie. In țară : 
Vremea va fi în general instabilă, in
deosebi în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie insolite de descărcări 
electrice, mai frecvente în regiunile 
nordice și de est ale țării, precum și la 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale predo-

ȘTIRI SPORTIVE
NATAȚIE. La Izmir s-au incheiat 

campionatele balcanice de natație. în 
competiția feminină. înotătoarele ro
mance s-au situat pe primul loc în 
clasamentul general pe echipe, cu 
203 puncte, fiind urmate de cele din 
Bulgaria — 182 puncte. Grecia — 128 
puncte, Iugoslavia — 93 puncte și 
Turcia — 25 puncte. în ultimele zile 
de concurs, Iulia Mateescu a ter
minat învingătoare în două probe : 
100 m fluture — l’03”66/100 și 100 m 
spate — r06”19/100. Eniko Palencsar 
a ciștigat proba de 400 m liber cu 

cinema

plomatice acreditat! în tara noastră 
si membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Irak, luni după-amiază a avut 
loc, în Capitală, o manifestare orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Badri Kerim Ka
dhim, ambasadorul Republicii Irak 
la București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

crației și Unității Socialiste au votat 
39 351 alegători, adică 97,75 la sută. 
A fost ales deputat in Marea Adu
nare Națională tovarășul • Necșoiu 
Virgil, director general al Centralei 
industriale de tractoare Brașov.

în circumscripția electorală nr. 11 
Gherla, din totalul de 40 724 alegă
tori înscriși în listele electorale s-au 
prezentat la vot 40 687 alegători, re
prezentînd 99,90 la sută. Pentru can
didatul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste au votat 40 373 alegă
tori, adică 99,24 la sută. A fost ales 
deputat in Marea Adunare Națio
nală tovarășul Pal Arpad, profesor, 
decanul Facultății de matematică a 
Universității din Cluj-Napoca.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost inaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale, pentru a fi 
transmise Comisiei de yalidare a 
Marii Adunări Naționale.

toate forțele, cu răspundere re
voluționară la cea mai importantă 
lucrare de sezon — secerișul griu
lui !

20.30 Tineri, In țara tinereții — muzică 
ușoară românească

20,40 Ctitorii cu care ne mîndrlm (par
țial color). Noua industrie aero
nautică

21,00 Teatru TV : „Patima fără sflrșit- 
de H. Lovinescu (color). Interpre
tează : Mircea Albulescu, Mlrcea 
Anghelescu, Dragoș Pîslaru, Gilda 
Marinescu, Mlrela Gorea, Jeanine 
Stavarache, Ioana Bulcă, Gelu 
Nițu, Traian Stănescu, Constantin 
Dinulescu, Adrian Georgescu. Re
gia artistică : Cornel Todea

22,20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului 

mlnînd din sectorul nordic in ultimele 
zile. Temperatura aerului va continua 
să scadă la începutul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 18 și 26 de grade, 
izolat mal ridicate. Pe alocuri, canti
tățile de apă căzute vor depăși 20 de 
litri pe metrul pătrat in 24 de ore. 
Izolat — grindină. In București : Vre
mea va fi în general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor oscila între 14 
și 17 grade, iar cele maxime intre 24 
și 27 de grade.

timpul de 4’22”44/100, iar în proba de 
ștafetă 4X100 m echipa României s-a 
clasat pe locul intii cu 3’59”11/100, 
nou record național.

în total, sportivii români au cucerit 
zece titluri de campioni balcanici.

CICLISM. — Cea de-a 17-a etapă 
a Turului ciclist al Franței, Gre
noble — L’Alpe d’Huez (151 km) a 
fost cîștigată de rutierul columbian 
Luis Herrera în 4h 39’24”. Pe locul 
doi, la 49”, a sosit francezul Laurent 
Fignon, care a preluat tricoul galben.

MINA (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,
9 Omul și fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12.15; 16; 19.15, GLORIA 
(47 46 75) — 9: 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12: 16; 19.
G Cobra se întoarce : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
9 Cineva ca tine : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 
20.
9 Yankeii : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
12; 16; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 12; 
16; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 12; 16; 
19, la grădină — 21.
9 Legenda călărețului singuratic : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) 
— 9: 11; 13; 15,30; 17,45; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
9 îmi sare țandăra : GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 21.
9 Polițist sau delincvent : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
9 Cuscrii : GRĂDINA MODERN 
(23 71 01) — 21.
9 Par șl Impar : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.
9 Vizită la domiciliu : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.

teatre
9 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Hollywood —
19.30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la complexul sportiv Lacul Tei, 
14 75 46) : Anecdote provinciale —
20.30.
® Teatrul Mic (Rotonda scriitorilor 
din Cișmiglu, 14 70 81) : August elibe
rator — spectacol de sunet și lumi
nă — 21.
9 Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19,30: (la clubul în
treprinderii „Pionierul") : Comedii la 
„Pionierul" — 14,45.
9 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
9 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Acești Îngeri triști — 19.
9 Teatrul Glulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30.
9 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78. grădina Cărăbuș) : Spec
tacol de divertisment și film — 20,30.
9 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cintați cu mine uit cintec — 18,30.



