'/.LA

fâCWZi

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Giinther Kleiber, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane
Anul LIV Nr. 13 326

6 PAGINI-50 BANI

Joi 27 iunie 1985

Prima ediție

VIZITA DE LUCRU A TUUAIlA$ULUI NICOLAE CEAUSESCU
ÎN UNIIĂTI AGRICOLE RE CERCETARE SI PRODOCTIE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DIN IDDETOL CA1ARAȘI_ _ _ _ _ _ _ _ _
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a economiei, pentru obținerea unor recolte superioare de cereale și plante tehnice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit,
miercuri, pe tovarășul Giinther Klei
ber, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, ministrul
construcțiilor de mașini generale,
mașini agricole și autovehicule al
R. D. Germane, care a efectuat o vi
zită în țara noastră.
Oaspetele a mulțumit pentru între
vederea acordată și a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un căldu
ros salut și cele mai bune urări din
partea tovarășului Erich Honecker,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din
Germania, președintele Consiliului de
Stat al R. D. Germane.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Erich Honecker un cor
dial salut, împreună cu urări de noi
succese în activitatea sa.
în cadrul întrevederii, desfășurată

intr-o atmosferă caldă, prietenească,
au fost evidențiate bunele relații de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare, care s-au am
plificat continuu în ultimii ani, prin
transpunerea în viață a hotărîrilor
stabilite cu prilejul întîlnirilor și
convorbirilor la cel mai inalt nivel,
în acest context, a fost subliniată
importanța recentei vizite oficiale de
prietenie în R. D. Germană a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, vizită care,
prin rezultatele sale, a deschis ri'oi
perspective conlucrării rodnice, pe
multiple planuri, dintre România șt
R.D. Germană. S-a reliefat că poten
țialul economic în continuă creștere
al celor două țări oferă largi posibi
lități pentru o și mai strînsă colabo
rare, pentru extinderea cooperării și
specializării în producție — inclusiv
pe terțe piețe — îndeosebi in indus
tria construcțiilor de mașini, în alte
sectoare de activitate, precum și
pentru amplificarea schimburilor co
merciale.
S-a relevat că dezvoltarea colabo

rării dintre România și R.D. Germa
nă pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, în alte dome
nii de activitate este în interesul
și spre binele celor două țări și po
poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale vieții internaționa
le actuale, subliniindu-se necesitatea
de a se face totul pentru oprirea
cursului periculos al evenimentelor,
pentru încetarea cursei înarmărilor,
trecerea la dezarmare, în primul
rind la dezarmare nucleară, pentru
instaurarea unui climat de pace, în
țelegere și colaborare în Europa și
în întreaga lume.
La primire au participat tovarășii
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Alexandru Necula, ministrul
industriei construcțiilor de mașini.
A luat parte Herbert Plaschke,
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

J.M.M. Luwuliza-Kirunda, secretar general
al Partidului Congresul Poporului din Uganda
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri
după-amiază, pe J. M. M. LuwulizaKirunda,' secretar general al Parti
dului
Congresul
Poporului
din
Uganda, ministrul afacerilor interne
al Republicii Uganda, care efectuează
o vizită în țara noastră.
Cu acest prilej, oaspetele a Inmînat un mesaj tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a transmis cele mai
călduroase urări din partea pre
ședintelui Republicii Uganda, pre
ședinte al Partidului Congresul Po
porului din Uganda, Apollo Milton
Obote.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a adresat, la rîndul său,
un salut călduros și cele mai bune
urări președintelui Republicii Ugan

da, președinte al Partidului Con
gresul Poporului din Uganda.
în timpul convorbirii, care s-a
desfășurat într-o atmosferă cordială,
au fost evocate relațiile de priete
nie și colaborare statornicite între
cele două țări, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Congresul
Poporului din Uganda, pe temeiul
deplinei egalități în drepturi, stimei
și respectului reciproc. S-a exprimat,
totodată, dorința comună de a im
prima un curs mai dinamic și de a
da un conținut tot mai bogat co
laborării dintre cele două țări, îndeo
sebi pe plan economic, spre binele
popoarelor român și ugandez, al
politicii de pace, independență na
țională, destindere și înțelegere între
toate națiunile lumii.
In cadrul schimbului de vederi în
probleme internaționale, a fost subli
niată necesitatea întăririi conlucră

rii între țările în curs de dezvoltare
în lupta pentru lichidarea subdez
voltării și realizarea unei noi ordini
economice mondiale, pentru o poli
tică de pace și înțelegere între na
țiuni, pentru făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta
noastră.
în timpul întrevederii a fost ex
primată dorința României și Ugandei
de a dezvolta colaborarea pe arena
internațională, în vederea asigurării
păcii,
lichidării
colonialismului,
neocolonialismului și imperialismu
lui, pentru apărarea și consolidarea
independenței
naționale,
pentru
înaintarea liberă pe calea progresu
lui economic și social a tuturor ță
rilor lumii.
La primire a luat parte tovarășul
Ion Coman, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.

Planul la producția fizică
- realizat ritmic, integral,
la toate sortimentele!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat cu deosebită stimă, cu sentimente de profundă dragoste și prețuire de locuitorii din Ștefan Vodă

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii
Socialiste România, a efec
tuat, miercuri, 26 iunie, o vi
zită de lucru în unități agri
cole de cercetare și producție
din județul Călărași.
Vizita, la care au participat to
varășii Ion Dincă, Gheorghe David
și Silviu Curticeanu, a inceput la

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CEREALE Șl PLAN
TE TEHNICE DE LA FUNDULEA reprezentativ centru al
științei agricole românești.
Secretarul general al partidului a
fost întimpinat la sosire de tovarășul
Ioan Foriș, prim-secretar al Comite
tului județean Călărași al P.C.R. O
formație alcătuită din membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Mii de oameni ai muncii au
făcut o emoționantă primire, ovaționînd indelung pentru partid, pentru secretarul său fgeneral, reafirmindu-și direct și cald sentimentele
de nețărmurită dragoste, de profun
dă stimă și recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu
pentru
consecvența cu care acționează în
vederea dezvoltării intensive și acce
lerate a agriculturii noastre socia
liste, astfel incit această ramură de
bază a economiei naționale
să-și
aducă o contribuție tot mai însem
nată la buna aprovizionare a popu
lației, la satisfacerea cerințelor de
materii prime ale industriei, la pro
gresul general al patriei.
Prima parte a dialogului de lucru
a fost consacrată examinării modului
în care se înfăptuiesc programele de
cercetare privind crearea de soiuri și
hibrizi de înaltă productivitate, reali
zarea de semințe din categorii biolo
gice superioare, elaborarea tehnolo
giilor diferențiate de cultură în
funcție de condițiile specifice de
climă și de sol ale țării noastre. Aceste
programe, alături de celelalte progra
me speciale din agricultură, elaborate
din inițiativa secretarului general al
partidului, asigură obținerea unor
producții tot mai mari, sigure și
stabile.
Directorul institutului de la Fun
dulea, Cristian Hera, a informat că,
potrivit orientărilor și indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
specialiștii, toți lucrătorii institutu
lui și-au concentrat eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin din aceste progra-

me prioritare. S-a subliniat că, în
ultimele două decenii, muncind cu
pasiune și dăruire, colectivul insti
tutului a creat peste 200 de soiuri și
hibrizi de cereale și plante tehnice,
care, datorită valorii lor biologice
ridicate, au fost generalizate rapid
în producție, ocupind astăzi aproa
pe integral suprafețele cultivate în
țara noastră. In același timp, s-a
arătat că, recent, au fost omolo
gați sau sînt în curs’ de omologare
noi soiuri și hibrizi, mai productivi,
mai bine adaptați condițiilor pedo
climatice din România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost invitat să viziteze unele sole
unde se experimentează noile crea
ții ale institutului.

La început s-au prezentat rezul
tatele obținute prin cultivarea noilor
soiuri de orz, care se remarcă prin
potențial productiv ridicat, rezistență sporită la ger, conținut mare de
proteine și o perioadă de vegetație
redusă.
In continuare, pe alte terenuri
ale institutului, specialiștii au înfățișat succesele dobindite în experi
mentarea unor noi soiuri de griu
cu caracteristici superioare. A re
ținut atenția linia „Fundulea-4“,
care are un spic mare, cu 40—
55 boabe și o greutate de 1,3—1,8
grame. Prin îndelungate cercetări,
la Fundulea a fost creat un soi
de griu care dă o producție de
9 000—10 000 kg la hectar, depășin-
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du-se țfariera producțiilor realizate
pînă acum in țara noastră. Date fiind
calitățile lui superioare, s-a trecut la
producerea de semințe din acest soi
de griu pentru ca el să poată fi
generalizat în unitățile agricole de
producție, de stat și cooperatiste,
într-un timp record. în realizarea
noilor soiuri de griu s-a ținut sea
ma de indicația secretarului general
al partidului de a se obține o mic
șorare a perioadei de vegetație a
plantelor. în acest sens, s-a mențio
nat că soiul de griu „Fundulea-490“
are cea mai scurtă durată de vege
tație,. similară cu a soiului de orz

Au mai rămas numai cîteva zile
pinâ la încheierea primului se
mestru al anului — perioadă în
care in toate sectoarele și ramu
rile economiei naționale s-a desfă
șurat o activitate intensă, susți
nută, în care s-a muncit cu deplină
angajare muncitorească, uneori în
condiții naturale mai grele decît
de obicei, pentru îndeplinirea pla
nului la producția fizică și export
îndeosebi, la toți indicatorii canti
tativi și calitativi. Așa cum se
subliniază in cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenara co
mună a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale, pe baza realizărilor din
primele cinci luni și a planului pe
luna iunie se poate aprecia că, pe
semestrul I. producția industrială
marfă va crește eu 5 Ia sută față
de aceeași perioadă a anului tre
cut. Fără îndoială, este o creștere
importantă — cu atit mai mult
dacă avem în vedere că a fost o
iarnă grea — totuși rezulta
tele obținute pe ansamblul eco
nomiei naționale sînt cu mult sub
prevederile planului.
în acest context se cuvine re
marcat faptul că, datorită măsuri
lor luate in lunile aprilie și mai,
producția industrială a crescut în
tr-un ritm de 10 Ia sută, ceea ce
evidențiază realismul obiectivelor
stabilite, resursele existente in
fiecare întreprindere, in fiecare ju-

deț pentru accelerarea ritmului de
lucru. Puternic mobilizați de sarci
nile și orientările cuprinse în cuvîntarea secretarului general al
partidului la recenta plenară co
mună,,. oamenii muncii din toate
unitățile economice acționează în
aceste zile cu și mai multă fermi
tate pentru recuperarea cit mai
grabnică a restanțelor acumulate
în lunile ianuarie și februarie,
pentru îndeplinirea exemplară a
planului pe primul semestru și pe
întregul an, asigurînd astfel pre
gătirea în cele mai bune condiții a
producției anului viitor.
Acum, mai mult ca oricînd, se
impune ca în fiecare întreprindere,
centrală industrială, minister, în
fiecare județ să se ia măsuri ope
rative pentru organizarea rigu
roasă a muncii, pentru soluționa
rea tuturor problemelor de care
depinde îndeplinirea ritmică, inte
grală, la toate sortimentele a pla
nului la producția fizică. Desigur,
în primul rînd trebuie să se acțio
neze pentru sporirea producției de
materii prime și resurse energe
tice : cărbune, țiței și gaze natu
rale, minereuri ș.a. în toate aceste
sectoare există suficiente capaci
tăți de producție și se fac în con
tinuare mari investiții, care asi
gură baza
tehnică și materială
pentru îndeplinirea exemplară a
planului. Esențial este ca oamenii
muncii din industria extractivă, ca

de altfel din toate ramurile econo
miei naționale, sub directa îndru
mare a organelor și organizațiilor
de partid, să acționeze cu toată
hotărirea și priceperea lor pentru
ca utilajele și instalațiile din do
tare să fie folosite cu indici supe
riori.
Iată de ce, zi de zi, în toate în
treprinderile și secțiile de fabrica
ție, la fiecare loc de muncă și pe
fiecare schimb trebuie să se asi
gure o asistență tehnică exemplară
de către cei mai buni specialiști,
să se soluționeze pe Ioc, operativ
orice problemă tehnică, organiza
torică, de aprovizionare ce poate
să apară. în ansamblul mecanis
mului aprovizionării tehnico-materiale, o deosebită importanță are
respectarea obligațiilor contrac
tuale de către absolut toate unită
țile furnizoare. Trebuie bine înțe
les că fiecare material sau piesă
de schimb are o destinație precisă,
livrarea lor la timp condiționind
realizarea unui anumit subansamblu ori produs absolut nece
sare în alte unități sau la alte
locuri de muncă. Ca atare, în fie
care întreprindere, la fiecare loc
de muncă se impun o mobilizare
generală a tuturor forțelor, o orga
nizare exemplară a producției și a
muncii, astfel îneît pretutindeni,'
în toate unitățile economice, rezul
tatele să se situeze la nivelul
maxim al posibilităților.

(Continuare în pag. a IlI-a)

marilor construcții
„Nu cred să existe
alt loc unde să fie atit
de evidente marile
prefaceri
trăite in
acești douăzeci de ani“

— iată o afirmație pe
care reporterul simte
nevoia să o facă tot
mai des în legătură cu
multiplele realizări ale
construcției socialiste
din diferite așezări ale
țării. Atit de des incit,
nevoită să se repete,
prin prea larga ei va
labilitate, afirmația se
contrazice. Din punc
tul de vedere al fap
tului concret, se con
trazice. Pentru că aco
perire ■ sentimentală,
acoperire din punctul
de vedere al entuzias
mului cu care consta
tăm prefacerile aduse
de această epocă, are
oricînd : purtînd un
nume
de
glorioa
să construcție, Enoca
Ceaușescu a prefăcut
atit de mult chipul în
tregii țări incit reve
nirea reporterului în
orice loc poate condu
ce la o asemenea ex
clamație. Dar încă re
venirea în locurile de
care sintem legați prin
însăși devenirea noas
tră !
Din pricina aceasta,
în ciuda faptului că
mi s-ar putea da zeci
de
exemple, sau că
afirmația mea ar pu
tea fi catalogată drept
^banală, îmi permit să

spun un asemenea lu
cru în legătură cu
Medgidia.
într-un interval des
tul de scurt, cit însu
mează cei douăzeci de
ani, chipul i s-a pre
făcut de cel puțin trei
ori. De trei ori a in
trat sub praful șantie
relor și
ț............................
de trei ori a
apoi, mai fruieșit,
moașă, mai strălucitoare. mai întinsă —
așezare; de evidentă
socialistă
urbanistică
înflorind în mijlocul
solar al Dobrogei.
Cea mai intensă,
mai concentrată, mai
aprinsă în tensiunea
marilor eforturi de
șantier
a fost etapa
ultimilor ani, aceea în
care Canalul DunăreMarea Neagră a deve
nit o superbă realitate,
punînd Medgidia în
tr-o nouă lumină.
Acesta a fost ultimul
val ; val datorită că
ruia orașul, devenit
modern și cochet prin
împlinirea sa din cin
cinalele anilor 1965—
sub
1975, s-a pierdut
.
tumultul cuceritor al
trepidantului șantier.
Faleza lui cu statui
devenea loc de lucrare
a canalului ; străzile
proaspăt modernizate
deveneau
autorutele
impunătoarelor auto-,
basculante ;
traseele
transporturilor de ma
terii prime înfășurau

orașul, iar pulberea
construcției larg des
fășurate acoperea așe
zarea. Acoperea vre
melnic ceea ce se zidi
se și ceea ce se zidea,
amestecind totul în
magma
acumulărilor
de materiale și a eflu
viilor de efort din care
nimeni, în afară de
ochiul proiectantului,
nu mai înțelegea nimic
altceva decit insolitul
vieții cu pulberi, cu
soare, cu tensiuni, cu
ploi sub care munceau
constructorii.
Iar
cînd, pentru a
treia oară, taifunul acesta de efort omenesc
și tehnic s-a ridicat de
deasupra orașului, răspindindu-se in azur ca
o pulbere ce lasă în
urma ei liniște și lim
pezime, orașul a re
apărut in toate unghiurile, spațiile și di
mensiunile lui, dar mai
mare, mai temeinic
așezat, mai frumos. A
apărut în dublă per
spectivă : cel de pe
dealurile Dobrogei și
cel din oglindirea apei
Canalului.
Limpezindu-se deci
din nou atmosfera și
lăsînd orașul în splen
doarea construcției lui
socialiste, etapele ies

Corneliu LEU
(Continuare
în pag. a V-a)
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Expresie a grijii partidului și
statului pentru ocrotirea sănătății
publice, și în județul Brașov re
țeaua sanitară se extinde și se mo
dernizează in permanență. Cel mai
recent exemplu : noul spital și
policlinica de pediatrie din muni
cipiul Brașov
(fotografia alătu
rată), cu o capacitate de 500 paturi
pentru copii și 100 paturi pen
tru mamele însoțitoare. Intr-o ar
hitectură modernă, noul edificiu
de sănătate concentrează toate sec
țiile necesare unei asemenea insti
tuții, care înainte erau dispensate
în diverse zone ale municipiului
Brașov. Alte unități spitalicești se
vor alătura celor existente. Prin
tre ele se numără un spital în
orașul Zărnești, cu o capacitate de
200 paturi, și o policlinică, o nouă
capacitate la maternitatea din Bra
șov etc. (Nicolae Mocanu, cores
pondentul „Scînteii").