RABAT: Schimli de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si secretarul general al Partidului 
Progresului si Socialismului tin Maroc
RABAT 16 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Cornu-, 
nist Român, au fost transmise un 
cordial salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și succes in 
activitatea pe care o desfășoară to
varășului Aii Yata, secretar general 
al Partidului Progresului și Socialis
mului din Maroc.

Tovarășul Aii Yata a exprimat vii 
mulțumiri și a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
numele său și al întregii conduceri 
a partidului, sentimentele de respect 
și admirație pentru fructuoasa acti
vitate pusă în slujba poporului ro

Încheierea lucrărilor Congresului Uniunii Socialiste 
a Forțelor Populare din Maroc

Tovarășul Abderrahim Bouabid reales prim-secretar al partidului
RABAT 16 (Agerpres). — La 

Casablanca s-au încheiat lucrările ce
lui de-al. IV-lea Congres al Uniunii 
Socialiste a Forțelor Populare din 
Maroc.

în funcția de prim-secretar al 
partidului, a fost reales tovarășul 
Abderrahim Bouabid.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-au transmis 
tovarășului Abderrahim Bouabid

Convorbiri privind dezvoltarea colaborării 
economice între România si R.F. Germania■ '

BONN 16 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se un cordial salut și cele mai bune 
urări președintelui în exercițiu al 
Bundesratului R.F.G. (Camera lan
durilor), prim-ministru al landului 
Bavaria. președintele Partidului 
Uniunea Creștin Socială, Franz Josef 
Strauss.

Mulțumind călduros, F.J. Strauss 
a rugat să se prezinte președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai alese 
sentimente de stimă și urări de bine.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea la Munchen, de că

Conferință a mișcărilor pentru pace 
latino-americane

QUITO 16 (Agerpres).,. •^-.Confe-i 
rința latino-americană pen'thr 'pace;’ ' 
care s-a desfășurat la Guayaquil in 
prezența reprezentanților mișcării 
pentru pace din 12 țări din zonă, 
a examinat evoluția situației con- 
flictuale din America Centrală, 
criza economică și financiară ce a- 
fectează statele latino-americane și 
caraibiene, consecințele acesteia 
asupra climatului politic, necesita
tea intensificării luptei împotriva 
cursei înarmărilor și, în primul 
rînd, împotriva înarmărilor nu
cleare.

O atenție deosebită a fost acor
dată, în cadrul dezbaterilor, poli
ticii financiare a statelor occiden
tale față de țările în curs de dez
voltare, inclusiv față de cele latino- 
americane, subliniindu-se că S.U.A. 

---- -------------------------------(PZîVP0£Z7ZC/)

spania : Incertitudini si condiționări— 1 -■ i i
in problema aderării la Piața Comună

Situația economiei spaniole și, 
în legătură directă cu aceasta, pro
blema aderării la Piața comună 
constituie teme care preocupă în 
mod deosebit cercurile politice, 
economice și sindicale, precum și 
presa din Madrid. Cu atit mai pre
santă este această preocupare, cu 
cît intrarea Spaniei în comunita
tea economică vest-europeană ar 
urma să aibă implicații majore 
asupra viitoarei evoluții a întregii 
economii spaniole.

Scadenta unei decizii in această 
controversată problemă .— potrivit 
hotărîrii „celor zece" negocierile cu 
privire la aderare urmează să se 
încheie in cursul anului 1984 — in
tervine intr-un moment în care se 
fac foarte acut simțite efectele cri
zei7 economice ce confruntă toate 
țările occidentale. Spania înregis
trează un ridicat număr de șomeri 
(2 668 700) și o rată a inflației care 
în unele luni se apropie de . 10 la 
sută. Pregătindu-se să se alinieze 
Pieței comune, și, ca urmare, să 
intre în concurentă directă cu in
dustria puternic dezvoltată a unor 
țări ca R.F.G.. Franța, Marea Bri
tanie, Italia, Belgia, Olanda, Lu
xemburg, guvernul spaniol a tre
cut la „reconversiunea industriei" 
proprii, ceea ce în fapt echivalea
ză cu o încetinire a ritmului de 
dezvoltare. Pe plan social, aceasta 
reprezintă un procent sau două in 
plus adăugat la șomaj, care deja 
cuprinde 20,45 la sută din totalul 
populației apte de muncă.

Tuturor acestor fenomene li se 
adaugă și cel al reducerii investi
țiilor în sectorul productiv. în 
ciuda faptului că o serie de nor
me fiscale avantajoase au facilitat 
marilor firme și companii să reali
zeze. in T983 și în primele șase 
luni ale anului in curs, profituri de 
15—18 la sută. Dar. în loc să pla
seze aceste cîștiguri suplimentare 
in sectorul lucrativ, ceea ce ar fi 
făcut să crească numărul angaja- 
ților. ele. urmărind 'obținerea ime
diată de profituri suplimentare, au 
fost lansate. în speculații bancare, 

în aceste condiții, pentru guver
nul spaniol, condus de Felipe Gon

mân, a cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea, la Casablanca, a 
tovarășului Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., de către tova
rășul Aii Yata, sepretar general al 
Partidului Progresului și Socialismu
lui din Maroc.

In cadrul intilnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă cu privire la 
preocupările actuale ale celor două 
partide și s-a efectuat un schimb de 
păreri în probleme ale vieții inter
naționale.

calde felicitări pentru realegerea sa 
în funcția de prim-secretar âl Uniu
nii Socialiste a Forțelor Populare din 
Maroc. împreună cu cele mai sincere 
urări de succese în activitatea de 
răspundere ce i-a fost încredințată.

Mulțumind călduros pentru felici
tările adresate, tovarășul Abderrahim 
Bouabid a rugat să se transmită, to
varășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate și suc
cese tot mai mari in activitatea pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului pentru fericirea și 
prosperitatea poporului român, pen
tru cauza păcii și colaborării inter
naționale.

tre F.J. Strauss, a tovarășului Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, care se află intr-o vi
zită în R.F.G.

în cursul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale relațiilor dintre 
România și R. F. Germania și pro
bleme internaționale de interes co
mun. S-a manifestat dorința comu
nă de a se acționa pentru extinderea 
schimburilor comerciale, pentru in
tensificarea colaborării industriale 
și tehnico-științifice între cele două 
tărî.

La întrevedere a participat Ion 
Rîrnbu, ambasadorul tării noastre la 
Bonn.

. încearcă șă arunce povara cheltuie- 
'Itl’ot'mnifăre asupra țărilor în curs 
de dezvoltare, recurgînd în acest 
scop la majorarea ratei dobinzilor, 
la presiuni de natură economică și 
politică.

în documentele adoptate, confe
rința evidențiază că sarcina prin
cipală a tuturor popoarelor latino- 
americane o constituie în momen
tul de față sprijinirea acțiunilor 
pentru apărarea păcii și preîntim- 
pinarea unei conflagrații mondiale 
nucleare, pentru interzicerea ar
melor nucleare, reducerea cheltuie
lilor militare și utilizarea mijloa
celor financiare eliberate pe aceas
tă cale în scopul soluționării pro
blemelor sociale și economice ce 
confruntă majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare.

zalez, aderarea la Piața comună, 
considerată a fi în avantajul Spa
niei, creează numeroase preocupări 
și incertitudini. Desigur, nu este 
vorba doar- de depășirea unor difi
cultăți de ordin economic ce mai 
persistă in calea negocierilor, da
torate rezervelor formulate de țări 
ca Franța și Italia, care se tem de 
o puternică concurență pentru agri
cultura lor de tip mediteranean din 
partea produselor similare spaniole.

în general, problema aderării la 
Piața comună este privită în cercu
rile politice sub diversele ei as
pecte — unele pozitive, altele con
tradictorii. Nu asupra acestor as
pecte insă ne propunem să insis
tăm. Ceea ce se află în atentia 
factorilor politici in ultima vreme 
sint încercările de. condiționare a 
aderării Spaniei la C.E.E. de o altă 
problemă, de ordin politico-militar. 
și anume atitudinea fată de 
N.A.T.O. Sint din ce în ce mai 
evidente semnele că dorința Spa
niei de a intra in Piața comună 
este folosită de anumite cercuri a- 
tlantice pentru a determina menți
nerea bazelor militare străine pe 
teritoriul spaniol și integrarea mai 
strînsă in N.A.T.O.

Se știe că, luind în considerare 
starea de spirit anti-N.A.T.O. ma
nifestată de poporul spaniol, pri
mul ministru a hotărit „înghețarea" 
procesului de integrare in organis
mele militare nord-atlantice și a 
promis că va organiza un refe-

africa : Preocupări pentru o 
strategie comună a dezvoltării

într-un moment de „vacanță po
litică", Organizația Națiunilor U- 
nite a considerat totuși ca presant 
să pună din nou în atenție pro
blemele economice grave cu care 
se confruntă in prezent țările con
tinentului african. Cu prilejul se
siunii Consiliului Economic și So
cial al O.N.U., desfășurată recent 
la Geneva, secretarul general al

ROMA

Plenara C.C. al P.C. Italian
ROMA (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. Italian, care a examinat ra
portul prezentat de Alessandro. Nat- 
ta. secretar general al P.C.I., consa
crat evoluțiilor vieții politice interne 
și' situației create după votul de la 
17 iunie pentru Parlamentul (vest-) 
european. Plenara a evidențiat că 
succesul deosebit obținut de comu
niștii italieni la scrutinul din iunie 
demonstrează sprijinul și populari
tatea de care se bucură politica 
P.C.I., confirmind rolul partidului ca 
principală forță democratică in 
Italia.

în cadrul plenarei a fost eviden
țiată necesitatea unui dialog deschis 
intre forțele politice și a restabilirii 
legalității constituționale in tară. 
Alessandro Natta a arătat că rezulta
tele alegerilor de la 17 iunie au de
monstrat. o dată in plus, că P.C.I. 
este „o puternică forță politică, în 
măsură să ofere o alternativă și să 
propună propria sa candidatură la 
un guvern", menționează agenția 
ANSA.

Evoluția situației 
. din Liban
BEIRUT 16 (Agerpres). — Procesul 

de dezangajare militară intre mili
țiile locale din nordul Libanului a 
continuat. luni, fără incidente «- 
relatează agențiile internaționale de 
presă. Postul de radio Beirut — citat 
de agenția United Press Interna
tional — a anunțat că, in regiunea 
Koura s-a. instalat calmul. Au fost 
redeschise drumurile și căile de ac
ces, pină in prezent blocate de ba
ricade. Forțele poliției libaneze. au 
pătruns in Amioun — una din loca
litățile din zonă disputate de mi
lițiile locale rivale, a precizat postul 
de radio.