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
eticii și
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Sprijin contrei pentru perfecționarea producției
La indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, Consiliul Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale, împreună cu
specialiști ai Ministerului Industriei
Metalurgice și Ministerului Muncii
au analizat o scrisoare adresată
conducerii partidului de Gheorghe
M. Căliman, de la întreprinderea
de țevi Roman. în esență autorul
se referea la unele greutăți pri
vind realizarea producției de țevicazane, care au influențat îndeplinirea planului fizic.
împreună cu specialiști și cadre
de conducere ale întreprinderii, cu
oameni ai rpuncii din atelierul
respectiv au fost examinate fie
care afirmație din scrisoare, fie
care propunere, inclusiv observa
țiile privind unele procese tehno
logice, capacitatea și calitatea
unor utilaje. După cum se subli
niază în raportul de cercetare al
secretarului Comitetului Central
care a răspuns de rezolvarea pro
blemelor relatate în scrisoare, si-

țlei de țevi, de calitate corespun
zătoare.
Intre altele s-a prevăzut asigura
rea cu prioritate a condițiilor mate
riale necesare punerii in funcțiune
a diferenței de capacitate de
9 000 tone/an țevi prelucrate, la
termenul prevăzut (trimestrul III
a.c.), ceea ce va conduce la o mai
bună corelare a fluxurilor de fa
bricație ; asigurarea eșalonată a
țevilor laminate de la laminorul
de 20 de țoii ; executarea și pro
barea noilor broșe de polizat inte
rior, in construcție îmbunătățită ;
proiectarea,
experimentarea
și
realizarea unui echipament îmbu
nătățit de reținere a prafului și
piliturii rezultate la mașina de po
lizat interior ; aplicarea formei de
retribuire în acord global pe bază
de norme de muncă individuale ;
asigurarea de către combinatele
siderurgice Hunedoara și Reșița,
începînd cu anul viitor, a țaglelor
de relaminare din oțel vidat nece
sare fabricării unor tipuri de țevi.

tuația de la fața locului concordă
cu relatările autorului. Se preci
zează, astfel, că nu au fost solu
ționate satisfăcător unele proble
me» privind tehnologiile de lucru,
sculele folosite pentru executarea
operațiilor de polizare interioară a
unor țevi. Continuă studierea unor
îmbunătățiri în vederea creșterii
fiabilității broșelor de rectificat,
activitate în care sînt antrenate
institute de cercetare și unele întreprinderi specializate din țară,
Capacitatea de asigurare a țaglelor
de relaminare din oțel vidat și
cojite este insuficientă, din care
cauză nu se pot asigura țevi la
minate cu diametrul sub 273 mm
de calitate corespunzătoare, ceea
ce conduce la creșterea manoperei
de polizare și la obținerea unui indice de productivitate scăzut.
Pe baza cercetării făcute șl a
concluziilor desprinse, s-a stabilit,
împreună cu conducerea M.I.M.,
un ansamblu de măsuri care să
asigure realizarea planului producI

Fermitate împotriva necinstei
Raportarea de date sau situații
incorecte privind activitatea eco
nomică, îndeplinirea unor indica
tori de plan a fost întotdeauna
aspru sancționată. Măsurile luate,
în funcție de gravitatea faptelor,
sînt mai mult decît îndreptățite,
deoarece implicațiile unei aseme
nea practici sînt nebănuit de mari.
Nu ne referim numai la faptul că
prin furnizarea de date neadevărate este încălcată etica socialistă,
dar și la repercusiunile de ordin
material, la perturbațiile produse în
economia țării, care nu poate
conta pe anumite produse, rapor
tate ca fiind realizate ; iar pe de
altă parte se încasează sume de
bani fără să se fi muncit pentru
ele. Este cazul pe care-1 vom rela
ta mai jos, petrecut la întreprin
derea agricolă de stat Alba Iulia.
Unitatea are toate condițiile
pentru ca să-și îndeplinească pla
nul de producție. Dar în loc să-și
concentreze atenția și
eforturile
spre o bună organizare a muncii,
folosirea tehnologiilor înaintate,
executarea lucrărilor la timp și în
condiții bune, în vederea creșterii
producției și eficienței în toate
sectoarele, conducerea întreprinde
rii era îndeosebi preocupată de în
tocmirea datelor, a statisticilor.
Și nu oricum. Hirtiile erau astfel?
făcute îneît să ascundă adevărul,
să arate că planul este îndeplinit

și chiar depășit, pentru a se putea
la acoperirea pierderilor înregis
primi chiar și premii. Numai că,
trate. Ca urmare, în această peri
mai devreme ori mai tîrziu — și
oadă s-au achitat premii necuve
aceasta depinde de felul in care
nite de 88 000 lei conducerii și per
organizația de partid din unitate
sonalului de execuție, In ulîși exercită rolul de conducător, de
timii 3 ani nu s-a
s
îndeplinit
gradul de conștiință al oamenilor,
planul în zootehnie, deoarece
de eficiența controlului organelor
nu s-au asigurat furajele pe
de specialitate județene — ase
structuri și nu s-au respectat
menea practici sînt dezvăluite și
tehnologiile de întreținere și ex
adevărul iese la lumină, iar cei
ploatare a animalelor. Au mai re
vinovați primesc ceea ce merită.
zultat și alte ilegalități : vinderea,
Despre ilegalitățile și neregulile
în 1984, direct din depozite, unor
comise la această întreprindere a
cetățeni particulari a peste 13 000
fost informat, printr-o scrisoare,
kg vin, 1 600 kg must ; în gestiu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
nea unui pivnicer s-au constatat
cretarul general al partidului nos
plusuri, din recolta 1984, de
tru, care a hotărît ca scrisoarea să
1 700 kg vin și 82 kg distilat de
fie dată spre rezolvare prim
vin și altele.
viceprim-ministrului de resort al
Față de abaterile și încălcările
guvernului și unui secretar al C.C.
constatate, s-au adoptat măsuri
al P.C.R. La fața locului s-au de
ferme. Directorul loan Mărginean,
plasat activiști ai Comitetului Cen
inginerul șef loan Timiș și contatral, specialiști de la organele cen
bilul șef Vasile Cristea au fost
trale competente care au efectuat
destituiți din funcție și sancționați
cercetările împreună cu reprezen
pe linie de partid ; au mai fost
tanți ai Comitetului județean Alba
destituite din funcții și sancționaal P.C.R.
te și alte cadre de conducere.
S-a constatat că, într-adevăr,
Plusurile în gestiune au fost în
întreprinderea nu și-a realizat
registrate, iar sumele încasate ca
planul la nici o fermă viticolă, ve
premii necuvenite au fost imputate
getală și zootehnică. Cu toate
vinovaților. Abaterile constatate
acestea, pe ultimii 3 ani — 1982—
și măsurile luate au fost , prelu
1984 — I.A.S. Alba. Iulia a înregis
crate în adunarea generală ă oa
trat, în mod fals, un beneficiu
menilor muncii din. întreprindere,
scriptic de peste 500 mii lei, prin * rezultatele cercetării urmîndâsă. fie''1
evaluarea incorectă a producției
prelucrate cu toți directorii I.A.S.
neterminate de vin, ceea ce a dus
din țară.

Măsuri corespunzătoare pentru întărirea

asociației intercooperatiste
Asociația economică intercooperatistă pentru creșterea și îngrășarea porcilor Veștem, județul Sibiu.
Director : Ancuța Teodor. Ani de
zile această unitate și-a îndeplinit
corespunzător sarcinile de plan. De
la un timp însă, respectiv în anul
1983 și în primul semestru al anu
lui trecut, treburile n-au mai mers
bine, activitatea încheindu-se cu
pierderi de multe milioane de lei.
Intr-o scrisoare adresată conduce
rii partidului se arată că vina
principală o poartă directorul aso
ciației, care se preocupă mai mult
de interesele sale personale, pe
care și le rezolvă pe seama și în
dauna bunului mers al unității.
Deosebit de aceasta, în scrisoare se
mai afirma® că el a comis și unele
ilegalități care afectează avutul ob
ștesc. In legătură cu ultima afir
mație, în raportul de cercetare efe'ctuat la indicația secretarului ge
neral al partidului, se menționează
că in anii 1982—1983 s-au efectuat
transporturi nejustificate cu autolaboratorul unității, însumînd mai
bine de 3 200 km ; totodată, cu au

tovehiculele închiriate de asociație
s-au transportat materiale de con
strucții pentru persoane particulare,
inclusiv pentru director, iar în
multe cazuri (49) s-au aplicat tarife
mai mici decît cele legale.
S-au confirmat și referirile la
activitatea economico-financiară a
asociației. Remarcăm însă că și la
Veștem s-a dovedit că, atunci cînd
există preocupare deosebită pentru
înlăturarea greutăților și a defici
ențelor, rezultatele sînt pe măsură.
Iată faptele. Ținind seama de lip
surile existente, spre sfirșitul pri
mului semestru al anului trecut, cu
sprijinul comitetului județean de
partid și al organelor agricole, s-a
elaborat un complex de măsuri su
plimentare. Ele au vizat în princi
pal îmbunătățirea furajării, iden
tificarea tuturor resurselor proteice
și utilizarea lor in hrana animale
lor, îmbunătățirea condițiilor de
cazare și îngrijire' a acestora, înlă
turarea risipei, creșterea răspunde
rii fiecărui îngrijitor la locul de
muncă, întărirea ordinii și disc'pli
nei în toate sectoareie și compar-

timentele, valorificarea superioară
a producției și altele. Măsurile s-au
dovedit a fi corespunzătoare : mortalitățile au scăzut cu 25 la sută,
iar sporul mediu de creștere în
greutate a crescut cu 9 la sută la
tineret și cu 11 la sută la porcii
grași.
Pe baza constatărilor, s-a stabilit
intrarea în legalitate privind valo
rificarea cărnii rezultate din tăie
rile din necesitate, imputarea con
travalorii transporturilor nejustifi
cate, sancționarea pe linie de
partid și de stat a directorului, contabilului-șef și a șefului lotului
construcții. în încheierea raportului
de cercetare se precizează că s-a
acordat directorului asociației un
termen de 6 luni, perioadă în care
să dovedească prin fapte că redre
sează activitatea de producție și economică a unității și introduce un
climat ferm de ordine și disciplină
în rîndul lucrătorilor, în folosirea
bazei tehnico-materiale existente,
în respectarea sarcinilor de plan.

Neculal ROȘCA

DE LĂ C. E. C
Avantajele economisirii pe bază
de consimțămint scris

Casa de Economii și Consemnațiuni — singura instituție autori
zată să păstreze economiile bănești
personale, oferă populației instru
mente și forme de economisire
care răspund cerințelor și prefe
k.
rințelor sale variate. Astfel, pentru
economisirea banilor și a timpului
depunătorilor există o modalitate
practică și avantajoasă : depune
rile pe bază de consimțămint scris.
Depunătorii care au optat pentru
această modalitate eficientă de
păstrare și sporire a economiilor
întreprinderea județeană pentru
bănești personale, beneficiază, pe
recuperarea și valorificarea materia
lingă avantajele generale ale eco
lelor
refolosibile din Iași s-a situat
nomisirii organizate prin C.E.C.
în anul 1984 pe locul III, dintre cele
(garanția statului asupra depuneri
41 unități din țară în această ra
lor ; acordarea de cțobînzi ; păs
mură, iar în cele cinci luni ale anu
trarea secretului privind numele
lui 1985 se înscrie, de asemenea, cu
depunătorilor și ale titularilor,
o seamă de realizări : a colectat aoperațiile efectuate și sumele eco
proape 90 000 tone oțel, 7 000 tone
nomisite de aceștia ; dreptul de a
fontă,
165 tone bronz, 152 tone alu
împuternici alte persoane să dis
miniu, 910 kg aliaje dure (cu de
pună de sumele păstrate la C.E.C. ;
osebire plăcuțe vidia), 560 tone
dreptul de a lăsa moștenire su
cauciucuri, 160 tone mase plastice și
mele depuse la C.E.C. etc.) și de
altele. In schimb, s-a colectat numai
avantajele specifice care constau
68
la sută din cantitatea de 3 100 tone
în principal în :
hîrtie și cartoane cit prevedeau sar
— evitarea
deplasărilor,
deci
cinile de plan și doar 55 la sută la
economisirea timpului depunători
cioburi de sticlă (din 1400 tone).
lor, deoarece depunerile se efec
Despre nerealizările în colectarea
tuează la locul de muncă ;
hîrtiei și cioburilor de sticlă, ing.
— realizarea unei economisiri
Petre Martinaș, directorul întreprin
sistematice, cu regularitate, și for
derii județene de recuperare și va
marea deprinderii de a economisi
lorificare a materialelor refolosibile
lună de lună în scopul îndeplinirii
(I.J.R.V.M.R.), ne spune :
unor obiective majore, care nece
— în lunile de la începutul anu
sită acumularea unor sume mai
lui, achizițiile au fost foarte mici la
mari de bani.
aceste sortimente. Cauze obiective ?
Dacă doriți să economisiți pe
Nu au existat in realitate asemenea
bază de consimțămint scris este
cauze, chiar dacă frigul a îngreu
necesar să faceți o cerere scrisă
nat într-o oarecare măsură acțiu
sau să completați un formular prin
nea, respectiv transportul, deplasa
care să solicitați unității unde sînrea. Cauza principală a fost — și
teți încadrat să vi se depună la
mai este — acea tendință
"
nejustifiC.E.C., chenzinal sau lunar, suma
cată la unele unități economice și
pe care doriți s-o economisiți.
instituții, inclusiv la populație, de a
Depunerile pe bază de consimță
nu colecta hîrtie și cioburi de sticlă
mânt scris se pot efectua, la ale
pentru că ar fi... o „treabă mărun
gere, pe libretul de economii pre
tă", neimportantă.
ferat sau în contul curent perso
în acest context, au fost adoptate
nal, beneficiind totodată de avan
cîteva măsuri, care au dat rezultate
tajele pe care Casa de Economii și
pozitive.
Pentru impulsionarea colec
Consemnațiuni le acordă depună
tării hîrtiei și sticlei de la unitățile
torilor pe aceste instrumente de
de stat, ne deplasăm periodic, în
economisire,
respectiv dobînzi
unele întreprinderi, cu mijloace de
anuale, cîștiguri în bani și în • . transport
și ridicăm materiale •■strînse
obiecte sau excursii.
chiar și din secții. Dorim numai ca
Sumele consimțite să fie depuse
■,1a punctele fixate să fie strînse canla C.E.C. sînt înscrise în libretul
'tităț'i măi'‘importante. Și avem cu
de economii la ghișeul C.E.C. de
vinte numai de laudă — din acest
la locul de muncă al depună
punct de vedere — la adresa unor
torului sau Ia unitatea C.E.C. unde
întreprinderi ca acelea de antibioti
s-a virat depunerea. In ceea ce
ce, metalurgică, piese auto, mașiniprivește înscrierea în contul curent
personal a sumelor virate, aceasta
agregate și mașini-unelte speciale
se efectuează în mod automat de
etc. Aici, bilanțul este totdeauna bun.
unitatea C.E.C. la care este deschis
Dar, uneori, există încă neorînduială
acesta.
în zonele afectate materialelor re
Ca urmare a faptului că depune
cuperabile, iar de multe ori nici nu
rile la C.E.C. au caracter strict vo
găsim adunată hîrtie sau sticlă spar
luntar, depunătorii pot majora sau
tă — cum se întîmplă la întreprin
micșora suma depusă periodic prin
derile de confecții, de materiale de
virament după cum pot să dispună
construcții, la „Nicolina", la Combi
și anularea consimțămintului dat.
natul de utilaj greu etc. Ceea ce con
Din cele prezentate rezultă în
tribuie la nerealizările de plan.
mod clar că depunerile la locul de
muncă pe bază de consimțămint
— Dar în ce privește colectarea de
scris sînt deosebit de eficiente
la
gospodăriile populației ?
pentru fiecare om al muncii.
— S-au deschis 31 de chioșcuri
X.
(puncte de colectare) în diferite car
J
tiere din municipiul Iași ; alte cîteva
există și în celelalte orașe din ju
deț — Pașcani. Hîrlău și Tg. Frumos.
Administrația de Stat
Pe lingă aceste puncte, în cadrul
Loto-Pronosport
unor asociații de locatari, au fost

CIT MAI MULTE MATEAIALE

netrare spre viitoarea stradă Izvor,
se va amenaja o rețea de maga
zine cu o suprafață desfășurată de
circa 20 000 mp. Marea lor majori
tate vor fi dispuse la parterele
clădirilor, iar în intersecția amin
tită ele ocupă și mezaninul. Arhi
tectura interioarelor este predomi
nată de finisaje de bună calitate.
Magazinele, cu unele excepții, nu
sint prevăzute cu vitrine, sălile de
vînzare fiind ele însele tratate ca
o expoziție. Se remarcă, totodată,
diversitatea formelor de lămpi și
aplice, a firmelor, design-ul aces
tora conferind străzii un caracter
comercial. La fel de interesant și
inspirat se dovedește mobilierul,
atît în privința aspectului, cit și a
funcționalității, conceput tot la
Institutul
„Proiect" — București
de către arhitectul Horia Constantinescu. Conlucrind îndeaproape,
cei doi specialiști, ajutați de colec
tivele întreprinderilor antrepriză
de construcții montaj nr. 3 și 5,
întreprinderilor Marmura, de insta
lații și montaj, de produse din
lemn și mobilă, de construcțiimontaj și confecții pentru con
strucții, Cesarom, întreprinderii
ț
antrepriză instalații montaj, izo
lații
București etc. și datorită
receptivității Direcției Generale
Comerciale a Capitalei, au izbutit
să creeze remarcabile modele ale
genului.. Astfel, pot fi apreciate
unitatea Plafar, florăria, magazinul
de cosmetică recent intrat în cir
cuitul comercial, ca și cele două
unități de alimentație publică —

restaurantul și berăria — ambele
avînd un pronunțat stil arhitectu
ral românesc. Acestea din urmă
sînt dotate cu terase, care vor fi
îmbogățite cu elemente florale na
turale, In fața berăriei s-a construit o fîntînă, împodobită la
mijloc cu statuia Dianei din Ga
bies, copie după celebrul monu
ment existent la Luvru. Fintina
formează un frumos ax de perspectivă în dreptul străzii Sabinelor, nou creată.
,
în întregul ansamblu de locuințe
sint. ci te va magazine care, prin
tratare, punctează anumite ele
mente mai importante, legate de
sistematizare. Ne referim la maga
zinul general de la intersecția
Căii 13 Septembrie — T. Vladimirescu — Panduri, la alimentara și
casa de mode din aceeași zonă, la
cofetăria de la confluența Căii
13 Septembrie cu artera nouă de
lingă poșta Puișor.
O mențiune distinctă merită vii
toarea conformare a tronsonului
cuprins între această din urmă ar
teră și str. Uranus. Magazinele din
acest tronson se vor distinge prin
tr-o notă specifică. Cel de mobilă,
in curs de finisare, ilustrează per
fect această idee, In compartimente decorate ca orice locuință
se va practica expunerea liberă a
mărfurilor, iar numeroasele trasee
de instalații și stîlpii: de susținere
vor fi mascați sub înfățișarea unor
șemineuri confecționate din ele
mente decorative din lemn, cără-

RECUPERATE
RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE

Acțiuni convergente pentru sporirea
amplasate 45 conteinere mari, iar la
intrările din blocuri au fost montate
2 300 microconteinere din plasă de
sirmă pentru colectat hirtie. Ne-am
propus să mai deschidem în acest
an încă 10 puncte de colectare, în
așa fel îneît să ■ revină cîte unul la
10 000 de locuitori ; de asemenea,
vom mai amplasa încă 1 000 de
microconteinere în blocuri, școli, gră
dinițe, cămine studențești și de mun
citori nefamiliști.
Aceste acțiuni au dus Ia stimularea
colectărilor, astfel că numai în luna
mai au fost strînse de la populație
189 tone de resturi de hirtie și car
toane.
— E mult, e puțin ? Se poate mări
această cantitate ?
— Se poate dubla — cel puțin! Dar
numai dacă, paralel cu o serioasă

Cîteva constatări,
deficiențe și inițiative
în județul iași
îmbunătățire a propriei noastre ac
tivități, a întreprinderii județene, și
organizațiile obștești, deputății și co
mitetele de cetățeni, asociațiile de
locatari vor desfășura o mai largă
muncă de lămurire în acest sens.
— Cum lucrați cu școlile și pio
nierii ?
— De regulă,, avem legături bune.
Am mai spus că s-au instalat
chioșcuri și conteinere mari în apro
pierea unor școli,, s-au montat micro
conteinere în toate unitățile '.școlare.
Și'ne bucurăm că, de cele, mai multe .
ori acestea se umplu în foarte scurt
timp, numai ca urmare a hărniciei
copiilor.
— Căror cauze se datorește neîndeplinirea planului colectării hîrtiei
și cartoanelor in cele 5 luni care au
trecut? Ce măsuri ați. întreprins'
pentru recuperarea restanțelor, pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor in continuare ?
— Cauze sint mal multe. In pri
mul rind, repet că unele unități economice consideră colectarea restu
rilor de hirtie și cartoane o treabă
măruntă, ineficientă și ca atare acordă acestei probleme o insuficientă
atenție. Dar este și vina noastră, a
întreprinderii speciale de colectare,
că n-am insistat să ne creăm le
gături mai strînse cu aceste unități.
N-am organizat preluarea hîrtiei
direct de la nivelul secțiilor și ate
lierelor, cum procedăm cu alte ma
teriale refolosibile, îndeosebi feroa
sele. N-am făcut, apoi, o mai largă
popularizare prin afișe, grafice și
alte materiale vizuale, n-am organi-

zat discuții mai largi cu diverse co
lective care manevrează materiale
din hîrtie — ambalaje, maculatură
etc.
Privitor Ia a'cțiunea propriu-zisă de
colectare a hîrtiei de la populație,
lacunele sint mai mari. S-au deschis
centre și instalat conteinere și micro
conteinere pe lingă centrele noastre
și la intrarea în blocuri, dar acestea
se umplu greu ; iar cantitățile colec
tate se ridică rar. Cauza este că încă
nu s-a stabilit o colaborare bine or
ganizată între asociațiile, deputății,
organizațiile de masă și obștești și
întreprinderea noastră, încit să se
asigure reușita acțiunilor de colec
tare. De asemenea, puține sint ac
țiunile noastre Ia sate. Problema
este deci realizarea unei mai bune
coordonări a eforturilor, a unei con
vergențe a activităților desfășurate
în acest domeniu.
In urma indicațiilor și sarcinilor
trasate în ultima vreme în legătură
cu intensificarea activității de colec
tare a materialelor recuperabile și
refolosibile, s-a făcut în cadrul uni
tății o amplă analiză critică a mun
cii și s-a stabilit un program con
cret privitor' atit la recuperarea res
tanțelor, cît și la îndeplinirea și de
pășirea prevederilor de plan și la
hîrtie. Ce măsuri au fost luate ?
în primul rind, am lărgit legătu
rile cu secțiile și atelierele întreprin
derilor mari — „Nicolina", Metalur
gica, Combinatul de utilaj greu, în
treprinderea de confecții și celelalte
— cu restanțe la capitolul hirtie : in
prima decadă a lunii iunie au fost
recuperate cantități însemnate.
S-a stabilit apoi și — începînd cu
luna iunie au,, și fost organizate —
mai multe acțiuni cti populația, care
s-âu dovedit, ele asemenea, eficien
te. PrograȚnuV iptrep'rlnderii îl dișcutăm cu reprezentanții organiza
țiilor de masă și obștești, cu depu
tății și-1 completăm cu acțiuni co
mune, punînd accentul pe munca de
lămurire a cetățenilor și pe finaliza
rea acțiunilor cu achitarea contra
valorii pe loc de către echipe spe
ciale alcătuite din lucrătorii între
prinderii.
Pentru o mal bună reușită a ac
țiunilor vom anunța din timp, pe
plan local, prin presă și prin afișaj,
traseele pe care vor circula echipele
de colectare, pentru ca populația să
pregătească din timp materialele re
cuperabile. Este indiscutabil că exis
tă încă mari rezerve de colectare a
hîrtiei, ceea ce ne îndeamnă să in
sistăm pentru o mai bună desfășu
rare a acestei activități, de atit de
mare importanță pentru economia
națională.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

informează :
Alături de celelalte serii de Loz
în plic aflate în vînzare, agențiile
Loto-Pronosport și vînzătorii volanți din întreaga țară oferă în această perioadă Lozul vacanței —
emisiune specială limitată de sezon
— cu cîștiguri suplimentare acor
date de Administrația de Stat
Loto-Pronosport. Participanții au
posibilități sporite de a obține au
toturisme „Dacia-1300" și mari
cîștiguri în bani. Fiecare loz — o
șansă de satisfacții la cel mai simpiu și popular sistem de joc 1

0 reprezentativă arteră comercială a Capitalei
In consonanță cu noua plastică
arhitecturală a Căii 13 Septembrie,
magazinele ce se profilează pe
această frumoasă arteră a Capita
lei reprezintă o emblemă de marcă
a comerțului modern, sub toate as
pectele. Pășindu-le pragul, desco
peri în alcătuirea interioarelor o
amprentă puternică de originalitate
și bun gust. Nu este prima oară
cînd arhitecții și constructorii
bucureșteni oferă asemenea plăcute
surprize. Calea Moșilor, bulevar
dele N. Titulescu și 1 Mai, șoselele
Ștefan cel Mare, Pantelimon, Colentina, ca să amintim doar cîteva
dintre prestigioasele creații arhi
tecturale ale Capitalei din ultimele
două decenii, după completa re
construcție, și-au recăpătat și am
plificat funcția comercială, la ni
velul exigențelor contemporane.
— Cum se va prezenta sub acest
unghi Calea 13 Septembrie, deja
distinct conturată ca o remarcabilă
arteră comercială?
întrebarea am pus-o arhitec
tei Ligia Popp de la Insti
tutul „Proiect" — București, șef
de proiect la ansamblul urba
nistic 13 Septembrie, care parti
cipă cu pasiune, cu profesionalism
și la realizarea părții comerciale' a
ansamblului de locuințe. Răspunsul
l-am primit „pe teren", prin argu
mentări „pe viu".
In blocurile ce vor flanca artera
cuprinse
intre .intersecția
bd.
T. Vladimirescu — Panduri și str.
Uranus, precum și în zona de pe-

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR

midă și piatră, care vor degaja o
atmosferă de intimitate. Ingenios
concepute vor fi, datorită noilor
sisteme de mobilare, și magazi
nele de galanterie, confecții, blă
nuri și . articole de lux, cele de
cristaluri și porțelanuri.
In ambianța ce va fi dată spa
țiilor comerciale un mare rol va
avea vegetația de pe Calea 13 Sep
tembrie. Trotuarul, care măsoară
10 metri lățime, cuprinde o bandă
de zonă verde lată de 4 metri,
plantată cu tei și decorată de tufe
geometrice din lemn cîinesc și ga
zon. Din loc în loc vor fi ampla
sate bănci.
De curînd, în acest ansamblu au
fost date in funcțiune un complex
de magazine Materna, unități de
cosmetică, ABC, bombonerie, ceasuri-bijuterii,
corpuri de ilu
minat, foto-muzică, urmînd să-și
deschidă
porțile alte magazi
ne : galanteriile de bărbați și
femei, o unitate Gospodina, ca și
marele magazin general de la
intersecția Căii 13 Septembrie
cu bd. T. Vladimirescu. In lunile
următoare
sînt prevăzute noi
inaugurări : o farmacie, o unitate
de frizerie-coafură, magazinul de
mobilă etc. Vor exista, așadar, și
în această parte a orașului toate
marile categorii de unități comer
ciale : alimentare și nealimentare,
de alimentație publică și de preștări-servicii.

Gabrlela BONDOC

l

Poate că nu întîmplător
o asemenea bătălie aprigă
„cea dinții Școală superi
cu natura. Se încheiaseră,
oară țărănească de din
pe la jumătatea lui aprilie,
coace de Carpați" (Transil
toate
tăierile,
fuseseră
vania), cu profil de agri
efectuate primele stropiri,
cultură, a luat ființă la
totul făcut ca la carte.
Șimleu Silvaniei în urmă
— Am prins un timp
cu aproape o jumătate de excelent pentru stropirea
secol. Exista aici o veche
înainte de înflorire. După
tradiție în' ce privește in
cum arată acum pomii,
struirea teoretică și prac
scontăm pe o producție și
tică a agricultorilor de me
mai bună
decît în anul
serie, un liceu agricol re
trecut, ne spune inginerul
numit. Una din explicații
Raț.
rezidă și în faptul că ci
Și-l văd cum își freacă
reșul, caisul, vița de vie,
mîinile, semn că doar ei,
mărul mai ales își găsiseră
fermierii, știu ce griji ii
în bazinul Șimleului un loc
apasă în momentele cînd
prielnic pentru roade bo
gate, iar pomicultura și
viticultura pretind, prin
excelență, temeinice cunoștințe de specialitate. Ei
bine, cu toate acestea, ingi
nerii Gheorghe Raț și loan
Gozman „moșteniseră", in
urmă cu douăzeci de ani,
o plantație de măr, așa-zis
clasică, ce nu se întindea
pe mai mult de 25 km.
— In acea livadă mi-am
se hotărăște soarta recoltei.
făcut și eu ucenicia, își
Dar, oricum, convingerea
amintește Gheorghe Raț.
lor este că și în acest an
Am văzut că, lucrată bine,
pot obține producțiile pla
livada dădea rezultate. Așa
nificate, le pot chiar de
s-a luat hotărîrea de a se
păși. Și să nu uităm că la
extinde suprafețele planta
fermele I.A.S. din Șimleu
te cu măr, prun, piersic. Și
Silvaniei
s-a realizat în
am ajuns, iată, la ceea ce
anul trecut cea mai mare
vedeți acum.
producție de mere din isto
Da, printr-o muncă te
ria lor : aproape 14 000 de
nace, patrimoniul pomicol
tone. Rezultat pe deplin
a crescut de la un an la
după cum ește
altul, au apărut renumitele ' răsplătit,
cunoscut, prin conferirea
ferme „Silvania", „Liva
„Meritul
Ada", „Mera", „Măgura",' Ordinului
gricol" clasa î pentru I.A.S.
„Piersicărie",
una
mai
Zalău.
frumoasă decît cealaltă și
— Cum ați obținut aa căror suprafață însumea
proape 29 000 kg mere la
ză în prezent 986 de hec
hectar în anul trecut ?
tare. Pomii tocmai dădeau
— Printr-o
stăruitoare
în floare,
motiv pentru
care fermierii Gheorghe
muncă în livadă, ne spune
ing. Perecz Mihai, șeful
Raț, Ioan Gozman, Perecz
fermei „Livada". Asta în
Mihai,
Valentin Man și
seamnă fertilizare, întrețiGașpar Iosif își mutaseră
„birourile"
de lucru în
nere și tratamente, Toate
efectuate la timp și cu
cîmp pe toată durata zilei
și a nopții. Da, și a nopți
grijă maximă față de calitate.
lor acelea de început de
mai, reci, cînd priveam cu
De loc din județul Satu
un ochi la termometru iar
Mare, căsătorit cu o giurcu celălalt la perdelele de
giuveancă, specialistă în
fum. Rar s-a putut vedea
horticultura, tinărul „fer

mier“ nici nu se gindește
că ar putea părăsi vreodată
Șimleu Silvaniei.
Pe celălalt „fermier",
Ioan Gozman, care, alături
de Gheorghe Raț, a făcut
muncă de pionierat in
urmă cu două decenii la
fermele din Șimleu Silva
niei, il găsești, de regulă,
la poalele Măgurii, în fer
ma pe care o conduce și
căreia i-a dat numele „Silvania".
— E greu să obții aproa
pe 46 000 kg mere pe un
hectar de livadă inten
sivă ?

Fermierii
— Ușor nu e, dar asta
nu înseamnă că ștacheta nu
poate fi ridicată. Totul e
să nu te lași furat de eufo
ria pe care ți-o dă per
formanța, deoarece in po
micultură e suficient să fii
superficial doar intr-un
moment pentru a compro
mite o muncă de un an
de zile. Aici, contrar apa
rentelor, e „foc continuu".
In fond nu trebuie altceva
decît să respecți întocmai
tehnologia lucrărilor, Dar
asta reclamă, dincolo de
pricepere și
seriozitate,
multă dăruire din partea
tuturor lucrătorilor. Totul
se cere făcut la timpul po
trivit, cu răspundere, cu
gîndul la recoltă.
Undeva sus, la peste
500 m altitudine,
niște
buldozere lucrau de zor la
amenajarea unor terase,
— Sînt
ale
celuilalt
„fermier", Gașpar Iosif,
mă lămurește directorul
I.A.S. Zalău.
Ăsta mută
Măgura (dealul din apro
piere — n.n.), așa se spu
ne. E de o ambiție rar în-

tîlnită. Vrea să demonstre
ze că acolo sus se poate
realiza o plantație de viță
de vie. Deja sînt plantate
20 de hectare.
— Și nu există riscul să
vină toate de-a valma la
vale ?
* — Pină acum nu s-a întîmplat. El spune că știe
ce face și își asumă răs
punderea. Din felul cum
ne-a demonstrat reiese că
s-a gîndit la toate riscu
rile.
Da, iată, încă un aspect
care vorbește de la sine
despre calitatea unui spe
cialist : aceea de a ști
să-și asume riscul, răspun
derea.. De a demonstra că
merită să-i fie
acordată
învestitura de încredere.
Ceea ce inginerul Gașpar,
șeful fermei „Măgura", a
dovedit prin rezultate, prin
producțiile obținute.
Sigur, toate aceste rezul. tate sint o expresie în fapt
a pasiunii și dăruirii de
care dau dovadă „fermie
rii" șimleuani, toți pomicultorii de aici. oameni
cărora le-a mers departe
vestea, fructele din livezi
le lor ajungind pină în cele
mai depărtate colțuri de
țară, o bună parte fiind șl
exportate. Și dacă ei au
putut și se pot exprima ca
adevărați- specialiști in
tr-ale pomiculturii, dacă
au făcut din bazinul Șimleului o adevărată grădină,
faptul se datorează, îna
inte de toate, condițiilor
care s-au creat în ultimele
două decenii pentru a-și
împlini fiecare la locul lui
de muncă personalitatea ;
posibilităților
ce li s-au
oferit de a-și demonstra
capacitatea lor organizatorică, științifică, priceperea
de care are nevoie o agri
cultură modernă aflată in
plin avint. Un argument și
aici, la Șimleu Silvaniei :
geometria impecabilă a
unor livezi pe care nici nu
le visau vechii pomicultori.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITĂȚI AGRICOLE DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
U rmare din pag. I)
..Miraj",
fiind
acum
gata
de
recoltat. Pornindu-se de la aceste
calități dovedite, institutul s-a preo
cupat de înmulțirea rapidă a se
mințelor, astfel incit acest soi tim
puriu să fie introdus in cultura riiare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat apoi cîmpurile de cercetare și
producție pe care se aplică sistemul
de irigare pe brazdă, care asigură
o repartizare mai uniformă și o mai
bună asimilare a apei, mai ales cind
este vorba de o mare densitate a
plantelor.
Apreciind rezultatele și preocupă
rile in această direcție, secretarul ge
neral al partidului a cerut colectivu
lui institutului de la Fundulea ca,
împreună cu cel al Institutului de
irigații de la Bâneasa, să elaboreze
tehnologia și normele eficiente ale
sistemului de udare pe brazde în
scopul generalizării lui. De asemenea,
s-a indicat ca, o dată cu irigarea pe
brazdă, să se extindă tehnologia de
cultură cu două rinduri apropiate, la
o distanță de 25—30 cm intre ele, iar
între brazde de 70—80 cm — atit la
porumb, cit și la floarea-soarelui,
soia, fasole, cartofi, sfeclă- de zahăr.
S-a făcut o oprire la solele semă
nate cu porumb in cultură in
tensivă, unde. în momentul de față,
vigoarea plantelor este deosebită, ca
urmare a unei optime fertilizări, cu
gunoi de grajd și îngrășăminte mi
nerale, precum și a unei bune iri
gări. Lotul este cultivat eu cel mai
productiv hibrid
„Fundulea 420",
înălțimea plantelor fiind de 2 m.
Aici, pentru a se asigura culoare de
pătrundere a radiației solare și a curenților de aer, se experimentează
cultura intercalată a porumbului cu
soia, ambele în sistem intensiv.
Au fost vizitate in continuare
cîmpurile laboratorului de cercetări
pentru producerea semințelor de ce
reale păioase. Au produs o impresie
deosebită diversitatea soiurilor ex
perimentate din baza superelitei.
Pornind de la experiența bogată
acumulată și de la rezultatele înre
gistrate, secretarul general al parti
dului a indicat să se ia măsuri pen
tru înființarea unei întreprinderi
specializate de producție a semințe
lor pentru export, care să colaboreze
strîns cu institutul de la Fundulea,
ce urmează să furnizeze materialul
biologic necesar.
Au fost prezentate, de asemenea,
pe parcursul vizitei, noi soiuri de
floarea-soarelui — rezistente la boli,
care asigură o producție superioară,
bogate în ulei și proteine — de fa
sole, soia, rapiță, in.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe specialiști, pe toți lucrăto
rii institutului de la Fundulea pen
tru realizările dobindite, cerîndu-le

să depună în continuare eforturi spo
rite pentru a furniza agriculturii
noastre soiuri și hibrizi cu tehno
logiile specifice de cultură, care, ge
neralizați in cultura mare, să asi
gure obținerea unor recolte superi
oare de cereale, plante tehnice și
furaje.
La încheierea vizitei, secretarul
general al partidului a urat colecti
vului importantului centru de cer
cetare de la Fundulea să obțină re
zultate tot mai bune, la nivelul sar
cinilor stabilite, al cerințelor și exi
gențelor actualei etape de dezvoltare
a agriculturii noastre socialiste.
Specialiștii l-au asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că vor
face totul pentru transpunerea in
viață a indicațiilor și orientărilor
date, pentru dezvoltarea cercetării
agricole și aplicarea rapidă a rezul
tatelor cercetării in producție, con
tribuind astfel la înfăptuirea preve
derilor actualului
cincinal
și
a
obiectivelor stabilite de Congresul al
XIIT-lea pentru perioada 1986—1990.
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in județul Călărași
a continuat la ÎNTREPRINDE

REA AGRICOLĂ DE STAT
„DRUMUL SUBȚIRE".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
examinat, in prima parte a vizitei,
stadiul dezvoltării agriculturii din
județul Călărași. Constantin Alexe,
directorul general al direcției agrico
le județene, a arătat că
unitățile
agricole, de stat și cooperatiste, au
cultivat în acest an peste 108 500 de
hectare
cu griu și orz, aproape
117 000 de hectare cu porumb, alte
însemnate suprafețe fiind ocupate cu
floarea-soarelui, soia, sfeclă de za
hăr, legume și alte culturi. S-a subli
niat faptul că în urma îndeplinirii
programelor de dezvoltare a agri
culturii județului, suprafața irigată
este de 317 000 hectare, de circa
14 ori mai mare decit în urmă cu
douăzeci de ani. De asemenea, s-a
relevat faptul că în urma indicațiilor
date de secretarul general al parti
dului au fost extinse suprafețele
semănate cu culturi intensive, ele
insumînd în acest an peste 47 000 de
hectare, de pe care se obțin producții
mari de porumb, griu, floarea-soare
lui și soia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost invitat apoi să viziteze una
din fermele vegetale ale întreprin
derii agricole de stat. Gazdele pre
zintă mai intii un lan de griu in
cultură intensivă. Se precizează că
suprafața cultivată este de 200 de
hectare, că soiul de griu folosit este
„Fundulea 29“, soi din categorie bio
logică superioară, că semănatul s-a

efectuat în condiții de calitate,- cu o
densitate de 650 de plante la metru
pătrat, ceea ce asigură o producție
de peste 9 000 de kg la hectar.
In continuare se examinează sta
diul de vegetație la cultura intensi
vă de porumb. Secretarul general al
partidului este informat că pe mai
bine de 400 de hectare s-a realizat
o densitate de 120.de mii de plante
la hectar in diferite variante de insămințare. Este
relevat faptul că
datorită folosirii soiurilor create de
cercetătorii de la Fundulea, irigări
lor pe brazdă, efectuării in perioada
optimă a tuturor lucrărilor de între
ținere, se estimează obținerea unei
recolte de 32 000 kg porumb știuleți
la hectar.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se extindă metoda irigării
pe brazde și a cerut industriei con
structoare de mașini să realizeze
mașini și utilaje adaptabile la teh
nologiile moderne aplicate la aceste
culturi intensive.
Apreciind rezultatele înregistrate
de oamenii muncii de la întreprin
derea agricolă de stat „Drumul sub
țire", secretarul general al partidului
a subliniat că aceasta demonstrează
că atunci cind se aplică tehnolo
giile stabilite se pot obține recolte
foarte bune și le-a adresat felici
tări, împreună cu urarea de a ob
ține producții tot mai mari, de a-și
spori contribuția la buna aprovizio
nare a țării, la dezvoltarea generală
a agriculturii noastre.

Ultimul obiectiv al vizitei de lu
cru a fost COOPERATIVA A-

GRICOLĂ DE PRODUCȚIE
ȘTEFAN VODĂ — unitate care
deține o bună experiență în culti
varea griului, soiei, sfeclei de zahăr
și porumbului.
Mii de locuitori din Ștefan Vodă
și din zonele învecinate au venit
să-l întîmpine pe secretarul general
al partidului cu toată căldura, să-i
exprime bucuria de a-1 avea in
mijlocul lor,- sentimentele de profun
dă dragoste și prețuire.
Vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu in această unitate a avut
drept scop analiza modului in care
sint transpuse in viață indicațiile cu
privire la realizarea culturilor inten
sive și extinderea lor in vederea
obținerii de recolte tot mai bogate.
Primarul comunei, Gheorghe Ducea,
și președintele cooperativei, Constan
tin Ivan, informează pe secretarul
general al partidului că unitatea lor
a însămințat în acest an importante
suprafețe cu culturi intensive, care
au fost întreținute potrivit regulilor
agrotehnice cerute de asemenea cul
turi. Este vorba de 100 ha de griu, cu
densități mari, pe care se va obține o

producție de circa 7 000 kg la ha.
Soia a fost cultivată pe 268 ha, cu
mare densitate pe metru pătrat, ceea
ce va asigura o producție de aproape
3 500 kg la ha. Și aici dis
tanțele dintre rinduri și plante
permit o dezvoltare normală a cul
turii — fapt dovedit de actuala ve
getație — precum și obținerea de
producții înalte. La sfeclă, semăna
tul s-a făcut in rinduri dese, asigurindu-se 120 000 de plante la ha, ceea
ce va permite obținerea unej pro
ducții medii de 90 000 kg.