Convenția Națională 
a Partidului Democrat 

din S.U.A.
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

începind de luni, ora 21,00 GMT. la 
San Francisco se desfășoară lucrările 
Convenției Naționale a Partidului De
mocrat din S.U.A., care are ca punc
te principale pe ordinea de zi defi
nitivarea și aprobarea Programului 
acestei formațiuni politice și desem
narea oficială a candidaților la pre
ședinția și vicepreședinția Statelor 
Unite, care îi vor înfrunta pe Ronald 
Reagan și George Bush — din 
partea republicanilor — in alegerile 
prezidențiale de la 6 noiembrie.

Pentru obținerea învestiturii Parti
dului Democrat candidează fostul 
vicepreședinte Walter Mondale. sena
torul de Colorado. Gary Hart, și pas
torul de culoare Jesse Jackson, fi
nind seama de faptul că Walter Mon
dale și-a adjudecat în urma alegeri
lor preliminare sprijinul a mai mult 
de jumătate din cei circa 4 600 de 
delegați la Convenția Națională de
mocrată. observatorii de la San Fran
cisco consideră că acesta va deveni 
candidatul oficial al Partidului Demo
crat in alegerile prezidențiale. După 
cum s-a anunțat, el a ales-o pe Ge
raldine Ferraro, membră din 1978 a 
Camerei Reprezentanților. drept 
candidată la funcția de vicepre
ședinte.

După cum relatează agențiile ame
ricane Associated Press și United 
Press International, in ziua deschide
rii lucrărilor convenției democrate, 
la San Francisco au avut, loc ample 
demonstrații împotriva cursei înar
mărilor, pentru dezarmare si pace, la 
care au luat parte zeci de mii de 
persoane sosite aici din toate colțu
rile Statelor Unite.

rendum în cadrul căruia poporul să 
hotărască poziția fată de acest pact 
militar. Or. scadenta pentru adop
tarea hotăririi privind referendu
mul se apropie, fapt care determi
nă cercurile atlantice să pună și 
mai insistent în fața Madridului 
următoarea alternativă : sau ieșirea 
din N.A.T.O., sau primirea în 
rindul „celor zece"*,  primire înfăți
șată. în principiu, ca o „recompen
să" și utilizată, practic, ca un in
strument de presiune.
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Prin acțiuni de masă, poporul 
spaniol și-a manifestat in repetate 
rinduri opoziția față de Pactul 
nord-atlantic și față de prezența 
bazelor americane pe teritoriul tă
rii. O amplă manifestație de acest 
gen a avut loc luna trecută, cind 
pe străzile Madridului s-au adunat 
circa 500 000 de persoane pentru a 
demonstra împotriva prezentei ba
zelor străine pe teritoriul spaniol și 
pentru „un referendum clar" in le
gătură cu poziția țării față de 
N.A.T.O. Numai că data referendu
mului a fost mereu amînată.

In cercurile politice, in rindurile 
opiniei publice spaniole se mani
festă o vie dezaprobare fată de a- 
semenea condiționări și presiuni 
din afară, considerindu-se că ten
dințele de. lărgire și perpetuare a 
blocurilor militare, de menținere a 
bazelor militare străine pe terito
riul altor țări contravin intereselor 
poporului spaniol, ca și ale celor
lalte popoare europene, sint in vă
dită opoziție cu voința atit de clar 
exprimată în cadrul unor ample 
acțiuni de masă pe întregul conti
nent pentru transformarea Europei 
intr-o zonă a înțelegerii, colaboră
rii și destinderii.

Nicolae PLOPEANU

O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
prezentat un raport special pe a- 
ceastă temă, motivindu-și de
mersul prin faptul că Africa stră
bate una dintre cele mai dificile eta
pe din perioada postbelică. Veni
tul pe cap de locuitor în nume
roase state, se arată în raport, este 
mai mic, în termeni reali, decît cu 
15 ani în urmă, iar impactul rece

Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, 
in Republica Arabă Egipt 

începerea convorbirilor
CAIRO 16 (Agerpres). — Luni au 

început, la Cairo, convorbirile dintre 
primul. ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, și primul mi
nistru al Republicii Arabe Egipt_, 
Kamal Hassan Aii. Cu acest prilej 
s-a evidențiat că la baza raporturilor 
româno-egiptene existente in toate 
domeniile de interes comun se află 
înțelegerile convenite in cadrul dia
logului rodnic purtat. în ultimii ani, 
la București și Cairo, de președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak.

După ce s-au informat reciproc 
asupra preocupărilor guvernelor ce
lor două țări pe planul construc
ției economice și sociale, cei doi 
premieri au examinat stadiul con
lucrării bilaterale, în lumina înțe
legerilor și acordurilor conveni
te cu prilejul iritîlnirilor la nivel 
înalt, măsurile ce se impun pen
tru intensificarea colaborării re
ciproc avantajoase in domenii de 
interes comun, îndeosebi pe plan 
economic, pentru asigurarea dez
voltării armonioase, în perspec
tivă, a raporturilor româno-egip
tene. De ambele părți s-a ex
primat voința ca in dezvoltarea pe 
mai departe a conlucrării bilaterale 
să se pornească de la principiile și 
prevederile înscrise în declarația co
mună semnată la Cairo în octombrie 
anul trecut de cei do.i șefi de stat, 
in celelalte documente convenite la 
cel mai înalt nivel.

Exprimînd satisfacția comună pen
tru modul in care au fost finalizate, 
in anii trecuti unele acțiuni de 
cooperare industrială, cei doi pre-

★
Luni dimineața, tovarășul Constantin 

Dăscălescu a depus o coroană de flori 
la Monumentul soldatului necunos
cut din Cairo.

în cursul aceleiași dimineți, pri
mul ministru aJ guvernului român a

★

Primul ministru al Republicii 
Arabe Egipt a oferit, luni, un dineu 
în onoarea primului ministru al gu
vernului român. Au luat parte mem
bri ai guvernului, alte persoane ofi
ciale egiptene, precum și persoanele 
oficiale române care il însoțesc pe 
primul ministru român in vizita ofi
cială de prietenie pe care o între
prinde in Egipt.

în timpul dineului, desfășurat in-

Reuniune specială a cabinetului britanic consacrată 
situației create de puternicele acțiuni greviste

LONDRA . 16 (Agerpres). — Cabi
netul conservator britanic s-a întru
nit luni in.cadrul unei reuniuni spe
ciale consacrate examinării situației 
de criză care s-a creat in tară in 
urma puternicelor acțiuni greviste 
declanșate de lucrătorii de la mi
nele de cărbune, la care s-au raliat, 
in semn de solidaritate, docherii și, 
recent, marinarii de pe navele care a- 
sigură legăturile comerciale ale Marii 
Britanii cu continentul european. După 
cum s-a precizat, in cadrul reuniunii, 
cabinetul și-a însușit poziția rigi
dă anunțată anterior de primul mi
nistru, declarînd că ..nu va ceda 
șantajului unei minorități". Dar, 
după cum remarcă observatorii de 
la Londra, această încercare a gu
vernului conservator de a trata de 
pe poziții de forță ampla mișcare 
revendicativă din etapa actuală din 
Marea Britanie este ferm dezapro
bată de sindicate si de opinia publi

siunii mondiale/ al inflației și mai 
ales al practicilor discriminatorii 
promovate de țările occidentale in 
comerțul mondial au efecte devas
tatoare. Datorită lor, acest conti
nent, care dispune de imense re
surse naturale -.(aur, cupru, zinc, 
diamante, uraniu etc.), nu numai că 
nu reușește să obțină sursele fi
nanciare necesare promovării pro
gresului său economic, ci a fost 
obligat să contracteze mereu noi 
împrumuturi, datoria sa externă 
ajungînd în 1982 la circa 66 mi
liarde dolari,, S-a agravat, de a- 
semenea, considerabil situația a- 
limentară. Efectul catastrofal ,al 
secetei prelungite — unele state 
africane au avut 4-5 ani consecu
tivi de secetă gravă — care se îm
pletește cu procesul deșertificării 
(in țările Sahelului, el avansează 
cu 150 km pe an), a făcut ca pe 
continentul african peste 150 mili
oane de persoane să lie confrunta
te cu fenomene acute de foamete și 
malnutriție. 24 de țări suferă din 
cauza penuriei grave de alimente, 
iar unele și de apă potabilă.

Datele prezentate reflectă, -in
tr-adevăr, o situație de-a dreptul 
dramatică, situație care preocu
pă in mod deosebit statele conti
nentului, opinia publică mondia
lă. Aceasta iși găsește reflectarea in 
străduința celor 50 de țări membre 
ale Organizației Unității Africane 
de a depăși efectele crizei prin in
tensificarea 'efortului propriu in 
procesul dezvoltării economice și 
mai ales prin extinderea colaboră
rii lor pe plan regional și conti
nental. Astfel, este semnificativ 
faptul că ir). ultima vreme in A- 
frica au avut loc mai multe reu
niuni cu caracter economic, între 
care intilnirea de la Harare a re
prezentanților statelor Organiza
ției de cooperare regională afri
cană1 „Zona de comerț preferen
țial" și reuniunea la nivel înalt de 
Ia Gaberones a Conferinței de 
coordonare pentru dezvoltare a 
țărilor din sudul Africii, care au 
dezbătut pe larg situația existen
tă și au adoptat o serie de măsuri 
menite să contribuie la depășirea 
prin eforturi comune a probleme
lor cu care se confruntă.

După cijm relevă observatorii 
politici, hotărîrea conferinței de la 
Harare de a reduce cu 70 la sută 
tarifele vamale la mărfurile gene
rale și de a crea o unitate de cont 
pentru regiunea respectivă consti
tuie o încercare de a reduce greu

mieri au analizat probleme privind 
obiectivele economice aflate în curs 
de rezolvare sau in curs de nego
ciere. S-a convenit inițierea unor noi 
acțiuni de cooperare industrială in 
domeniul construcțiilor de mașini, 
chimiei, metalurgiei. îmbunătățirilor 
funciare șl altele. în acest context, 
cei doi premieri au afirmat hotă- 
rirea guvernelor lor de a depune 
toate eforturile pentru lărgirea do
meniilor de conlucrare reciproc 
avantajoasă, pentru realizarea in cele 
măi bune condiții a acțiunilor de 
cooperare convenite.