In multe din județele țârii, recoltarea cerealelor, îndeosebi a orzului,
se află în plină desfășurare. De altfel, unitățile agricole din județul Olt
au încheiat această lucrare, iar acum forțele au fost concentrate în la
nurile cu griu. Merită menționat faptul că se lucrează intens și in unele
județe din zona colinară - Argeș, Vîlcea și Gorj. in alte județe, deși

Ample acțiuni de întrajutorare
Marin Vasile, directorul Direcției
agricole a JUDEȚULUI GIURGIU :
In ultimele zile, ritmul recoltă
rii orzului s-a
intensificat.
Ca
atare, pînă în seara zilei de 26 iunie
recolta a fost strînsă de pe 67,8 la
sută din suprafața ocupată cu aceas
tă cultură. Organizîndu-și temeinic
munca, țăranii cooperatori și meca
nizatorii din comuna Vedea au fost
primii din județ care, în conformi
tate cu programul actualei campanii
de recoltare, au încheiat secerișul
orzului pe toate cele 330 hectare in
numai patru zile. Tot în patru zile a
fost strîns orzul și în cooperativele
agricole din Toporu și Frasin. De
menționat că în cursul zilei de marți
se trăgeau ultimele brazde la seceri
șul orzului și in cooperativele agri
cole din Slobozia, Braniștea, Dimitrie Cantemir, . Tomulești, Adunații
Copăceni, Mihâilești și în alte uni
tăți. în județ, mai este de strîns re
colta de orz de pe aproximativ 10 000
hectare. Pentru ca această lucrare
să se, încheie în cel mai scurt timp,
toate forțele sint concentrate in
lanuri, astfel incît să se lucre
ze și în ferestrele dintre ploi.

în al doilea rind, a fost organizată
o acțiune de sprijinire a unităților
agricole in care lanurile’ au ajuns
mai tirziu la maturitate. Faptul că
la C.A.P. Vedea recoltarea orzului
s-a încheiat in timp scurt nu este
intimplător. Cultura ajungînd mai
repede la maturitate, aici au fost
concentrate cite 10 combine de la
Băneasa,’ Ghimpați și Putineiu și 5
de la Izvoarele. Extindem această
acțiune.
Dispunem de toate
condițiile
pentru ca întreaga recoltă de pe cele
66 074 hectare cultivate cu griu să
fie strinsă in cel mult 10 zile. Din
punct de vedere organizatoric, vom
acționa diferențiat de la o unitate la
alta și chiar de la o solă la alta, in
funcție de starea de coacere a lanu
rilor. Preconizăm să începem sece
rișul in această săptămînă. De aceea,
specialiști ai direcției agricole și din
unități urmăresc coacerea boabelor,
pentru ca lucrările să fie declanșate
în momentul optim. Ne-am organi
zat pentru o întrajutorare eficientă
între unități, prin deplasarea rapidă
a mijloacelor mecanice de recoltat.
(Ion Manea).

Măsuri diferențiate în funcție
de starea lanurilor
Vasile Berbecel, directorul Direc
ției agricole a JUDEȚULUI IALO
MIȚA : Pentru încheierea grab
nică a recoltării orzului, biroul Co
mitetului județean de partid Ialomi
ța și comandamentul județean pen
tru agricultură au luat o serie de
măsuri prin care se urmărește ca această lucrare să se încheie in 3—4
zile, iar suprafețele respective să
fie eliberate imediat de paie, arate
și însămințate cu culturi succesive
și duble. în acest scop, specialiștii
au identificat parcelele in care orzul
a ajuns la o umiditate de sub 20 la
sută și imediat formațiile de com
bine au intrat la treierat. Se lucrea
ză grupat, întreaga producție fiind
luată din buncărele combinelor
direct in mijloacele de transport. în
unitățile unde anumite parcele au
spicele verzi, orzul este strîns cu ajutorul combinelor de recoltat fura

je și apoi este trejerat. Unde tere
nul este moale, datorită ploilor (în
ultimele trei zile au căzut între 50—
60 litri pe metrul pătrat) și nu per
mite strîngerea producției cu mij
loace mecanice, s-au creat formații
de cosași și secerători, urmind ca
treieratul să se facă staționar. Com
binele din unitățile agricole în care,
datorită umidității, lanurile nu s-au
copt au fost trimise în ajutorul uni
tăților în care există condiții să se
lucreze la recoltare. De exemplu, la
C.A.P. Ciocirlia au venit în ajutor
combinele și presele de balotat de la
unitatea vecină. I.A.S. Urziceni. Aplicarea măsurilor preconizate a
permis intensificarea secerișului.
Recoltarea orzului ne oferă un
bun prilej pentru a constata modul
cum au ‘fost pregătite combinele și
celelalte utilaje și să luăm măsurile
ce se impun in vederea bunei lor

Ialomița și

Constanța

- - - =

De altfel, reglările se vor face de
3—4 ori pe zi, avindu-se in conside
rație talia paiului, numărul de spice
la metrul pătrat, umiditatea, in așa
fel incit întreaga recoltă să ajungă
în hambare. De altfel, recoltatul or
zului a constituit repetiția generală
înainte de începerea secerișului la
griul de pe cele 71 000 de hectare.
(Mihai Vi.șoiu).

Se folosește orice oră bună de lucru
Ion Crețu, secretar cu probleme
organizatorice al Comitetului JUDE
ȚEAN CONSTANȚA al P.C.R.: Ca ur
mare a măsurilor stabilite de comite
tul județean de partid, in spiritul
programului stabilit de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
unitățile agricole din județul Con
stanța au fost pregătite încă îna
inte de declanșarea actualei cam
panii agricole să încheie secerișul
orzului in 3—4 zile bune de lucru, iar
al griului în 10 zile. Precipitațiile co
tidiene care au căzut în ultimele
două săptămini însă, departe de a
avea darul să completeze deficitul
mare de apă din sol, au dus la intirzierea coacerii culturilor păioase.
la maturizarea lor neuniformă in
lan și au împiedicat folosirea la ma
ximum a timpului de lucru în cursul
zilei la seceriș. în funcție de aceste
date și condiții specifice, comitetul
județean de partid a reanalizat sta
diul recoltării orzului și a luat mă
suri de folosire la maximum a tu
turor forțelor și potențialului tehnic
de care dispun unitățile. Astfel,
toate
combinele și utilajele care
concură la seceriș, eliberatul tere
nului și însămințatul culturilor duble
sint in permanență in capul lanuri
lor și orice oră bună de lucru între
precipitații
este folosită la maxi
mum. De asemenea, inginerii-șefi și
șefii de fermă analizează stadiul de
coâcere a fiecărui lan și, acolo unde
se constată porțiuni care n-au ajuns
încă la maturitate, acestea sint de
cupate și lăsate în picioare, urmind
a fi cosite sau strînse cu secera, le
gate in snopi și introduse in com
bine ulterior. Așa se procedează in
prezent în consiliile unice agroin
dustriale] Cobadin, Negru Vodă și
altele. De asemenea, în zonele din
sud, la Ostrov și Băneasa, sau in
vest, cum ar fi la Cernavodă, unde
procentul de umiditate al boabelor

zultatele obținute și le-a urat noi
succese pe calea obținerii de recolte
bogate, multă sănătate și fericire.
Miile de locuitori ai satelor din
zonă au primit cu vie satisfacție cu
vintele secretarului general al parti
dului, manifestindu-și, prin ovații și
urale, hotărîrea de a nu precupeți
nici un efort pentru ca agricultura
județului Călărași să marcheze un
nou și însemnat salt calitativ, să-și
aducă o contribuție tot mai mare la
dezvoltarea agriculturii, la realizarea
obiectivelor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.

La Centrala termoelectrică Craiova II

orzul a ajuns la maturitate, recoltarea acestei culturi a intîrziat. Am soli
citat unor activiști de partid și cadre de conducere de la direcțiile agri
cole din agricultura județelor respective să ne prezinte măsurile luate
pentru încheierea recoltării orzului și pentru a se trece imediat la se
cerișul griului.

utilizări la strîngerea grîului. S-ar
putea ca și in zilele următoare
timpul să se mențină instabil. De
aceea, conducerile S.M.A. au fost În
drumate să ia măsuri ca, imediat
după recoltarea orzului, combinele
să fie verificate și testate pe ansam
bluri și subansambluri, apoi reglate
în funcție de producția fiecărei sole
de griu ce urmează să fie secerată.

nisterului de resort și organelor lo
cale de partid și de stat să ia mă
suri pentru ca în anul viitor supra
fețele cu aceste culturi să crească
în tot județul. Secretarul general al
partidului a subliniat că sint con
diții bune pentru extinderea in fie
care unitate a culturilor intensive
și a relevat importanța respectării
densităților prevăzute pentru fiecare
cultură, precum și efectuării lucră
rilor de întreținere necesare.
La plecare, secretarul general al
partidului a adresat tuturor celor
prezenți calde felicitări pentru re

BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW m

RECOLTAREA CEREALELOR
- ÎN CEL MAI SCURT TIMP!
■=== Ancheta „Scînteii“ în județele Giurgiu,

Examinind solele de soia, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că acestea se prezintă bine, fapt ce dă
garanția obținerii de producții im
portante. Secretarul general al parti
dului a apreciat că. și la celelalte
culturi starea de vegetație este bună,
estimîndu-se realizarea unor recolte
bogate. Aceleași constatări s-au fă
cut și intr-o solă alăturată, cultivată
cu trifoi.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că experiența din acest an va
permite să se treacă la extinderea
culturilor intensive și a indicat mi

este mai mare de 20 la sută, s-a
trecut cu toate forțele la seceriș, iar
recolta este transportată pe platfor
me la bazele de recepție, solarizată
și lopătată in permanență, urmind a
fi depozitată după ce atinge stadiul
de 17 Ia sută umiditate. Pentru res
pectarea întocmai a. acestor măsuri,
se află în permanență in consiliile
unice . agroindustriale și în fiecare
unitate agricolă toți membrii birou
lui comitetului județean de partid,
toți activiștii de partid, care au sar
cina de a mobiliza forțele și a stabili
soluții eficiente și operative la fața
locului, pentru încheierea grabnică a
acestei lucrări, așa cum ne-am an
gajat în fațș secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Pentru respectarea întocmai a ter
menului stabilit de a recolta cele
113 025 hectare griu in zece zile bune
de lucru avem pregătite toate con
dițiile. Oamenii sînt instruiți, cele
2 234 combine și 1 599 utilaje care
concură la eliberarea terenului se
află in taberele de cimp. Ținind sea
ma de aceleași condiții in care se
desfășoară recoltarea orzului, adică
.de precipitațiile care au dus la întirzierea coacerii și la coacerea neuni
formă în lan a culturilor, ingineriișefi și șefii de fermă stabilesc de pe
acum porțiunile care urmează să fie
lăsate în picioare, decupindu-se nu
mai zonele cu un procent de umi
ditate ce permite transportul la ba
zele de recepție și depozitarea recol
tei. în aceste condiții, pe măsura
terminării recoltării orzului, combibinele vor
intra în continuare la
griu, din mers, fără a mai face pauză
între culturi, preîntimpinînd orice
pierdere prin scuturare a spicelor
coapte și folosind la maximum uti
lajele pentru a ne încadra în terme
nele stabilite de 10 zile la recoltarea
griului. (George Mihăescu).

Recuperarea restanțelor este
nu numai necesară, dar și posibilă
La Craiova se construiește o nouă termocentrală,
menită să sporească puterea sistemului eneygetic na
țional și să satisfacă cerințele mereu crescînde de
energie electrică și termică ale acestui important
centru economic. Viitorul obiectiv va avea o capacita
te de 480 MW și este alcătuit din 4 grupuri ener
getice care vor funcționa în regim de termoficare, cu
o putere instalată de 120 MW fiecare. Totodată, celor
două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal aflate in
funcțiune urmează să li se adauge alte patru de

CONSTRUCTORUL : restanțe
vechi, justificări noi
Pe șantier rețin în primul rînd
atenția ritmul susținut de lucru, am
pla mobilizare de forțe umane și
mijloace tehnice.
Activitatea con
structorilor este organizată în două
schimburi de cîte 12 și, respectiv,
10 ore, muncindu-se, practic, zi și
noapte, fără
întrerupere. La sala
mașinilor lucrează in prezent peste
300 de oameni aparținind brigăzii 5
.Craiova din cadrul Antreprizei de
construcții Turceni. Preocuparea lor
principală : recuperarea restanțelor,
asigurarea unor fronturi largi de lu
cru pentru montaj.
— Față de graficele de execuție —
ne precizează
subinginerul Victor
Nină, șef de brigadă, sintem în ur
mă cu circa două luni. In lunile
mai și iunie am realizat adevărate
recorduri la montarea prefabricate
lor și confecțiilor metalice — circa
300 tone pe lună — fapt ce a făcut
posibil să terminăm o serie de lu
cră: i care permit accelerarea mon?
tajului la cit mai multe obiective.
Desigur, montorii sînt incă nemul
țumiți de noi pentru că am întirziat
cu ptedarea unor lucrări. Au. l’ăra
îndoială, dreptate, dar și pe noi ne
țin adeseori pe loc o serie de mă
runțișuri. Dar cel mai îngrijorător
este faptul că pentru unele lucrări
nu a fost stabilită soluția de reali
zare.
(
Din „radiografia" unei zile de
muncă se poate constata că, deși in
ultima perioadă de timp, constructo
rii au accelerat ritmul de execuție,
totuși aceștia dispun de importante
rezerve nevalorificate. Punerea lor
in valoare depinde, înainte de toate,
de organizarea mai bună a lucrări
lor, ca și de sprijinul cerut și aștep
tat tlin partea unor unități colabora
toare. Mai concret, numeroase uti
laje, cum ar fi o macara MT 180
defectă de aproape o lună, 2 exca
vatoare de tip Castor și alte utilaje
de construcții nu funcționează din
lipsa unor piese de schimb. Care
este punctul de vedere al conducerii
întreprinderii „Energoutilaj" — pro
prietară a acestor echipamente și,
totodată, unitatea specializată în re
parația acestor utilaje in cadrul Mi
nisterului Energiei Electrice ?

PROIECTANTUL : termene
cunoscute dar nerespectate
Pînă Ia punerea în funcțiune a
primului grup de 120 MW mai sint
patru luni, dar, cu surprindere, am

aceeași dimensiune. La noua unitate, Centrala termo-r
electrică Craiova II — denumită astfel pentru a o
distinge de actuala centrală Ișalnița-Craiova — se
află in plină desfășurare lucrările de construcții-montaj la primul grup de 120 MW. Termenul său de
punere în funcțiune este programat in luna octombrie
a.c. Care este stadiul realizării acestui obiectiv ? —
iată subiectul investigațiilor noastre pe acest mare
șantier.

aflat că o serie de proiecte nu au
sosit nici pînă acum pe șantier. Ast
fel, la cota 23 a construcției s-ar
putea trece la montajul utilajelor,
cu condiția să existe documentația
planșeului proiectat de Institutul de
studii și proiectări energetice — fi
liala Timișoara. De altfel, aproape
toate proiectele pentru planșee pînă
la această cotă au fost predate con
structorului cu o întirziere de 5—6
luni. Iar in unele cazuri au fost
efectuate modificări atît de frecven
te in documentația tehnică, incit o
serie de lucrări nu numai că au

ENERGIA
problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă

RĂSPUNDERE
stagnat, dar a fost necesară dezafec
tarea unor fundații
deja turnate.
Pe.ntru operativitate am luat legătu
ra telefonică cu filiala institutului
sus-menționat. Iată ce ne răspunde
directorul, ing. Nicolae Fiat :
— Pentru acest obiectiv proiectele
de construcții le facem noi, iar cele
tehnologice sint elaborate la I.S.P.E.
București. Realizarea lor necesită
desigur o strinsă colaborare. Nefiind
definitivate o serie de detalii pri
vind utilaje și echipamente au fost
întirziate unele proiecte de construc
ții. Totodată, constructorul a solici
tat în scopul reducerii termenelor
de execuție să modificăm soluția de
beton-armat pe sistemul de construc
ție metalică și elemente prefabrica
te. Pentru aceste modificări au fost
obținute aprobările și avizele nece
sare, dar cu întirziere.
Justificările aduse sînt mai mult
sau mai puțin obiective. Curios este
un lucru : scopul modificărilor a
constat in reducerea termenelor de
execuție. Or, prin aceste tergiversări
termenele au fost de fapt prelungite;
pe de altă parte, schimbările din
proiecte nu au ținut întotdeauna sea
ma de criteriile de eficiență. Ne în
trebăm : pe cheltuiala cui au fost

turnați, de pildă, zeci de metri cubl
de beton care apoi au trebuit să fie
dezafectați. Modul in care este reali
zată această investiție demonstrează
încă o dată justețea aprecierilor fă
cute la recenta plenară comună : că
în domeniul energiei electrice se
construiește, din păcate, și greoi, și
scump. Această situație trebuie să
dea de gindit, dar mai ales să de
vină un prilej de analiză responsa
bilă și exigentă din partea tuturor
factorilor angajați in realizarea aces
tor obiective — proiectariți, benefici
ari, constructori și, nu in ultimul
rind, ministerul tutelar de investiții.

MONTORUL : satisfăcător
la realizările valorice,
dar nu și la finalizarea lucrării
Montorii au realizat pînă acum 92
la sută din sarcinile de plan la zi.
Cu toate acestea stadiile fizice ale
lucrărilor sint mult rămase in urmă.
Explicația acestei discrepanțe- este
destul de simplă. Montorii sint pre
ocupați mai mult de realizările va
lorice decit de asigurarea condițiilor
pentru finalizarea cit mai rapidă a
acestui obiectiv de investiții. Pe de
altă parte, nu e mai puțin adevărat
că există destui furnizori de utila
je tehnologice care provoacă dificul
tăți prin nelivrarea unui volum im
portant ele instalații și echipamente.
— Deși pe șantier, preciza ing.
Alexiu Malic, șef de brigadă din
cadrul antreprizei „Energomontaj"Turceni, avem concentrați' peste 750
de oameni, aceștia nu pot lucra la
întreaga capacitate din cauza lipsei
unor echipamente, și anume : turbi
na de 120 MW cu generatorul de
la I.M.G.B. ; conducte de înaltă pre
siune de la întreprinderea „Vulcan"
București ; pompe de diverse tipuri
de la întreprinderea „Aversa“-București și altele. întîrzierile în livrări
ne creează mari greutăți.
Concluzia este limpede. Atît proiectanții respectivi, cit șî furnizorii
menționați au datoria de a trata cu
toată seriozitatea problemele care se
ridică pe șantier, de a conlucra
strins pentru soluționarea lor grab
nică, astfel îneît să se asigure fără
întirziere posibilități efective pentru
sporirea ritmului de montaj. Cum s-a
subliniat cu claritate la recenta ple
nară comună, și pe acest șantier de
primă importanță sînt necesare mă
suri ferme subordonate redresării
rapide a situației necorespunzătoare
existente la ora actuală.

Ion LAZAR

PAGINA 4

SCINTEIA - joi 27 iunie 1985

i

r

Consiliului Național al Oamenilor Muncii și al Consiliului Suprem

REZULTATE REMARCABILE
ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

al Dezvoltării Economice și Sociale din Republica Socialistă România

Panoul fruntașilor pe primele cinci luni

APELUL

pentru oprirea cursei înarmărilor, și în primul rind a celor
nucleare, pentru dezarmare și pace

a fost inmînat reprezentanților diplomatici ai S.U.A. și U.R.S.S. la București
în cadrul amplelor acțiuni orga
nizate în întreaga țară la chema
rea Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, miercuri, 26 iunie,
o delegație a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii a inmînat
însărcinatului cu afaceri ad-interim
al S.U.A., Francis Corry, și am
basadorului U.R.S.S. la București,
E. M. Tiajelnikov, Apelul Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii
și al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale din
Republica Socialistă România pen
tru oprirea cursei înarmărilor, și
în primul rînd a celor nucleare,
pentru dezarmare și pace, în ve

derea transmiterii acestui Apel gu
vernelor Statelor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice.
Elaborat la propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii
Socialiste
România,
adoptat într-o însuflețită unani
mitate de Plenara comună a Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii și Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice ’ și Sociale,
Apelul conține o vibrantă chemare
adresată conducătorilor Uniunii
Sovietice și Statelor Unite ale Americii, guvernelor și popoarelor
statelor europene, tuturor forțelor

iubitoare de pace de a acționa în
spirit constructiv pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru înfăp
tuirea aspirației fundamentale a
umanității — asigurarea păcii pe
planeta noastră.
Subliniind preocuparea deosebită
a președintelui României pentru
soluționarea în interesul popoare
lor a marilor probleme ale lumii
de azi, în special a celor legate
de dezarmare și pace, conducăto
rul delegației Consiliului Național
al Oamenilor Muncii, tovarășul Ion
Sîrbu, vicepreședinte al consiliu
lui, a exprimat, după prezentarea

documentului, convingerea poporu
lui român că se va da curs Ape
lului adresat și că se va acționa cu
înaltă răspundere pentru realizarea
unor înțelegeri corespunzătoare la
negocierile de la Geneva și că se
vor depune toate eforturile pentru
apărarea păcii și vieții popoarelor,
a civilizației întregii omeniri.
Ambasadorul Uniunii Sovietica
la București șl însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. au asi
gurat delegația Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii că Apelul
va fi transmis în cel mai scurt
timp guvernelor țărilor lor.