Analiza raporturilor comerciale 
bilaterale a pus in evidență posibi
litățile pe care le oferă economiile 
in continuă dezvoltare ale celor două 
țări pentru extinderea și diversifi
carea schimburilor de produse, atit 
în acest an, cit și in anii viitori.

S-a evidențiat posibilitatea extin
derii acestor raporturi prin schimbul 
de mărfuri, cît și prin realizarea în 
cooperare a unor obiective economice 
plătite prin livrări de. mărfuri.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate intr-un ' spirit constructiv, de 
stimă .și înțelegere, cei doi prim-mi- 
niștri au efectuat un schimb de ve
deri asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Cu acest prilej, primul ministru e- 
giptean a subliniat contribuția deose
bită a României, socialiste, personal a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, la 
soluționarea marilor' probleme ale 
contemporaneității.

La convorbiri au participat persoa
ne oficiale române si egiptene.

Convorbirile continuă.
★

depus o coroană de flori la Monu
mentul lui Mohamed Anwar El 
Sadat.

O gardă militară a prezentat 
Onorul.

*

tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi prim-miniștri au exprimat 
convingerea că actualele convorbiri 
vor înscrie noi contribuții în dezvol
tarea pe multiple planuri a relațiilor 
româno-egiptene și au toastat in să
nătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Mohamed 
Hosni Mubarak, pentru prosperitatea 
celor două popoare, pentru pace și 
înțelegere în lume.

că democratică din. tară, care cer ca
binetului să inițieze, intr-un spirit 
cpnsțruqțiv, de . compromis, negocieri 
cu greviștii/ce formulează o serie de 
revendicări legitime privind apăra
rea locurilor lor de muncă, comba
terea șomajului, împiedicarea unor 
noi măsuri de trecere in miinile ca
pitalului privat a unor sectoare na
ționalizate, precum și ameliorarea 
standardului de viață al păturilor 
muncitoare, grav afectate de feno
menele de criză. După cum relatea
ză agenția France Presse, această 
poziție rigidă a guvernului conser
vator britanic și apelul la „calm so
cial" apar și ca o tactică de tergi
versare a satisfacerii cererilor gre
viștilor în așteptarea rezultatului 
negocierilor ce vor avea loc marți 
între sindicatul docherilor și admi
nistrație, sub egida organismului 
care arbitrează conflictele sociale.

tățile produse de lipsa de valută 
forte, de a elimina barierele ce 
frinează creșterea comerțului in
terregional și de a stimula dez
voltarea relațiilor economico-fi- 
nanciare dintre aceste țări, însăși 
viața relevînd necesitatea intensi
ficării efective a conlucrării din
tre statele in curs de dezvoltare 
de pe toate continentele. Țările 
membre au decis, de asemenea, să 
intensifice, prin mijloacele cele 
mai. variate, .cooperarea în ve
derea dezvoltării industriei, agri
culturii, transporturilor. teleco
municațiilor, ca și in alte dome
nii. Toate aceste măsuri sint con
siderate ca un pas înainte pe ca
lea traducerii în viață a hotărîri- 
lor conferinței la nivel înalt a 
O.U.A. de la Lagoș (1980), care a 
elaborat o strategie'pe termen lung 
de dezvoltare economică a Africii 
axată pe creșterea rolului și pon
derii eforturilor proprii.

Paralel cu atenția acordată dez
voltării cooperării economice, ță
rile Africii manifestă un interes 
deosebit pentru soluționarea gra
velor probleme alimentare create 
ca urmare a secetei catastrofale 
care a lovit nu numai regiunile de 
lg sud de Sahara, ci și numeroa
se alte zone ale continentului. „De 
zece ani — scrie ziarul belgian 
„Le Soir" — seceta este cronică ; 
ultimele precipitații în Sahel s-au 
ridicat, la o treime din cantitatea 
normală. Cursurile de apă se. află 
la nivelul cel mai scăzut de la în
ceputul secolului, vinturile au ars 
recoltele și satele nu mai sint 
decît ruine, invadate încetul cu 
încetul de nisip". Urmări deosebit 
de grave a avut această calamita
te și in sudul Africii. Pentru a 
veni în ajutorul țărilor afectate de 
secetă, la 16 iulie, in capitala Re
publicii Zimbabwe s-a deschis o 
reuniune a F.A.O., la care partici
pă reprezentanți din numeroase 
colțuri ale continentului.

Gravele probleme cu care se 
confruntă Africa, ca și alte re
giuni ale globului, constituie încă 
o dovadă a adîncilor inechități 
existente în lumea de azi, pledind 
cu putere pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, in 
cadrul căreia toate popoarele să 
se dezvolte liber, beneficiind în e- 
gală măsură de rezultatele muncii 
lor, de cuceririle civilizației mo
derne.

Nicolae N. LUPU

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII IRAK

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

BAGDAD
Cea de-a XVI-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Irak îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu 
personal, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului irakian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie si de conlucrare rodnică 
dintre țările noastre voi' cunoaște o dezvoltare și diversificare continuă, spre 
binele popoarelor român și irakian, al cauzei generale a păcii, independentei, 
destinderii și colaborării iii întreaga lume.

Poporul irakian sărbătorește as
tăzi Împlinirea a 16 ani de la Re
voluția din 17 iulie 1968, care a 
marcat un moment de cea mai mare 
însemnătate -in viața politică și so
cială a țării. Desfășurată la un de
ceniu după abolirea regimului mo
narhic feudal, revoluția inițiată de 
Partidul Baas Arab Socialist a des
chis calea unor vaste prefaceri 
economice bazate pe valorificarea 
resurselor naturale, ceea ce a ri
dicat la o viată nouă întinse re
giuni din valea Tigrului și a Eufra
tului. La Bagdad și Mosul, la Basra 
și Kirkouk au fost înălțate în acești 
ani numeroase fabrici și uzine, 
cartiere de locuințe și instituții 
social-culturale, iar pe vaste în
tinderi din zona celor două fluvii 
au apărut noi exploatări agricole, 
ca rezultat al fertilizării a sute de 
mii de acri de pămînturi deșertice.

Succese de seamă au fost obți
nute in ceea ce privește creșterea 
potențialului industriei petroliere. 
Ca urmare a cercetărilor- și pros
pecțiunilor Efectuate, rezervele de 
petrol sint evaluate la aproximativ 
65 miliarde barili. S-au încheiat de 
curind operațiunile de mărire a ca
pacității conductei care leagă câm
purile petroliere de la Kirkouk cu 
portul turcesc Yumurtalik. de la 
Marea Mediterană. și au continuat 
eforturile pentru sporirea capaci
tății de prelucrare a hidrocarburi
lor prin construirea unor instalații 
de lichefiere a gazelor și ă unui 
complex petrochimic la Zubair.

Plănui de cin-ci ani 1981—1985, 
aflat in curs de înfăptuire, are 
in vedere continuarea cu eforturi 
sporite a acestei ample opere con

în întimpinarea aniversării a 40 de ani 
de la constituirea Poloniei populare 

Realizări în dezvoltarea economiei naționale
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Fă- 

cind o trecere in revistă a realiză
rilor .Poloniei in dezvoltarea .econo
miei naționale in cei 40 de ani care 
au trecut de la constituirea Poloniei 
populare, agenția P.A.P. relevă că 
dezvoltarea planificată a creat con
dițiile favorabile realizării unei 
industrii si agriculturi moderne, în 
perioada planurilor cincinale 1950— 
1964, pe harta economică a țării au 
apărut . schimbări radicale : s-au 
dezvoltat industria, baza de com
bustibil și energie, au apărut noi

Inaugurarea unui nou și modern combinat 
ai industriei alimentare

VARȘOVIA (Agerpres). — La 
Krasnystaw a intrat in funcțiune 
un nou și modern combinat al in
dustriei alimentare, unde se pot 
prelucra, zilnic, 180 000 de litri de 
lapte. întreprinderea poate prelua 
și prelucra o mare cantitate de ma
terii prime din trei voievodate cu o 
zootehnie dezvoltată, de unde laptele

g^EMTIILE DE PRESA
hfw -• pe scurt

I ALEGERILE LEGISLATIVE GE
NERALE ANTICIPATE DIN NOUA

| ZEELANDA s-au soldat cu victo
ria Partidului Laburist, condus de 
David Lange, care devine . astfel 

. prim-ministru al țării — informea
ză agențiile internaționale de presă.

I în Parlamentul neo-zeelandez, 
laburiștii vor deține majoritatea

I absolută — 56 de mandate, din 
J totalul de 95 — față de 37 ale

Partidului Național, condus de Ro- 
. bert Muldoon, și două țnandâte ale 

partidului Creditul Social. Obser- 
• vatorii politici din Wellington re

levă că rezultatele alegerilor legis- 
Ilative evidențiază. nemulțumirea 

electoratului față de politica eco
nomică a fostului guvern. Noua 

IZeelandă, cu o datorie externă de 
peste 11 miliarde de dolari, la o 
populație de 3,2 milioane de lo
cuitori, are cea mai ridicată dato-

I rie din lume raportată la locuitori.

CONVORBIRI CUBANO-AME-
. RICANE. Ministerul Relațiilor'Ex

terne al Republicii Cuba a anunțat
1 că, în zilele de 12 și 13 iulie, la 

New York au avut 10c convorbiri
I intre reprezentanți ai guvernelor 
| cubanez și american — informează 

agenția Prensa Latina. Au fost
I examinate probleme privind situa

ția cetățenilor proveniți din Cuba
1 care trăiesc în S.U.A., arată agenția.

CREȘTEREA INFLAȚIEI ÎN
I ISRAEL. Datele statistice oficiale 

difuzate la Tel Aviv arată că. în
I iunie, creșterea medie a prețurilor 
| a fost in Israel de 13,3 la sută, 

reprezentind cea mai mare rată lu-
■ nară a inflației de la crearea sta

tului. informează agențiile Reuter
I și United Press International. De 

la 1 ianuarie 1984, prețurile la pro- 
| dusele alimentare de bază, chirii și 
I servicii au sporit cu 122,5 la' sută.