MMTIIHW M. NOII INIȚIATIVE DE PACE fl TOVARASUmi MICOUIE CMIIȘESCIJ?
DL CHEMĂRII SI APELULUI FRONTBLUI DEMOCRAȚIEI $1 UNITĂȚII SOCIALISTE
Strălucită acțiune politică,
în consens cu aspirațiile și interesele
vitale ale întregii umanități
Stă în puterea popoarelor
să făurească o lume fără arme!
Peste 22 000 de oameni ai muncii
din sectorul 6 al Capitalei — re
prezentanți ai constructorilor de
mașini de la „Semănătoarea11, ai
puternicelor colective muncitorești
de la întreprinderile de confecții
și tricotaje, de mașini elec
trice, de radiatoare, echipamen
te metalice, armături și obiecte
sanitare, de la „Tricodava11 și „Electrotehnica11, cercetători de la
ICECHIM, INCREST, de la insti
tutele de cercetări metalurgice, de
motoare termice, „Pasteur11, de la
toate unitățile economico-sociale —
au luat parte la un vibrant miting
pentru pace și dezarmare. Participanții purtau pancarte și afișe
avînd înscrise mobilizatoare che
mări la pace și înțelegere în
lume, fluturau eșarfe roșii- și tri
colore,
scandau cu însuflețire
„Ceaușescu — pace11, „Ceaușescu și
poporul11, „Ceaușescu, România —
pacea și prietenia11. Ei au dat glas,
alături de întregul popor, .dorinței
fierbinți de pace, de colaborare,
adeziunii depline la noua inițiativă
de pace a președintelui României,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
Apelul Consiliului Național al
F.D.U.S., la întreaga politică ex
ternă de pace și colaborare inter
națională promovată de România.
Adunarea a fost deschisă de
Gheorghe Dăian, președintele Con
siliului F.D.U.S. din sectorul 6, care
a spus : „Noi, cei ce trăim în acest
sector, aducem și cu acest prilej un
fierbinte omagiu secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, patriot și revoluționar
înflăcărat, făuritorul și promotorul
întregii politici interne și exter
ne a partidului și statului nostru,
care de două depenii, de cînd se
află în fruntea partidului și a ță
rii, conduce cu clarviziune și înțe
lepciune mersul neabătut al Româ
niei pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului. Ne ma
nifestăm încrederea că propunerile
și inițiativele României, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Apelul
F.D.U.S. vor contribui la salvgar
darea păcii și securității interna
ționale11.
„Ca femei și ca mame, ca oa
meni ai muncii, ne ridicăm glasuri
le, susținînd din toată inima poile
Inițiative de pace ale tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
remarcabilă
personalitate a lumii contempora
ne, care se adresează popoarelor și
conducătorilor de state, ca acum,
pînă nu este prea tîrziu, să se ac
ționeze cu hotărîre pentru a pune
capăt politicii de înarmare nuclea
ră", a spus Gherghina Ionescu,
președintele comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea de confec
ții și tricotaje.

Dorinței de pace a oamenilor de
știință, a cercetătorilor, a tuturor
oamenilor muncii de ia ICECHIM
i-a dat glas Viorica Dobrescu, cer
cetător științific, director adjunct,
care a- arătat: „Ne alăturăm între
gului nostru
popor,
exprimîndu-ne totala adeziune la politica
de pace, de destindere, de soluțio
nare pe cale pașnică a conflicte
lor, promovată cu consecvență și
fermitate de România socialistă,
sub conducerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, făuritorul prestigios al
întregii politici interne' și externe
a statului nostru. Noi, cercetătorii,
știm în ce constă pericolul prolife
rării armelor nucleare și al milita
rizării spațiului cosmic și conside
răm că avem marea răspundere de
a milita activ pentru folosirea cu
ceririlor științei exclusiv in slujba
păcii și progresului umanității. In
întreaga activitate urmăm exemplul
personalității
tovarășei
aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent militant politic
și strălucit om de știință, inițiator
și președinte al Comitetului Na
țional Român „Oamenii de Știință
și Pacea11, care își-consacră efortu
rile cu profund patriotism dezvol
tării impetuoase a științei și tehno
logiei românești, punerii acestora
în slujba progresului și civili
zației".
Aceeași chemare Ia rațiune, Ia
pace, la cooperare pe întreaga pla
netă s-a degajat și din cuvintele
rostite de Ion Popa, lăcătuș la în
treprinderea de mașini agricole
„Semănătoarea", Zoe Ambrozie,
președintele comitetului O.D.U.S.,
Gheorghe Nica, secretarul comite
tului de partid de la I.M.E.B., și
Eugenia Vasilescu, președinta comi
siei de femei din sector.
în numele uteciștilor de la Liceul
industrial nr. 8, elevul Cristian
Mihalcea, secretarul comitetului
U.T.C., a arătat: „Noi, tinerii care
ne-am născut și am crescut în
anii luminoși ai «Epocii Ceaușescu»,
înconjurați permanent de grija pă
rintească a secretarului general al
partidului, prietenul cel mai apropiat al tinerei generații, consi
derăm că în aceste momente de agravare fără precedent a situației
internaționale, cauzată de aberanta
cursă â înarmărilor și amplasarea
de noi rachete nucleare, forțele
progresiste do pretutindeni trebuie
să spună un NU hotărît unui război
nimicitor, armelor care ne ame
nință".
în încheiere, într-o atmosferă de
puternică angajare patriotică, participanții la miting au adresat o
telegramă tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, în care, printre al
tele, se spune :

„Cu -puternice sentimente de mîndrie patriotică, susținem cu tărie
Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității
Socialiste, care reflectă înalta responsabilitate a partidului șl statului
nOstru, a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față
de dreptul fundamental al popoarelor de a trăi libere, într-o lume
eliberată de povara armelor nucleare".

Un NU hotărît războiului!
In sala de festivități a Casei de
cultură din Făurci s-au întrunit,
într-o impresionantă adunare în
sprijinul păcii, reprezentanți ai tu
turor categoriilor de oameni ai
muncii din acest oraș.
„Noua inițiativă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Chemarea și
Apelul F.D.U.S. exprimă gîndurile
și sentimentele întregului popor —
a subliniat în deschiderea adunării
primarul orașului, Vasile Geor
gescu. Războiul, pe care unii din
tre noi l-am cunoscut direct, iar al
ții din urmările grave pe care acesta le-a avut mulți ani, ar fi. în
condițiile de astăzi, in mod inevi
tabil fatal pentru civilizația uma
nă, Iată de ce propunerile secreta
rului general .al partidului nostru
privind oprirea, și de o parte și
de alta, a amplasării noilor rachete
cu rază medie de acțiune și apoi
eliminarea tuturor armelor nucleare
de pe continentul nostru și din în
treaga lume, sistarea oricăror ex
periențe atomice, înghețarea și re
ducerea cheltuielilor și efectivelor
militare corespund intereselor vi

tale ale tuturor popoarelor. Vom
face totul pentru ca pacea, bunul
cel mai de preț al omenirii, să
triumfe".
Asemenea gînduri au rostit șl
alți vorbitori, între care maistrul
Ion Mihalcea, profesoara Emanuela
Munteanu, pioniera Oana Ciocîrlan,
secretarul comitetului orășenesc
U.T.C., Sorin Cărămidaru, medicul
Teodor Dragomir. Muncitorul cefe
rist Costel Plopeanu a spus : „Acum, cînd viața întregii planete
este amenințată, cînd munca paș
nică a milioane și milioane de oa
meni este irosită într-o aberantă
cursă a înarmărilor, care lipsește
omenirea de uriașe cantități de bu
nuri materiale, noi, cetățenii Româ
niei socialiste, în consens cu iniția
tivele de pace ale secretarului ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rostim intr-un
glas : DA, păcii ! NU, războiului !“
într-o atmosferă înălțătoare, participanții la adunare au adoptat
textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
în care se subliniază :

„Sîntem hotăriți ca, urmînd minunatul dumneavoastră exemplu
de muncă și viață, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a întregii politici a partidului
și statului nostru, al cărei țel suprem este fericirea și bunăstarea
națiunii noastre socialiste, militantă activă pentru pace și colaborare
în întreaga lume".

„Vrem să trăim și să muncim
în liniște și siguranță“
Piața din fața Casei de cultură
a orașului Năvodari devenise neîn
căpătoare pentru cei peste 5 000 de
locuitori de toate vîrstele și de
toate profesiile, chimiști, construc
tori, metalurgiști, țărani coopera
tori, meșteșugari, lucrători din co
merț, participant la adunarea de
dicată dezarmării și păcii.
Luînd cuvintul în numele oame
nilor muncii din Combinatul pe
trochimic Midia-Năvodari, maistrul
Victor Diță a spus : „Acum, mai
mult ca oricînd, Ia 40 de ani de la
victoria împotriva fascismului —
victorie la care poporul român și-a
adus o însemnată contribuție —
sintem ferm hotăriți să ne apărăm
înfăptuirile, susținînd cu glasurile
și faptele noastre îndemnul la ra
țiune adresat, în numele Româ
niei socialiste, de secretarul gene
ral al partidului tuturor statelor și
popoarelor lumii".
In același sens a vorbit maistrul
Constantin Crăciun, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de mașini agricole Năvodari.
La rîndul său, Catinca Apopei, pre
ședinta comitetului orășenesc al

Publicăm In continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de
site colective de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, trans
porturi, construcții, unități agricole, din domeniul circulației mărfurilor
și prestărilor de servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute în perioada 1 ianuarie — 31 mai 1985
și a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în crite
riile de organizare a întrecerii, la sfîrșitul lunii mai *) pe primele locuri
se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE HIDROCARBURI

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul I : întreprinderea eleetrocentrale Mureș, eu 392,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; unitatea s-a înca
drat in prevederile de plan privind
productivitatea munciii ; cheltuielile
realizate au fost mai mici decît cele
prevăzute în buget, iar consumul
propriu tehnologic de energie elec
trică a fost sub cel planificat.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Timișoara, cu 379,2 puncte.
Locul III : întreprinderea electrocehtrale Iași, cu 303,1 puncte.

Locul I : întreprinderea de piele,
încălțăminte și marochinărie „13
Decembrie" Sibiu, cu 1 003,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția fizică, 8,7 la sută la export,
8 la sută la producția-marfă vîndută
și Încasată, 2,6 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan au
mai fost obținute la producția netă,
beneficii și la livrările de mărfuri
la fondul pieței ; consumurile de
energie electrică și combustibili au
fost sub cele normate cu 5,1 la sută,
iar cele de materii prime și mate
riale de bază — cu 0,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești, cu 697,2 puncte.
Locul III : întreprinderea Tăbăcăria minerală Jilava București, cu
696,7 puncte.

IN DOMENIUL
FORAJULUI SONDELOR
DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Mellnești — Dolj, cu 610,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,5 la sută la pro
ducția fizică la forajul de cercetare
geologică, 12,6 la sută la viteza de
lucru la forajul de cercetare geolo
gică, 12,2 la sută la viteza de lu
cru la forajul de exploatare și in
jecție, 4,1 la sută la producția fi
zică la forajul de mare adîncime ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii și sonde terminate
din foraj.
Locul II : Schela de foraj Bălăria,
județul Giurgiu, cu 441,9 puncte.
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI DE RIDICAT,
MATERIAL RULANT,
CONSTRUCȚII NAVALE,
ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de avioa
ne Bacău, cu 862,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția fizică, 15,2 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
3,4 la sută Ia productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la export și la beneficii ;
consumurile de materii prime și
materiale au fost sub cele normate,
cu 13,6 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibili — cu 4,5
la sută.
Locul II : întreprinderea „Turbomecanica"
București, cu 771,8
puncte.
Locul III : întreprinderea de con
strucții aeronautice GhimîBăv, ju
dețul Brașov, cu 716,2 puncte.

IN INDUSTRIA
METALURGIEI FEROASE
Locul I : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita, cu 253,4
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția fizică, 7,6. la sută la produc
ția netă, 2,3 la sută la productivita
tea muncii ; cheltuielile materiale
la 1 000 lei producție-marfă au fost
cu 5,7 Ia sută mai mici decît cele
planificate, iar cele totale — tu. 1,7
la sută.

•) Indicatorii privind producția
netă, productivitatea muncii, cos
turile de producție și beneficiile
au fost calculați pe patru luni.

IN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA
LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de indus
trializare a laptelui Timiș, cu 280
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția fizică, 17,7 la sută la producția-marfă vîndută și încasată ; 6 la
sută la productivitatea muncii, 10,9
la sută la export ; consumurile de
energie electrică și combustibili au
fost sub cele normate cu 2,9 la sută,
iar cele de materii prime și mate
riale de bază cu 0,6 la sută.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, cu
250 puncte.
IN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă
de stat Bacău, cu 836,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 27 la sută la pro
ducția fizică și la livrările de carne
la fondul de stat, 24,6 la sută la li
vrările de ouă la fondul de stat, 24,8
la sută Ia efectivele de păsări, 19 la
sută la beneficii ; cheltuielile la 1 000
lei producție-marfă au fost mai mici
decît cele planificate.
Locul II : întreprinderea avicolă
de stat Galați, cu 814,7 puncte.
Locul III : întreprinderea avicolă
de stat Suceava, cu 731 puncte.

i

IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO
(M.T.Tc.)

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto — Sălaj, cu 340.7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,6 la sută la pro
ducția nejă in activitatea de trans
port, la productivitatea muncii și
la veniturile brute din activitatea
de transport, 0,5 la sută la volumul
mărfurilor transportate ; depășiri
de pian au mai fost obținute la be
neficii, la indicele' de utilizare a
parcului de autovehicule și la nu
mărul de remorci utilizate Ia 100
autocamioane ; cheltuielile la 1 000
lei venituri brute din transporturi
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 2,2 Ia sută.
Locul II f întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin, cu 249,1
puncte.
IN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu
1 087,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 21,8 la sută la
prestări de servicii către populație,
9,1 la sută la numărul de călători
transportați, 13 la sută la venituri
brute din activitatea de transport,
9.7 la sută la transportul de marfă ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă, productivi
tatea muncii și beneficii ; cheltuie
lile materiale la 1 000 lei producție
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 12,5 la sută; cele totale —
cu 9,9 la sută ; consumurile de
energie electrică și combustibili au
fost sub cele normate cu 9,8 la sută.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea,
cu 1 009,3 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu
991 puncte.

IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
JUDEȚENE
Locul I : Trustul anțrepriză gene
rală de construcții-montaj Constanța,
cu 981,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17 la sută la pro
ducția netă, 4,6 la sută la producti
vitatea muncii, 3,7 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată ; depășiri de plan au mai fost
obținute la
beneficii ; cheltuielile
materiale la 1 000 lei producție de
construcții-montaj au fost mai mici
decît cele planificate cu 5,8 la sută ;
consumurile de ciment, metal, com
bustibili și carburanți au fost sub
cele normate.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bacău,
cu 876,8 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Dolj,
cu 746,8 puncte.

IN DOMENIUL TURISMULUI
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Prahova, cu 450,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5 la sută la desfa
ceri de mărfuri cu amănuntul, 6,7
la sută la coeficientul de utilizare
a capacității de cazare, 4,8 la sută
la încasări medii pe un lucrător ;
depășiri de plan p au mai fost ob
ținute la încasări valutare, pres
tări de servicii către populație și
beneficii ; cheltuielile de circulație
la 1 000 lei desfacere au fost mai
mici decît cele planificate cu 11 la
sută.
Locul II : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, cu 243,6 puncte.
Locul III : Oficiul județean de
turism Călărași, cu 102,9 puncte.

IN DOMENIUL
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
textile-încălțâminte Ploiești, cu 297,1
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11,4 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata, 12,1 la
sută la volumul livrărilor de măr
furi pe un lucrător ; depășiri de
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile de circulație
la
I 000 lei livrări au fost mai mici decît cele planificate cu 13,4 la sută.
Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
metalo-chimice Iași, cu 275,9 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
alimentare Alba Iulia, cu 244
puncte.
(Agerpres)

femeilor, a arătat : „Iubim pacea
cu toată puterea sufletului nostru
de mame, soții și femei muncitoa
re, dorim să contribuim din plin
la construirea unei vieți mereu mai
bune pe pămîntul patriei noastre,
păstrînd limpede și curat cerul co
pilăriei fiilor și fiicelor noastre.
De aceea, susținem cu toată pu
terea inițiativele și acțiunile pen
tru pace întreprinse de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Chemarea și
Apelul F.D.U.S.11.
Eleva Simona Bafborie și Mir
cea Suciu, secretar al comitetului
orășenesc U.T.C., au vorbit în nu
mele tinerei generații, al dreptu
lui lor de a se realiza în condi
ții de pace ca oameni, ca viitori
constructori ai socialismului, angajîndu-se să nu precupețească nici
un efort pentru ca, prin faptele
lor, tinerii să se situeze la înăl
țimea menirii pe care o au de în
deplinit.
în încheiere, într-o atmosferă de
puternic entuziasm, a fost adopta
tă o telegramă adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în care
se spune :

„Dăm o înaltă apreciere Inițiativelor și acțiunilor dumneavoastră
de pace, înflăcăratelor chemări la rațiune și luciditate formulate in
Chemarea și Apelul F.D.U.S. și ne exprimăm adeziunea deplină la
întreaga politică externă a partidului și statului nostru, al cărei stră
lucit făuritor și neobosit promotor sînteți".

Participanta la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. si S.U.A., precum șl delegațiilor sovietică si americană
la tratativele de la Geneva, in care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se ajunge la încheierea unor
acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pămint și in Cosmos și adop
tarea unor măsuri hotărite și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, colaborare și înțelegere internațională.
Din noua arhitectură a municipiului Rîmnicu Vilcea

BACĂU. în toate localitățile
județului Bacău continuă să aibă
loc simpozioane, mese rotunde,
vernisări de expoziții, recitaluri de
poezie patriotică și alte acțiuni po
litico-educative și cultural-artistice
dedicate aniversării a două decenii
de la Congresul al IX-lea al parti
dului. La Casa de cultură din Tg.
Ocna, numeroși oameni ai mun
cii au participat la simpozionul
,.Epoca Nicolae Ceaușescu11, pen
tru muncitorii forestieri din Agăș
a fost deschisă expoziția de carte
„Din gîndirea social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu11, iar
pentru oamenii muncii veniți la
odihnă și tratament în stațiunea

balneară Slănic Moldova a fost
prezentat un frumos recital de
poezie. (Gh. Baltă).
GIURGIU. în cinstea aniversării
celor două decenii care au trecut
de la Congresul al IX-lea al
partidului, in organizarea cabine
tului județean pentru activitatea
ideologică și politico-educativă și a
Casei personalului didactic, în mu
nicipiul Giurgiu a avut loc o sesiu
ne de referate și comunicări pe
teme ale educației materialistștiințifice și umanist-revoluționare
a tineretului școlar. în interven
țiile făcute cu acest prilej de că
tre activiști de partid și cadre di

dactice, au fost evidențiate valen
țele educative ale cunoașterii isto
riei, limbii și literaturii române, a
realizărilor poporului nostru în
construcția socialistă a patriei, in
formarea prin muncă și pentru
muncă a tinerei generații. (Ion
Manea).