ACTIVITATE
MOSCOVA 16 (Ager- 

I preș). — După cum 
I transmite agenția

T.A.S.S., nava auto- 
. mată de transport

„Progress—22“ a tost
I desprinsă de comple

xul orbital „Saliut-7“
I — „Soiuz T-ll". Ea a 
| fost plasată pe o orbi

tă calculată anterior
I Și, după ce a intrat in

straturile dense ale 
atmosferei terestre, 
s-a dezintegrat.

„Progress—22“ a fost 
plasată pe orbită la 
28 mai 1984 și a adus 
materialele și com
bustibilul necesare 
continuării funcționă
rii laboratorului spa
țial „Saliut-7“.

Luni, cosmonauții

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

structive. printre prevederile sale 
numărindu-se realizarea unor im
portante obiective in domeniile in
dustriei, agriculturii, transporturi
lor etc.. Traducerea in viață a unor 
proiecte de asemenea amploare 
presupune însă existența unor con
diții de liniște și pace, ceea ce im
plică reglementarea pe cale politi
că. prin tratative, a problemelor 
dintre Irak și Iran. In favoarea 
unei asemenea soluționări, cores
punzătoare pe deplin intereselor 
celor două țări și popoare, se pro
nunță cu consecvență România, a- 
ceasta răspunzînd, totodată, cauzei 
stabilității și înțelegerii in Orientul 
Mijlociu și în întreaga lume.

Prieten sincer și apropiat al po
poarelor arabe, poporul român 
urmărește cu interes și simpatie 
eforturile depuse de poporul ira
kian pentru consolidarea indepen
denței țării sale, pentru progres 
economic și social. Intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Irak s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare, întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, care în
registrează un curs mereu ascen
dent. O contribuție hotăritoare. in 
acest sens au avut-o intîlnirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Saddam Husâein, 
care au deschis ample perspective 
conlucrării româno-irakiene pe cele 
mai diverse planuri. Acordurile și 
înțelegerile realizate cu prilejul vi
zitei .întreprinse de șeful statului 
român la Bagdad în iunie 1982 au 
pus noi și puternice baze colaboră
rii dintre țările noastre, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

regiuni economice. S-a înființat in
dustria navală, s-au dezvoltat con
strucțiile de mașini. Aceasta a de
terminat si schimbări demografice 
structurale în urma cărora anul tre
cut. de pildă, populația orașelor re
prezenta aproape 60 la sută din în
treaga populație a tării fată de 27 
la sută în anul .1938.

Modificările economice structurale 
pentru care țările europene occiden
tale au avut nevoie de 70—80 de 
ani s-au realizat în Polonia de două 
ori mai repede.

se trimitea în trecut pentru prelu
crare la mare depărtare.

In prezent. în perioada de rodaj, 
aici se prelucrează 100 000 de litri 
de lapte, dar colectivul întreprinde
rii și-a luat angajamentul de a 
începe să lucreze, în curind, la ca
pacitatea proiectată.

Economiștii apreciază că. în cazul 
in care presiunile inflaționiste se 1 
vor menține, există posibilitatea ca 
rata anuală a inflației să ajungă la I 
400 la sută sau chiar mai mult. I

POPULAȚIA TERREI este in I 
prezent de 4.8 miliarde locuitori și | 
ar putea crește de peste două ori 
pină in anul 2050 — se ' apreciază ■ 
intr-un raport al Băncii Internațid- I 
nale pentru Reconstrucție și Dez- ' 
voltare (B.I.R.D.). Potrivit studiilor 
demografice incluse in raportul a- 1 
mintit, numai in cursul acestui an, | 
populația globului ar urma să 
crească cu aproximativ 80 milioane . 
persoane.

LA LONDRA A ÎNCEPUT O , 
NOUA RUNDA DE NEGOCIERI 
INTRE ȚĂRILE EXPORTATOARE I 
ȘI CELE IMPORTATOARE DE 
CACAO PENTRU ÎNCHEIEREA I 
UNUI NOU ACORD INTERNA
ȚIONAL în vederea stabilizării 
prețurilor la acest produs pe pic- . 
fele mondiale. Potrivit unei decla
rații făcute de președintele fostei 1 
runde de; negocieri pe această 
temă, din mai a.c., de la Geneva, I 
Mario Aleman (Ecuador), pârtiei- | 
panții la negocieri examinează mai 
multe propuneri urmărind stabili- ■ 
zarea preturilor mondiale la cacao, I 
intre care o sugestie avansată de I 
țările exportatoare privind institu
irea unui sistem de cote de export,' I 
precum și a unor stocuri-tampon. |

ACCIDENT FEROVIAR. După . 
cum transmite agenția Taniug, în 
urma accidentului feroviar care s-a • 
produs simbătă in localitatea Di- 
vata din nord-estul Iugoslaviei, 30 | 
de persoane și-au pierdut viața și | 
alte câteva zeci au fost grav rănite. 
Totodată, au fost inregistrate pa- , 
gube materiale insemnate.

bv COSMOS
Leonid Kizim, Vladi
mir Soloviev și Oleg . 
Atikov s-au aflat in 
cea de-a 160-a zi a I 
activității lor extra
terestre la bordul la- I 
boratorului „Saliut-T‘. | 
Starea sănătății echi
pajului este bună, iar . 
zborul spațial se des- I 
fășoară normal — ara- I 
tă agenția T.A.S.S.