ARGEȘ. în Întreprinderile eco
nomice din județul Argeș au avut
Ioc manifestări dedicate împlinirii
a 20 de ani de la Congresul al
IX-lea al partidului. Astfel, minerii
din cariera Aninoasa au luat parte
în număr mare la recitalul de
poezie patriotică „Te cînt, țara mea
frumoasă11, iar muncitoarele de la

întreprinderea de stofe „Argeșeana“ din Pitești au audiat expu
nerea „România in circuitul mon
dial al valorilor culturale11. (Gh.
Cîrstea).
IALOMIȚA. La casele de cultu
ră, cluburile muncitorești și cămi
nele culturale din Ialomița au avut
loc manifestări politico-educative
și cultural-artistice dedicate ani
versării a 20 de ani de la Congresul
al IX-lea al partidului. La cămi

nele culturale din comunele Grivița, Reviga, Albești, Valea Măcrișului, Scînteia, Girbovi și Jilavele s-a
prezentat
expunerea
„Epoca
Ceaușescu — epoca celor mai înflo- e
ritoare împliniri din istoria Romă- '
niei“, iar la căminele culturale din
localitățile
Mihail Kogălniceanu,
Vlădeni și Giurgeni a fost vernisa
tă expoziția fotodocumentară „Pa
gini de istorie nouă11.
(Mihai
Vișoiu).

CONSTANȚA. La Casa de cultu
ră a sindicatelor din Constanța a
fost vernisată o expoziție de carte
intitulată „Biruitori sub flamuri
de partid11. La Mangalia a fost pre

zentată o gală de filme românești,
la biblioteca orășenească din loca
litate s-a organizat un medalion li
terar, iar la căminul cultural din
Tuzla s-a prezentat spectacolul
„Românie — plai de dor11. (George
Mihăescu).

BIHOR. Municipiul Oradea a
găzduit etapa republicană a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei11 pentru brigăzi artistice, colec
tive și interpreți de satiră și umor,
estradă, formații și interpreți de
muzică ușoară. De asemenea, pe
scena Teatrului de stat și a Cașei de
cultură a sindicatelor din orașul de
pe Crișul Repede au evoluat colec

—

tive de artiști amatori din județele
Caraș-Severin, Timiș, Bihor, Sălaj,
Arad, Maramureș, Cluj, Satu Mare
și Bistrița-Năsăud.
(Ioan Laza).

BISTRIȚ A-N AS AUD. în frumo
sul parc al comunei Silivaș, sub
egida Festivalului național „Cîn
tarea României11, a avut loc ediția
a XII-a a Festivalului cîntecului,
jocului și portului popular al sate
lor, desfășurat sub genericul „Imn
vetrei străbune11. • Sala de expo
ziții a municipiului Bistrița găz
duiește expoziția de pictură a ab
solvenților școlii populare de artă.
(Gh. Crișan).
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Cronica zilei

Tovarășului VIDOIE JARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Prezi
diului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, vă
adresez, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al
meu personal, calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de succes
în îndeplinirea misiunii de mare răspundere ce v-a fost încredințată și in
înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia pentru edificarea societății socialiste în Iugoslavia
vecină și prietenă.
Doresc să îmi exprim încrederea că relațiile tradiționale de strînsă
prietenie și colaborare fructuoasă dintre Partidul Comunist Român și
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia vor continua să se dezvolte pe mul
tiple planuri, spre binele poporului român și popoarelor iugoslave, in inte
resul socialismului, progresului, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene
ROMA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al
Republicii Italiene, vă adresez călduroase felicitări, împreună cu cele mai
bune urări de succes, iar poporului italian prieten prosperitate și pace.
îmi exprim convingerea că, in spiritul tradiționalelor legături de prietenie
și colaborare dintre România și Italia, raporturile dintre țările și popoarele
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele și folosul reciproc, al
cauzei păcii, colaborării și destinderii in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului JESUS FARIA
Secretar general al Partidului Comunist din Venezuela
CARACAS

Stimate tovarășe Faria,

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere
de a vă transmite, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din
România, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de
sănătate și viață îndelungată, de noi succese in activitatea ce o desfășurați
în fruntea Partidului Comunist din Venezuela.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre
partidele noastre vor cunoaște, prin eforturile noastre comune, o dezvoltare
continuă, în interesul și spre binele celor două țări și popoare, al întăririi
solidarității și unității forțelor înaintate de pretutindeni în lupta pentru
dezvoltarea liberă și independentă a popoarelor, pentru o lume mai bună
și mai dreaptă, a păcii și înțelegerii intre națiuni.
ș

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare
pe care ați binevoit a mi-1 trimite cu prilejul celei de-a 175-a aniversări
a revoluției din mai 1810. La rindul meu, adresez Excelenței Voastre cordiale
urări de prosperitate și fericire personală și vă reînnoiesc asigurarea deose
bitei mele stime și considerațiuni.

RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

Angajare fermă pentru îndeplinirea

sarcinilor de plan pe acest an
întreprinderii de anvelope „Vic
toria" Florești, județul Prahova, uni
tate distinsă recent cu inaltul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste", i s-a
decernat miercuri, în cadrul unei adunări festive, „Steagul roșu" și
„Diploma de onoare" ale Consiliu
lui Central al U.G.S.R. pentru ocu
parea locului I în întrecerea socialis
tă pe anul 1984 dintre unitățile in
dustriale.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU o
telegramă, în care se spune : Păstrăm
în permanență in inimă și în gind
vizita pe care ați întreprins-o, iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in între
prinderea noastră, indicațiile, sfatu
rile și îndemnurile de o inestimabilă
valoare date eu acest prilej, concre
tizate acum in obținerea rezultatelor
ce ne-au adus înaltul titlu al hărni
ciei de „Erou al Muncii Socialiste".
Mulțumindu-vă și cu acest prilej
pentru distincția acordată, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că toți oamenii
muncii din întreprindere, în frunte
cu comuniștii, aplicind principiul autoconducerii muncitorești și autogestiunii cconomico-financiare, nu vom
precupeți nici un efort pentru a în
făptui sarcinile ce ne revin din ho
tărîrile Congresului al XIII-lea al
partidului, orientările și indicațiile
cuprinse în magistrala dumneavoastră
cuvintare la recenta plenară comună
a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, astfel
incit să ne realizăm exemplar toți
indicatorii de plan pe acest an și pe
întregul cincinal.
Miercuri, la Combinatul de lianți
si azbociment din Ficni, județul
Dîmbovița, recent distins cu titlul de
„Erou al Muncii Socialiste", a avut
loc o adunare festivă de decernare
a „Steagului roșu" și „Diplomei de
onoare" ale Consiliului Central al
U.G.S.R, pentru ocuparea locului I în
întrecerea socialistă pe anul 1984
între unitățile industriale.
Participanții la adunare au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
o telegramă. în care se spune : Nc
exprimăm și cu acest prilej profun
da noastră recunoștință, înalta pre
țuire pentru activitatea neobosită ce
o desfășurați în slujba intereselor
vitale ale poporului român, al cărui
strălucit fiu sînteți, pentru minuna

INFORMAȚII SPORTIVE
© în sala „Agronomia" din Capitală s-a. desfășurat, timp de trei
zile, Festivalul pionieresc de gim
nastică, la care au participat peste
500 de tineri sportivi din întreaga
țară. înscris în cadrul manifestărilor
din „Săptămina mondială a condiției
fizice și sportului" și consacrat „Anului internațional al tineretului",
festivalul, organizat de Consiliul na
țional al organizației pionierilor cu
sprijinul C.N.E.F.S., a prilejuit tre
cerea in revistă a elementelor de
perspectivp. La feminin, prima s-a
clasat Mihaela Ionel (Iași), urmată
de Florina Păduraru (Iași) și Adela
Podea (Arad), în timp ce întrecerea
masculină a fost cîștigată de Rad
Rareș (municipiul București), locu
rile următoare fiind ocupate de doi
gimnaști din Arad — Cristian Prohașzka și Francisc Fulop. întrecerea
pe echipe s-a încheiat cu victoria
Școlii generale nr. 6 din Iași, urmată
de formația Școlii generale nr. 1
Satu Mare și cea a Școlii generale
nr. 1 din Baia Mare. Pe județe, pri
mul loc a revenit Maramureșului,
locul secund fiind ocupat de Brașov,
Iar poziția a treia — de Iași.
(Agerpres)

tele condiții de care dispunem. Ase
menea întregii clase muncitoare, noi,
cimentiștii din Fieni, acționăm cu
fermitate pentru a pune Ia dispoziția
economiei naționale produse de cea
mai bună calitate și Ia termenele pre
văzute în contractele pe care le-am
încheiat.
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din combinat se si
tuează, și pe primele 5 luni din acest
an, in fruntea întrecerii socialiste pe
ramură, realizind peste plan 63 500
tone ciment pentru export, o producție-marfă vîndută și încasată de 48
milioane lei și o producție netă su
plimentară de aproape 8 milioane
Iei, însuflețiți de indicațiile și orien
tările dumneavoastră, ne angajăm să
acționăm cu fermitate pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor desprinse
din hotărîrile Congresului al XIII-lea
al Partidului Comunist Român.
La Combinatul pentru producerea
și industrializarea cărnii de porc Ti
miș. județul Timiș, unitate distinsă
cu inaltul titlu de „Erou al Muncii
Socialiste", a avut Ioc adunarea festi
vă prilejuită de decernarea „Steagu
lui roșu" și „Diplomei de onoare"
ale Consiliului Central al U.G.S.R.
pentru ocuparea locului I în între
cerea socialistă pe anul 1984 intre
unitățile din agricultura de stat și
silvicultură.
într-o atmosferă de puternică în
suflețire. participanții au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU o
telegramă, în care, între «altele, se
spune : Acordarea înaltului titlu esto
pentru noi, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, o nouă și
emoționantă expresie a grijii stator
nice manifestate de dumneavoastră
fată de făuritorii bunurilor materia
le, fapt ce ne angajează plenar în
obținerea de noi succese in muncă,
în sporirea contribuției noastre la
înfăptuirea noii revoluții agrare.
Bueurîndu-ne permanent de spri
jinul dumneavoastră generos și mul
tilateral, vă raportăm că, pînă la
sfirșitul anului, vom realiza, peste
prevederile actualului cincinal, 250
milioane Ici beneficiu, concomitent cu
pregătirea tuturor condițiilor necesa
re îndeplinirii mobilizatoarelor sar
cini stabilite pentru noi de Congresul
al XIII-lea al partidului , pentru pe
rioada 1986—1990 și în perspectivă.

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, miercuri dimineața, pe tovară
șul Gunther Kleiber, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, ministrul
construcțiilor de mașini generale,
mașini agricole și . autovehicule al
R.D. Germane, care a efectuat o vi
zită în țara noastră.
Tot in cursul dimineții, tovarășul
Nicolae Constantin, viceprim-minis
tru al guvernului, a avut o între
vedere cu oaspetele din R.D. Ger
mană.
în cadrul convorbirilor au fost analizate noi posibilități de dezvol
tare, in continuare, a colaborării economice, a schimburilor comerciale
dintre cele două țări, în conformitate
cu înțelegerile convenite cu prilejul
dialogului la nivel înalt.
La convorbiri a luat parte Ale
xandru Necula, ministrul industriei
construcțiilor de mașini. A fost de
față Herbert Plaschke, ambasadorul
R.D. Germane laJ București.

în aceeași zi, la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini a fost
semnat un protocol în care sînt sta
bilite măsurile și etapele de reali
zare a obiectivelor privind extin
derea schimbului de mărfuri și adîncirea cooperării între cele două mi
nistere, pe perioada 1986—1990.

★

La Invitația Uniunii Centrale a
Cooperativelor Meșteșugărești, o de
legație a Federației întregii Chine
a cooperativelor meșteșugărești, con
dusă de Ji Long, vicepreședinte al
federației și
adjunct al ministru
lui industriei ușoare din Republica
Populară Chineză, a efectuat o vi
zită de prietenie și schimb de ex
periență in țara noastră, in perioada
15—27 iunie.
Delegația chineză a purtat con
vorbiri la Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești, la Minis
terul Industriei Ușoare și la Mi
nisterul Industrializării Lemnului și
Materialelor de Construcții.; a vizi
tat unități ale cooperației meșteșu
gărești, alte obiective economice și
sociale din Capitală și din județele
Constanța, Tulcea și Covasna.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ludovic
Fazekas, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România.
La întrevedere a participat amba
sadorul R.P. Chineze la București,
Yu Hongliang,

★

Miercuri s-au încheiat, la Bucu
rești, convorbirile dintre ministrul
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Vasile Pungan,
și J. M. Luwuliza-Kirunda, secretar
general al Partidului Congresul Po
porului din Uganda, ministrul aface
rilor interne al Republicii Uganda,
aflat într-o vizită în țara noastră.
A fost examinat stadiul schimbu
rilor comerciale și cooperării econo
mice dintre cele două țări și s-au
convenit măsuri. pentru dezvoltarea
cooperării româno-ugandeze în do
menii de interes reciproc.
La încheierea convorbirilor, cei
doi miniștri au semnat „Protocolul
pentru schimburile comerciale echi
librate în cursul anilor 1986—1987
între guvernele Republicii Socialiste
România și Republicii Uganda".
(Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică, timpul probabil pentru
intervalul 27 iunie, ora 20 — 30 iunie,
ora 20. în țară : Vremea va fl schim
bătoare, predominant frumoasă în re
giunile sudice ale țării, unde cerul va
fi variabil, iar ploile vor avea un ca
racter izolat. In restul teritoriului, ce
rul va prezenta înnorări mai accen
tuate și local va ploua, mai ales în
averse, însoțite de descărcări electrice.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat,
cu unele intensificări din sectorul
nord-vestlc, în estul țării. Temperatu
rile minime, nocturne, vor fi cuprinse
între 8 și 18 grade, iar cele maxime,
diurne, între 18 și 28 de grade, izolat
mai ridicate in sud. La munte,' pe
alocuri, se va semnala ceață. în Bucu
rești : Vremea va fi predominant fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil
ploii trecătoare. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime, nocturne, vor oscila între 12 și
15 grade, iar cele maxime, diurne, in
tre 25 și 28 de grade.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
TRAGEREA PRONOEXPRES
Din 26 IUNIE 1985
Extragerea I : 37 45 29 2 20 30.
Extragerea a Il-a : 23 15 40 2B
36 17.
LA

Epoca marilor construcții
(Urmare din pag. I)

și mai bine în eviden
ță, se succed și se
marchează
precum
cercurile de copac :
Primul
cerc
este
acela al marilor uzine
producătoare de bu
nuri materiale, uzine
care
și-au
definit
necontenit personalita
tea pe măsura vizite
lor de lucru în care
secretarul general al
partidului,
sfăttfîndu-se cu muncitorii și
specialiștii, a dat pre
țioase indicații urmate
neintîrziat de cifrele
producțiilor
sporite,
amplificate ca randa
ment și calitate.
Al doilea cerc îl con
stituie orașul, ieri un
tîrg prăfuit, astăzi un
fel de Sinaie dobro
geană, etalindu-și arhitecturile elegante in
amfiteatru.
Al treilea, cel mal
mare și cel mai im
presionant, este cercul

care descrie in această;
zonă Canalul. Malurile
lui, falezele cu parcuri
și ziduri care așteaptă
opere de artă, portul
care înscrie Medgidia
în registrele traficului,
internațional și, ca o
emblemă constructivă
a
„Epocii
Nicolae
Ceaușescu", emblemă
așezată și asupra aces
tui miez de Dobroge,
arcuirea de hiperbolă
a podurilor care măr
ginesc intr-o parte și
înrr-alta orașul dîndu-i măreție, altitu
dine.
Sint
cercuri
de
copac crescute în nu
mai două decenii, dar
esențiale pentru această așezare pome
nită
încă din docu
mentele secolului al
cincisprezecelea.
Sub semnul aceleiași
construcții avintate, aș
aminti și de un al pa
trulea cerc, cel mai
activ, cel mai ge
neros... E vorba de oa
menii care s-au for

mat în acești două
zeci de ani — genera
ția Epocii cu care ne
mindrim. Sint mulți —
de ordinul miilor — ei
constituind generația
care a preluat astăzi
destinele
dezvoltării
orașului.
Acum, la un an de la
inaugurarea Canalu
lui, ia un an de cînd
nava prezidențială tre
cea cu marele ei pa
voaz
prin
dreptul
Medgidiei in sărbătoa
re, perspectivele și în
datoririle
cetățenești
sint limpezi în ceea ce
privește devenirea și
viitorul imediat. Le
stimulează ritmul înalt
de dezvoltare pe care
i l-au imprimat acești
douăzeci de ani și le
garantează
oamenii
formați în acești două
zeci de ani.
O dialectică simplă,
dar esențială pentru
ceea
ce
reprezintă
Epoca de Glorie a
acestei țâri.

Cuvintarea primului ministru al guvernului român,
tovarășul Constantin Dăscălescu, la ședința a 40-a a Sesiunii C.A.E.R.
Lucrările sesiunii Consiliului de
Ajutor Economic Reciproc din acest
an au loc intr-un moment în care în
fiecare țară membră se desfășoară o
intensă activitate pentru înfăptuirea
sarcinilor actualului cincinal, condiție
esențială în vederea trecerii la o
nouă etapă a dezvoltării intensive a
producției sociale, în conformitate cu
strategiile elaborate de partidele
noastre cu privire la evoluția econo
miilor naționale în perspectiva anu
lui 2000. în același timp, țările mem
bre ale Consiliului acționează pen
tru transpunerea în viață a hotărîrilor Consfătuirii economice la nivel
înalt din iunie 1984, care au creat
un cadru larg pentru întărirea
conlucrării reciproce, intensificarea
schimburilor comerciale și soluționa
rea cu forțe unite a unor probleme
de mare importanță pentru dezvol
tarea economiilor naționale.
In perioada care a trecut de la se
siunea precedentă, țările membre ale
C.A.E.R. au obținut succese impor
tante în construirea socialismului,
majoritatea dintre ele înregistrind
ritmuri sporite de creștere economi
că. în acest context, se evidențiază
și realizările României socialiste, ca
reflectare a politicii consecvente,
științifice, promovată de partidul
nostru — ia elaborarea și Înfăptuirea
căreia contribuția hotăritoare o are
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al partidului, președintele
Republicii — pentru intensificarea
laturilor calitative ale dezvoltării economice, creșterea productivității
muncii și reducerea costurilor de
producție, îndeosebi a cheltuielilor
materiale, pentru utilizarea cu efi
ciență sporită a tuturor resurselor
de care dispunem.
întregul nostru popor, strîns unit
In jurul partidului, a acționat cu
abnegație, cu spirit revoluționar
pentru îndeplinirea Directivelor ce
lui de-al XIII-lea Congres al parti
dului, care a adoptat hotăriri de im
portanță istorică pentru dezvoltarea
economico-socială și ridicarea Româ
niei pe noi culmi de progres și civi
lizație.
Anul 1984 — an în care România
a sărbătorit patruzeci de ani de
la revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă — s-a caracterizat prin rit
muri de creștere mai înalte decit in
anii precedenți, mareînd noi pro
grese pe calea îmbunătățirii laturi
lor calitative, a dezvoltării intensive
a economiei noastre socialiste. Față
de anul 1983, producția netă indus
trială a crescut anul trecut cu 8,4 la
sută, producția agricolă cu 13,3 la
sută, iar venitul național cu 7,7 la
sută. Productivitatea muncii în in
dustria republicană a sporit cu 7,1la sută. Comerțul exterior a înre
gistrat o creștere de 13,6 la sută, ba
lanța comercială încheindu-se cu un
excedent de 3,1 miliarde dolari, ceea
ce a asigurat achitarea unei părți
însemnate a datoriei externe. Suc
cesele obținute dovedesc cu putere
justețea și realismul politicii parti
dului nostru de dezvoltare a forțelor
de producție pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane, factor hotărîtor în creș
terea calității vieții și înfloririi
României socialiste.
După ce a prezentat principalele
obiective ale viitorului plan cincinal,
stabilite de Congresul al XIII-lea
al partidului, vorbitorul a spus : O
contribuție însemnată la realizarea
succeselor înregistrate de către ță
rile noastre a adus-o și lărgirea co
laborării bi și multilaterale, pe baza
înțelegerilor la care s-a ajuns în ca
drul consfătuirii economice la nivel
înalt. Corespunzător orientărilor și
indicațiilor secretarului general al
partidului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, România acționează ferm
pentru transpunerea în practică cu
maximum Xle eficiență și operativi
tate a acestor înțelegeri. în acest
sens, noi dăm o înaltă apreciere hotăririlor comune adoptate în ultimul
an de conducerile superioare de par
tid din România și Uniunea Sovieti
că, pe baza cărora s-a încheiat acor
dul pe termen lung care prevede
creșterea substanțială a schimburi
lor bilaterale în următorul cincinal.
De asemenea, o însemnătate deose
bită prezintă întîlnirile la nivel înalt
cu Polonia, Bulgaria și R.D. Germa
nă, cu care prilej au fost semnate
programe de colaborare pe termen
lung, pină in anul 2 000, precum și
acțiunile întreprinse pe linie de
partid și de stat cu Cehoslovacia și
Ungaria, cu alte țări membre ale
C.A.E.R., in vederea extinderii pe
termen lung a colaborării reciproce
în sfera producției materiale, in
știință și tehnică.
Trebuie subliniat, totodată, că în
perioada care a trecut de la ședința
precedentă a sesiunii Consiliului,
așa cum rezultă din raportul prezen
tat, Comitetul Executiv al C.A.E.R.
a dus o activitate intensă pentru
inițierea și organizarea unei serii
întregi de acțiuni și lucrări în ca
drul Consiliului, menite să asigure
concretizarea și transpunerea în via
ță a înțelegerilor la care s-a ajuns
la nivel înalt, acțiuni de mare im
portanță pentru adîncirea cooperării
și specializării în producție, a cola
borării economice și tehnico-științifice.
Pornind de la aceste realizări, noi
considerăm că principala sarcină a,
actualei ședințe a sesiunii constă în
continuarea cursului ascendent al
colaborării noastre. Trebuie să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru
adoptarea de măsuri care să asigu
re accelerarea transpunerii in viață
a hotăiîrilor consfătuirii economice
la nivel înalt și concentrarea activi
tății C.A.E.R. asupra soluționării cu
eforturi comune a tuturor proble
melor majore care preocupă țările
noastre.
Subliniind că activitatea de coor
donare a planurilor economice con
stituie un instrument esențial în
adîncirea colaborării reciproc avan
tajoase dintre țările membre ale
C.A.E.R., vorbitorul a spus : Româ
nia a stabilit de la început, ca o
orientare de bază a lucrărilor de
coordonare a planurilor, extinderea
colaborării economice cu celelalte
țări membre ale Consiliului și reali
zarea de înțelegeri concrete, care să
asigure creșterea in continuare a
schimburilor comerciale, adîncirea

cooperării și specializării in produc
ție in cincinalul viitor.
înțelegerile la care s-a ajuns și do
cumentele semnate la nivel înalt cu
celelalte țări ale C.A.E.R. au dat un
impuls puternic colaborării economi
ce și tehnico-științifice pe perioada
1936—1990 și in perspectivă pină în
anul 2000.
în cadrul coordonării planurilor,
pină in prezent au fost convenite cu
unele țări volume de livrări recipro
ce, pe perioada 1986—1990, superioa
re celor din actualul cincinal și se
desfășoară în continuare
tratative
intense pentru creșterea schimburi
lor de mărfuri cu toate țările mem
bre ale Consiliului.
Apreciind că, deși au fost înregis
trate rezultate pozitive, nu s-au rea
lizat pe deplin obiectivele stabilite
pentru coordonarea planurilor, vor
bitorul s-a referit, în acest context,
mai întii la asigurarea cu materii
prime, energie și combustibili. S-a
subliniat că o importanță deosebită
o are realizarea tuturor acțiunilor
convenite in domeniul energiei, al
combustibililor și materiilor prime,
astfel incit, prin mobilizarea efortu
rilor proprii și dezvoltarea colaboră
rii reciproce, să se asigure rezol
varea acestei probleme de către
toate țările membre ale C.A.E.R. în
legătură cu aceasta este de subliniat
că după consfătuirea la nivel inalt
s-au realizat unele progrese. Se des
fășoară în prezent lucrările pentru
încheierea unor noi convenții de
colaborare In vederea majorării li
vrărilor de gaze naturale și minereu
de fier, precum și pentru concreti
zarea condițiilor de colaborare in
realizarea celorlalte acțiuni convenite
la nivel inalt. Ne exprimăm con
vingerea că, acționînd în acest mod,
în cincinalul 1986—1990 va crește
substanțial aportul colaborării in
cadrul C.A.E.R. la soluționarea de
către tara noastră a problemei
asigurării resurselor energetice șl
de materii prime necesare.
După ce a evidențiat marile efor
turi de investiții pe care le face țara
noastră pentru
dezvoltarea bazei
proprii de materii prime și combus
tibili, vorbitorul a spus : In ve
derea rezolvării problemei energe
tice și‘de materii prime, ducem in
prezent tratative în cadrul coordo
nării planurilor cu Uniunea Sovie
tică, cu alte țări care dispun de re
surse naturale și ne exprimăm con
vingerea că vom identifica modali
tăți reciproc avantajoase, pentru a
majora în continuare importurile
noastre de energie, combustibili și
materii prime în cincinalul viitor.
Sîntem, totodată, interesați in ac
celerarea tratativelor multilaterale
pentru concretizarea condițiilor de
colaborare în realizarea tuturor ac
țiunilor multilaterale stabilite de
consfătuirea economică la nivel înalt,
astfel incit in perioada 1986—1990 să
poată fi realizate livrările preconi
zate de asemenea produse cum
sînt : cărbuni, metanol, mangan,
bauxită, aluminiu, minereuri fe
roase, hîrtie și produse lemnoase. O
astfel de măsură se impune cu atit
mai mult cu cit și din raportul pre
zentat de Comitetul C.A.E.R. pentru
colaborare în domeniul activității de
planificare rezultă o serie de intîrzieri în acest domeniu.
In acest context au fost abordate
și problemele folosirii economicoase
a resurselor materiale și energetice.
Evocînd amplele programe inițiate
de partidul nostru în ultimii ani
pentru utilizarea rațională, cu inaltă
eficientă a resurselor materiale și
energetice, rezultatele obținute pină
acum, cit și obiectivele stabilite de
Congresul al XIII-lea în acest do
meniu pentru cincinalul viitor, vor
bitorul a spus : La transpunerea in
viață a acestor măsuri, o atenție
sporită se va acorda schimbului de
experiență și aplicării
celor mai
bune rezultate obținute în alte țâri
membre ale C.A.E.R. Proiectul pro
gramului colaborării țărilor membre
ale C.A.E.R. in legătură cu econo
misirea și folosirea rațională a re
surselor materiale pină în anul 2000,
care urmează, să fie adoptat la
această ședință a sesiunii Consiliului,
reflectă voința comună a țărilor
noastre pentru a întări și adinei co
laborarea reciprocă în acest dome
niu important. Interesul deosebit pe
care îl manifestă România pentru
intensificarea colaborării reciproce
în folosirea rațională a resurselor
rezultă și din faptul că țara noastră
este înscrisă la aproape toate ac
țiunile prevăzute în program. Sintem
convinși că infăptuirea prevederilor
din program va avea o importanță
substanțială pentru dezvoltarea in
tensivă și accelerarea introducerii
progresului tehnic in ramurile pro
ducției materiale, ca elemente defi
nitorii ale programelor naționale de
dezvoltare economică in perioada
următoare.
O altă problemă principală în ca
drul coordonării planurilor o consti
tuie intensificarea cooperării și spe
cializării in producție și majorarea
pe această bază a livrărilor recipro
ce, atit pentru folosirea mai bună a
capacităților de producție, cit și pen
tru acoperirea în mai mare măsură
a necesarului de produse deficitare.
Partidul și statul nostru acordă de
mai multă vreme o atenție deose
bită modernizării structurii produc
ției industriale, ca factor esențial
pentru sporirea eficienței produc
ției sociale. înfăptuirea acestei sar
cini, care se înscrie și in obiecti
vele comune
stabilite de Consfă
tuirea la nivel inalt privind dezvol
tarea intensivă a economiilor națio
nale, impune în primul rînd utili
zarea întregului potențial industrial
existent.
Aceasta face posibilă și
necesară promovarea in continuare
de noi acțiuni de cooperare pentru
folosirea eficientă a capacităților de
producție in industria constructoare
de mașini, metalurgie, chimie, in
dustria materialelor de construcții și
industria ușoară, astfel incit poten
țialul industrial să fie valorificat la
maximum, in interesul progresului
fiecărei economii.
în acest sens, acordăm o mare
importanță adîncirii cooperării și
specializării' în producție dintre ță
rile noastre, orientării acesteia spre
dezvoltarea unor domenii prioritare
ca electronica, industria micropro

cesoarelor și a roboților, spre înzes
trarea economiei cu mașini și utila
je de înaltă calitate și la nivel teh
nic mondial.
Deși s-au obținut progrese, exis
tă încă mari rezerve — subliniate da
altfel și in raportul Comitetului
Executiv al Consiliului — a căror
valorificare se impune neintîrziat.
în ce ne privește, dispunem de ca
pacități moderne și de posibilități
de producție de înalt nivel tehnic in
domenii cum sint industria autove
hiculelor, materialului rulant de
tracțiune, mașinilor-unelte, electro
nicii, tehnicii de calcul, care, pe
baza intensificării cooperării și co
laborării reciproce, pot să fie an
grenate în mai mare măsură în di
viziunea internațională a muncii
dintre țările noastre.
In legătură cu aceste probleme,
conducătorul delegației române a
propus să se dea sarcină Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R. să adopte
măsurile necesare pentru ca o co
misie special împuternicită' să elaboreze un plan concret de ac
țiuni pe linia adîncirii cooperării și
specializării în producție, în vede
rea utilizării depline a capacităților
de producție existente în fiecare țară
și să prezinte, la următoarea ședință
a Comitetului Executiv, propuneri
corespunzătoare pentru soluționarea
acestei probleme de mare importan
ță pentru țările membre ale C.A.E.R.
Totodată, apreciem necesară ur
gentarea transpunerii în viață a
programelor adoptate în C.A.E.R.
privind organizarea cooperării în
producție și asigurarea livrărilor re
ciproce de mașini și utilaje, mate
riale speciale, materii prime, produ
se metalurgice, chimice și alte pro
duse deficitare, precum și în elabo
rarea de tehnologii ce se achizițio
nează în prezent pe devize converti
bile, acordîndu-se o atenție deosebi
tă mașinilor, echipamentelor și ma
terialelor necesare obiectivelor eco
nomice care se construiesc cu efor
turi comune de țările membre ale
C.A.E.R.
Considerăm că orientarea fermă
a lucrărilor de coordonare a planu
rilor economice spre soluționarea
unor astfel de probleme este o ce
rință care decurge din hotărîrile
Consfătuirii economice la nivel inalt
privind
necesitatea
îmbunătățirii
substanțiale a activității de coordo
nare a planurilor și concentrării ei
asupra obiectivelor prioritare ale
dezvoltării economiei și adincirii di
viziunii internaționale a muncii din
tre țările noastre. In acest mod vor
fi create, totodată, condiții favora
bile începerii, în paralel cu coordo
narea planurilor, a tratativelor pen
tru încheierea acordurilor comercia
le de lungă durată și a protocoale
lor privind schimburile de mărfuri
pe anul 1986.
Un loc important în lucrările de
coordonare a planurilor îl ocupă
adoptarea de măsuri pentru intensi
ficarea colaborării în domeniul agroalimentar.
După cum se cunoaște, consfă
tuirea economică la nivel inalt,
subliniind însemnătatea politică a
soluționării problemei alimentare, a
reafirmat necesitatea convenirii unor
acțiuni pentru stimularea, în cadrul
colaborării reciproce, a comerțului
cu produse alimentare. Deoarece nu
s-a ajuns pînă în prezent la con
cretizarea acestei înțelegeri, se im
pune accelerarea lucrărilor pe linie
bilaterală și multilaterală. în acest
scop, conducătorul delegației româ
ne, acționind in baza mandatului în
credințat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a propus să
se analizeze problema prețurilor
produselor agricole și să se prezinte
Comitetului Executiv al C.A.E.R.,
pină la următoarea ședință a aces
tuia, propuneri concrete de soluții
cu privire la convenirea de prețuri
corespunzătoare in comerțul re
ciproc, precum și a altor măsuri
care să stimuleze creșterea produc
ției și a exportului de produse agri
cole.
România acordă o importanță deo
sebită științei și tehnicii, ca factori
determinanți ai dezvoltării accele
rate a economiei naționale, ai creș
terii eficienței producției sociale.
Acționăm cu hotărire pentru ampli
ficarea cercetării științifice și con
centrarea forțelor de cercetare pe
problemele majore ale dezvoltări'
economico-sociale.
Concomitent cu efortul propriu
pentru dezvoltarea științei și tehno
logiei, țara noastră este interesată
In promovarea largă a cooperării cu
celelalte țări membre ale C.A.E.R.,
participînd activ la lucrările de ela
borare a Programului complex al
progresului tehnico-științific pe ur
mătorii 15—20 ani. Ne exprimăm
convingerea că înfăptuirea acestui
program va asigura impulsionarea pe
termen lung a colaborării concrete
în știință și tehnică, lărgirea schim
burilor de documentații și tehnolo-

gii, precum și intensificarea cerce
tărilor comune în domeniile de virf
ale progresului tehnic, inclusiv pen
tru folosirea economicoasă a ener
giei și materiilor prime, reducerea
consumurilor și refolosirea materia
lelor recuperabile.
Dc aceea, considerăm necesar ca
lucrările pentru elaborarea progra
mului să fie concentrate asupra pro
blemelor de fond ale colaborării șl
reducerii la minimum a activităților
cu caracter organizatoric și metodo
logic. Totodată, sintem interesați să
se ajungă cit mai urgent la o înțe
legere unanimă privind criteriile
economice de repartizare echitabilă a
cheltuielilor necesare finanțării cer
cetărilor ce se efectuează in comun.
Așa cum s-a hotărit la consfătui
rea economică la nivel inalt, urmează
să acționăm in continuare pentru
creșterea eficienței și dezvoltarea
principiilor democratice în activita
tea C.A.E.R., pentru perfecționarea
colaborării multilaterale desfășurate
în cadrul Consiliului și in celelalte
organizații internaționale create de
țările noastre.
In acest sens, activitatea C.A.E.R.
trebuie orientată, prioritar, spre so
luționarea problemelor colaborării
din sfera producției materiale, eli
minarea paralelismelor', simplificarea
structurilor organizatorice, stăvilirea
tendințelor de proliferare a organe
lor și ședințelor. In concordanță cu
hotărîrea consfătuirii la nivel înalt,
organizațiile economice internațio
nale nou create trebuie să-și desfă
șoare, de la început, activitatea pe
bază de gestiune economică.
De asemenea, apare necesar să se
acorde o atenție deosebită înțelege
rii realizate în cadrul consfătuirii
la nivel înalt privind încheierea de
acorduri și contracte de lungă dura
tă, care să confere siguranță și sta
bilitate relațiilor economice dintre
țările membre ale C.A.E.R. întreaga
activitate de colaborare economică,
cooperare și specializare in produc
ție, precum și schimburile de măr
furi trebuie să aibă la bază contracte
de lungă durată, pe perioade de cel
puțin cinci ani. în care să fie stabi
lite ferm condițiile concrete ale co
laborării și obligațiile asumate re
ciproc de părți.
Amplificînd colaborarea economică
cu țările membre ale C.A.E.R., cu
toate statele socialiste, care, potrivit
Directivelor Congresului al XIII-lea
al partidului, vor continua să dețină
ponderea principală în comerțul
nostru exterior, acționăm în același
timp pentru lărgirea raporturilor de
conlucrare amplă și solidaritate cu
țările in curs de dezvoltare, in ve
derea sprijinirii eforturilor lor de
consolidare a independenței și reali
zare a progresului economico-social.
Susținem neabătut lupta pentru in
dependența popoarelor, condamnăm
cu fermitate politica rasistă de
apartheid, politica imperialistă de
amestec în treburile interne și pre
siuni economice asupra statelor în
curs de dezvoltare. Această poziție a
partidului și statului nostru a fost
puternic reafirmată la cel de-al
XIII-lea Congres al partidului, din
noiembrie 1984.
O importanță deosebită pentru
transpunerea in viață a politicii par
tidului nostru privind raporturile cu
țările în curs de dezvoltare au
avut-o întîlnirile tovarășului Nicolaa
Ceaușescu cu șefii de state din peste
60 de țări în curs de dezvoltare —■
dintre care cu unji șeii de state de
mai multe ori. Ca urmare a con
tactelor și schimburilor de vedere
realizate la nivel’inalt, tratatelor de
prietenie, declarațiilor și comunica
telor comune, a convențiilor, acor
durilor și diferitelor programe de
colaborare semnate cu acest prilej,
schimburile comerciale și cooperarea
în sfera producției materiale ale
României cu țările în curs de dez
voltare au cunoscut o dezvoltare as
cendentă.
Totodată, vorbitorul a exprimat
Interesul țării noastre de a parti
cipa, alături de alte țări membre ale
C.A.E.R., la intensificarea colaboră
rii multilaterale cu țările în curs de
dezvoltare, in primul rind la con
struirea in cooperare de obiective
economice în aceste țări, precum și
la realizarea altor acțiuni concrete
de interes reciproc.
Pe baza principiilor politicii sale
externe, Româniți promovează, tot
odată, colaborarea economică și itehnico-științifică cu țările capitaliste
dezvoltate, cu alte state ale lumii,
fără deosebire de orînduirea socială.
în încheiere, vorbitorul a adresat
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, Consi
liului de Miniștri al Republicii
Populare Polone, tovarășului Woj
ciech Jaruzelski
mulțumirile căl
duroase ale delegației române pen
tru ospitalitatea de care s-a bucurat,
pentru condițiile create in vederea
bunei desfășurări a lucrărilor actua
lei ședințe a sesiunii Consiliului de
Ajutor Economic Reciproc.

Primirea delegațiilor participante la lucrările sesiunii C.A.E.R.
de către tovarășul Wojciech Jaruzelski
Cu prilejul celei de-a 40-a ședințe
a sesiunii C.A.E.R., care se desfă
șoară la Varșovia, tovarășul Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone, s-a intilnit
cu delegațiile țărilor membre ale
C.A.E.R.
Salutînd în numele conducerii de
partid și de stat poloneze delegațiile
participante, tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a prezentat principalele
preocupări actuale ale Partidului
Muncitoresc Unit Polonez și ale
poporului polonez în dezvoltarea
economico-socială a țării, în activi
tatea de edificare a socialismului.
Cu acest prilej, tovarășul Wojciech
Jaruzelski a rugat să se transmită,
din partea conducerii de partid și de
stat poloneze, și a sa personal, secre
tarilor generali ai partidelor comu
niste și muncitorești, tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din țările
reprezentate la sesiunea C.A.E.R. un
salut cordial prietenesc, împreună cu
cele mai bune urări de succes in

întreaga activitate consacrată edifi
cării noii orînduiri sociale.
Din partea țării noastre, la între
vedere au participat
tovarășii
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Ion Stoian, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C, al P.C.R., și loan Totu, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprimministru al guvernului, reprezentan
tul permanent al României la
C.A.E.R.

★

Miercuri au continuat Ia Varșovia
lucrările celei de-a 40-a ședințe a
sesiunii C.A.E.R.
în cadrul dezbaterilor a luat cuvin
te] tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al guvernului.,
Au luat, de asemenea, cuvintul
conducătorii celorlalte delegații parti
cipante la sesiune.
Lucrările sesiunii continuă.

Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Wojciech Jaruzelski
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, aflat la Varșovia
cu prilejul celei de-a 40-a ședințe
a Sesiunii C.A.E.R., s-a întîlnit cu
tovarășul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Polone.
Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președin
tele Republicii, i-au fost’ transmise
tovarășului Wojciech Jaruzelski un
mesaj de prietenie și cele jnai bune
urări de sănătate și succes în edifi
carea societății socialiste în R. P.
Polonă.
i
Mulțumind, tovarășul Wojciech
Jaruzelski a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj cordial de prietenie, împreu

nă cu cele mai calde urări de sănă
tate și de noi succese în construirea
societății socialiste multilateral dez
voltate in România.
Evocînd întâlnirile și convorbirile
Ia nivelul cel mai înalt, hotâririle
adoptate cu acest prilej, tovarășii
Constantin Dăscălescu și Wojciech
Jaruzelski au procedat la un larg
schimb de păreri cu privire la sta
diul relațiilor româno-poloneze și
îndeosebi în legătură cu posibilită
țile de dezvoltare și intensificare a
colaborării și cooperării economice,
precum și în alte domenii dintre
România și Polonia, in interesul și
spre binele celor dotiă popoare
prietene, al cauzei socialismului și
păcii în lume.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de cordialitate și caldă
prietenie.

Întrevederi româno-mozambicane
MAPUTO 26 (Agerpres). — Cu
ocazia participării la festivitățile or
ganizate în cinstea celei de-a X-a
aniversări a independenței Mozambicului,
tovarășul Petru Enache,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste
România, s-a întîlnit, la Maputo, cu
Marcelino dos Santos, membru al
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului FRELIMO,
și cu Joao Ferreira, ministrul agri
culturii, președintele părții mozambicane în Comisia mixtă guvernamen

tală româno-mozambicană de coope
rare economică și tehnică.
în cadrul întîlnirii s-a făcut o in
formare reciprocă asupra principa
lelor preocupări actuale ale celor
două partide și țări și s-a analizat
stadiul dezvoltării relațiilor românomozambicane în
lumina deciziilor
convenite in cadrul întîlnirilor dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Samora
Moises Machel, președintele Partidu
lui FRELIMO, președintele Republi
cii Populare Mozambic.

Premierul Belgiei l-a primit pe ministrul
de externe al României
BRUXELLES 26 (Agerpres). —
Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, care a
efectuat o vizită oficială la Bruxel
les, a fost primit de primul ministru
al Belgiei, Wilfried Martens.
Cu acest prilej au fost discutate
probleme privind dezvoltarea rapor
turilor politice, a schimburilor și
cooperării dintre România și Belgia
pe diverse planuri, cu precădere in
domeniile economic și tehnico-științific.
S-a convenit luarea măsurilor ne
cesare pentru facilitarea și stimu
larea, in continuare, a raporturilor
comerciale și acțiunilor de coopera
re industrială pe termen lung, pe

baze reciproc avantajoase și echili
brate, pentru adîncirea conlucrării
dintre cele două state in promovarea
politicii de dezarmare, destindere,
colaborare și pace în Europa și m
lume.
Primul ministru al Belgiei a ac
ceptat invitația de a' face o vizită
in România.
In aceeași zi, ministrul român al
afacerilor externe a avut o întreve
dere cu Jean Gol, viceprim-ministru
și ministru al comerțului exterior,
cu care a examinat probleme legate
de. extinderea schimburilor comer
ciale dintre România și Belgia, po
trivit posibilităților pe care le oferă
economiile celor două țări.

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 26 (Agerpres). — In ca
drul vizitei de lucru pe care o.efec
tuează în R. S. F. Iugoslavia, tova
rășul George Homoștean, ministrul
român de interne, și Dobroslav Ciulafici, secretar federal pentru aface
rile interne al R.S.F.I., au făcut un
schimb de opinii și experiență cu
privire la o serie de probleme spe
cifice acestor sectoare de activitate,
menționîndu-se necesitatea dezvol
tării
conlucrării româno-iugoslave.

Ministrul de interne român a fost
primit de Milka Planinț, președin
tele Consiliului Executiv Federal al
R.S.F.I. Cu acest prilej s-a eviden
țiat faptul câ relațiile de strinsă
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Iugoslavia, ale căror baze
trainice au fost puse in numeroasele
întilniri la cel mai înalt nivel, cu
nosc o dezvoltare permanentă in
toate domeniile de activitate.

Reuniune a Consiliului de Stat al Portugaliei
LISABONA 26
(Agerpres). —•
Consiliul de Stat al Portugaliei s-a
reunit, miercuri, in prezența pre
ședintelui Republicii, Antonio Ramalho Eanes, pentru a examina căile
de soluționare a crizei de guvern,
după demisia primului ministru,
Mario Soares (Partidul socialist),
informează agențiile Reuter și France
Presse.
într-o declarație făcută presei,

președintele Eanes a precizat că va
anunța la momentul oportun deci
zia pe care o va lua în această pro
blemă.
în legătură cu aceasta, se men
ționează că demisia primului minis
tru Mario Soares, urmare a ieșirii
din guvern a miniștrilor social-democrați și a unui ministru indepen
dent, nu a fost încă acceptată ofi
cial.

Condamnare fermă a regimului rasist
sud-african
MOSCOVA 26 (Agerpres) — Agen-,
ția T.A.S.S. a dat publicității o de
clarație in legătură cu crearea ilegală
de către autoritățile de la Pretoria
a așa-numitului „guvern interimar"
în Namibia. Subliniind că formarea
unui asemenea „guvern interimar"
reprezintă o manevră a autorităților
R.S.A. pentru a impune, o rezolvare
neocolonialistă a problemei Namibiei
prin ocolirea hotărîrilor Consiliului
de Securitate,
agenția
T.A.S.S.
arată că interesele păcii și securității
internaționale, cer lichidarea piedi
cilor din calea măsurilor pe care
Consiliul de Securitate al O.N.U. ar
trebui să le adopte, potrivit Cartei
O.N.U., pentru a obliga R.S.A. să
îndeplinească hotăririle lui.
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— Subcomitetul pentru petiții, infor
mații și asistentă al Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru decolonizare a
adoptat ’ o rezoluție în care cere tu
turor statelor membre ale organiza
ției mondiale, precum și instituțiilor
specializate ale Națiunilor Unite să
respecte cu strictețe hotăririle O.N.U.

privind eliminarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialismului.
Rezoluția cere statelor membre ale
O.N.U. să asigure respectarea hotă
rîrilor Națiunilor Unite care preco
nizează încetarea oricărei colaborări
cu regimul minoritar rasist de la
Pretoria.
PRETORIA 26 (Agerpres) — De
monstrațiile și protestele populației
africane care se desfășoară din sep
tembrie în localitățile din R.S.A.
sînt pe punctul de a degenera in
tr-un război civil, a declarat Beyers
Naude, membru al conducerii Con
siliului sud-african al bisericilor, cu
noscut militant împotriva politicii
de apartheid a guvernului de la
Pretoria. „Mai sînt persoane în
R.S.A., inclusiv din cercurile guver
namentale, care refuză să admită
că principala cauză a tulburărilor
din R.S.A. constă în continuarea po
liticii de apartheid", a spus el, relevînd că în ultimele 16 luni în
această țară au murit în cursul cioc
nirilor cu poliția 450 de persoane.

Conferința consultativă a Congresului Național African
din R.S.A.
LUSAKA 26 (Agerpres). — După
cum transmite din Lusaka agenția
T.A.S.S., au luat sfîrșit lucrările
Conferinței consultative naționale a
Congresului
Național
African
(A.N.C.) din R.S.A. Au fost dezbătu
te probleme ale activizării continue
a luptei împotriva regimului de apartheid din R.S.A.
Conferința a hotărît ca reuniuni
asemănătoare să se țină o dată la
cinci ani. Oliver Tambo a fost reales
în funcția de președinte al Congre
sului Național African, iar Alfred
Nzo — secretar general.
Luînd cuvîntul în cadrul unei întîlniri cu reprezentanții presei, Oli

ver Tambo a respins posibilitatea
unor negocieri cu conducătorii auto
rităților de la Pretoria și a con
damnat așa-numitele „reforme con
stituționale" promovate de aceste
autorități. Asemenea acțiuni — a arătat vorbitorul — demonstrează că
autoritățile rasiste nu mai pot gu
verna după metode vechi, dar ele
nu-și schimbă politica de teroare și
represiuni.
Vorbitorul a arătat că, în cadrul
conferinței, o mare atenție s-a acor
dat întăririi unității Congresului Na
țional African, extinderii colaborării
acestuia cu alte organizații și țări.

Reuniune privind
desfășurarea în U.R.S.S.
a Anului Internațional
al Tineretului

FRANȚA

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc o reuniune a
Comisiei privind desfășurarea in
U.R.S.S. a Anului Internațional al
Tineretului, relatează agenția T.A.S.S.
S-a subliniat că o sarcină de primă
însemnătate este pregătirea tinere
tului pentru viață și muncă, edu
carea tinerei generații în spiritul
idealurilor comunismului și partici
parea lui activă la rezolvarea pro
blemelor majore politice, economice
și social-culturale. Acestor comanda
mente, precizează T.A.S.S., le este
consacrată activitatea tuturor comi
siilor republicane create cu prilejul
Anului internațional, al Tineretului.
In cadrul reuniunii a luat cuvintul Gheidar Aliev, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
prim-vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S.

Raportul prezentat de Georges Marchais la plenara C.C. al P.C.F.

In

favoarea intensificării
relațiilor economice

ale R.F.G.
cu

țările

socialiste

BONN 26 (Agerpres). — Lothar
Spaeth, premierul landului vest-german Baden-Wiirttemberg, vicepre
ședinte al Uniunii Creștin Democrate
(U.C.D.), s-a pronunțat pentru inten
sificarea relațiilor economice ale
R.F.G. cu țările membre ale C.A.E.R.,
inclusiv prin intermediul cooperării
între întreprinderi. într-un articol
scris în publicația „Industrie und
Handels — Revue", citat de agenția
A.D.N., el a ^condamnat încercările
Administrației S.U.A. de a spori
restricțiile comerciale față de țările
socialiste, arătînd că excluderea din
comerțul cu aceste state a tehnologiei
moderne ar duce la reducerea posi
bilităților de schimb și la o slăbire
a relațiilor economice.

*
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FESTIVITĂȚI. Cu prilejul celei
de-a X-a aniversări a proclamării
independenței Republicii Populare
Mozambic, la Maputo au avut loc
o paradă militară și o demonstra
ție populară. La manifestație au
luat parte- peste 100 000 de locui
tori ai capitalei angoleze.
O CONFERINȚĂ DE SOLIDA
RITATE CU POPORUL CHILIAN,
la care au luat parte delegații a 22
de organizații sindicale, studen
țești și profesionale panameze, s-a
încheiat la Ciudad de Panama.
Participanții au denunțat manevre
le de împiedicare a reinstaurării
democrației in Chile.
DECLARAȚIE. Procesul secu
rității și cooperării europene oferă
posibilitatea lărgirii bazelor le
găturilor Est-Vest, a declarat, în
cadrul unei conferințe de presă cu
prilejul încheierii vizitei oficiale in
R. P. Ungară. Hans-Dietrich Gen
scher. vicecancelar și ministrul
afacerilor externe al R.F. Germania.
Vorbitorul a apreciat că reluarea
negocierilor dintre U.R.S.S. și
S. U.A. reprezintă un pas important
in viața politică, iar guvernul său
apreciază ca pozitive țelurile for
mulate în cadrul convorbirilor din
ianuarie 1985 ale miniștrilor de ex
terne ai U.R.S.S. și S.U.A.

PREȘEDINTELE ALES AL ITA
LIEI, Francesco Cossiga, a demi

sionat din Partidul DemocratCreștin, din care face parte din
1944. El și-a motivat decizia ară
tînd că acest act urmărește să-i asi
gure autonomia și
independența
în exercitarea mandatului prezi
dențial.
ÎNTREVEDERE LA MANAGUA.
Secretarul executiv permanent al
Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), Sebastian Alegrett, aflat în vizită la Managua,
a avut o intrevedere cu președin
tele Republicii Nicaragua, Daniel
Ortega Saavedra, pentru a lua cu
noștință de necesitățile acestei țări
in contextul embargoului comercial
impus de S.U.A., în vederea elabo
rării unui program de cooperare
S.E.L.A. — Nicaragua.
NAȚIONALIZARE. Firma străi
nă „Compania Orlandini", care ac
ționa în industria minieră bolivia
na, a fost trecută în proprietatea
statului, urmind ca ea să fie admi
nistrată de compania de stat mi
nieră a Boliviei — COMIBOL.
Centrala Muncitorească Boliviana
și-a exprimat sprijinul față de
măsura luată de guvern și a denun
țat tentativa Confederației antre
prenorilor particulari din Bolivia
de a sabota, printr-o grevă de 24
de ore, măsura de naționalizare.

O NOUA LEGE, intitulată „Actul
privind îndatoririle și împuternici

rile poliției", a intrat în vigoare In
Turcia. în baza noii legi, sînt întă
rite prerogativele organelor de or
dine în numeroase domenii, în spe
cial în materie de combatere a te
rorismului și criminalității, precum
și în prevenirea și reprimarea al
tor acte antisociale.
GUVERNUL NIPON a hotărît
reducerea cu 20 la sută a taxelor
vamale la peste 1 800 produse in
dustriale, agricole și piscicole, începind din 1986. Măsura face parte
din „Programul de acțiune" anun
țat de premierul Yasuhiro Nakasone în vederea facilitării accesului
pe piața japoneză al produselor
străine șl a reducerii surplusului
comercial al acestei țări, în spe

mice internaționale — scumpirea
creditului internațional și supraeva
luarea dolarului, fenomene care, da
torită efectelor lor negative de mare
amploare, au fost comparate eu
„șocurile petroliere" (adică cu majo
rările de proporții din 1974 și 1979
ale prețului țițeiului) și sint consi
derate ca fiind al treilea și, respec
tiv,. al patrulea „șoc economic" mon
dial. Concluzia studiului este fără
echivoc și ea poate fi sintetizată in
două aspecte.
<
In primul rînd, situația încă favo
rabilă a țărilor dezvoltate. Deși au
fost generate, arată studiul, de poli
tica monetară restrictivă promovată
de autoritățile S.U.A.' după 1979, aceste ultime șocuri au afectat doar
într-o mică măsură, după unii chiar
deloc, economia americană, care s-a
putut dezvolta în ritmuri susținute
datorită politicii fiscale expansionis
te. De asemenea, celelalte țări occi
dentale dezvoltate, deși afectate, au
putut evita, prin instrumente de po
litică fiscală și monetară, cea mai
mare parte din efectele negative ale
creșterii ratei dobînzilor și cursului
dolarului.
...SAU SACRIFICII SUPLIMEN
TARE PENTRU SĂRACI. In schimb,
țările în curs de dezvoltare nu au
avut posibilități de contracarare a efectelor politicii monetare restrictive
dusă de S.U.A., resimțind din plin
impactul dobinzilor înalte și supra
evaluării dolarului. Numai ca urma
re a scumpirii creditului internațio
nal, țările respective au trebuit să
facă plăți suplimentare în contul do
binzilor de 8,5 miliarde dolari in
1980, 14 miliarde în 1981 și 18,4 mili
arde în 1982, ceea ce a reprezentat
35,8 Ia sută, 45,1 Ia sută și 49,7 Ia
sută din totalul plăților pentru dobînzi ale acestor țări. Semnificativ
este faptul că în 1982 mai mult de
jumătate din noile împrumuturi ex
terne acordate țărilor in curs de dez
voltare nu au fost folosite în scopul
dezvoltării economice interne, nici al
rambursării datoriei externe sau plă

ților normale de dobînzi, ci în acela
al suportării plăților suplimentare
rezultate din majorarea ratei dobin
zilor la creditul internațional. In acest sens, studiul amintit arată că
majorarea dobînzilor a adăugat la
volumul datoriei externe a țărilor în
curs de dezvoltare 8,5 miliarde dolari
în 1980, 22,5 miliarde in 1981 și 40,9
miliarde în 1982.
Din păcate, în studiul U.N.C.T.A.D.,
cuantificarea efectelor negative se li
mitează la „șocul" dobînzilor și nu
mai pînă în anul 1982. Este însă cu
noscut că situația țărilor în curs de
dezvoltare s-a deteriorat apreciabil
în 1983 și 1984, inclusiv datorită su
praevaluării dolarului, fapt care s-a
reflectat în creșterea accelerată a
datoriei lor externe. Perspectiva este
pesimistă,
apreciază
specialiștii
F.M.I., ale căror prognoze indică, de
exemplu, că in anul 1986 volumul
datoriei externe a țărilor în curs de
dezvoltare va ajunge la 1 000 mili
arde dolari, ceea ce ar însemna du
blul nivelului de la începutul actua
lului deceniu.
Studiul U.N.C.T.A.D., meritoriu în
multe privințe, restringe sfera cerce
tărilor la domeniul economic. Pro
blemele economice nu pot fi însă
desprinse de cele politice și militare,
în acest sens, trebuie subliniat că
politica economică a S.U.A., care a
declanșat efectele negative mențio
nate, nu poate fi privită în afara es
caladei cheltuielilor militare. Astfel,
dacă ne referim la menținerea la ni
veluri înalte a ratei dobinzilor in
S.U.A., aceasta este strîns legată de
masivele deficite ale bugetului fede
ral — mai mult de 150 miliarde de
dolari în fiecare an de la inceputul
actualului deceniu, adică cel puțin
jumătate din cît capital se acumu
lează anual în această țară. Explica
ția acestei corelații este simplă : fi
nanțarea unor deficite bugetare de o
asemenea amploare a sustras dispo
nibilități importante de capital,
scumpind nemijlocit creditul. Și ar
putea fi oare contestat faptul că a

ceste deficite bugetare sînt rezul
tatul direct al celui mai scump pro
gram de înarmări — peste 1 500 mi
liarde de dolari in patru ani — pe
care l-au cunoscut S.U.A. in timp
de pace ? Cîtuși de puțin. Este doar
cunoscut faptul că în ultimii ani au
toritățile americane au redus drastic
toate cheltuielile din bugetul federal,
cu excepția celor militare, pe care
le-au majorat de cîteva ori.
Chiar dacă s-ar aepepta teza po
trivit căreia nivelul înalt al dobînzi
lor și supraevaluarea dolarului sint
în exclusivitate rezultatul unei poli
tici de combatere a inflației, se ri
dică totuși Întrebarea dacă inflația
deceniului trecut n-a fost provocată,
cel puțin parțial, de avalanșa de do
lari cu care «-a acoperit exorbitantul
cost al războiului dus de S.U.A. în
Indochina ?
ESCALADA ARSENALELOR ȘI...
A DOBÎNZILOR. In prezent, feno
menele generate de politica deflaționistă a unor țări capitaliste dezvol
tate împing statele în curs de dez
voltare intr-o situație aproape fără
ieșire : pe de o parte, necesitățile lor
de fonduri valutare sînt tot mai mari
din pricina creșterii datoriei externe,
iar pe de altă parte, disponibilitățile
rezultate din exporturi și credite exter
ne stagnează sau scad. Situația este
agravată de politica deliberată a
cercurilor occidentale care insistă asupra aplicării măsurilor de austeri
tate impuse țărilor în curs de dez
voltare debitoare pentru a rambursa
datoriile lor externe. Concomitent,
aceleași cercuri propun măsuri de
stimulare a creșterii producției in
țările dezvoltate pentru a „înviora"
economia mondială. Datorită nivelu
lui exorbitant al dobinzilor ce sînt
plătite de țările în curs de dezvoltare
s-a ajuns la o amară ironie: relan
sarea economiei unor țări occidentale
este parțial finanțată de afluxul de
capitaluri provenind chiar din țările
în curs de dezvoltare. Săptămînalul
britanic „The Economist" a sintetizat

comuniștilor

problemelor

LONDRA.
Poliția
britanică continuă an
cheta pentru eluci
darea împrejurărilor
care au dus la declan
șarea incidentelor de
pe stadionul Heysel
din Bruxelles, la 29
mai, soldate cu 38 de
morți și numeroși ră
niți. In acest scop,
după cum relatează
agenția Reuter, au

PARIS 26 (Agerpres). — în rapor
tul asupra situației politice interne
din Franța prezentat la recenta
plenară a C.C. al P.C. Francez, secre
tarul general al P.C.F., Georges
Marchais, a relevat dificultățile cu
care este confruntată țara în etapa
actuală. El a subliniat existența „per
spectivei amenințătoare a creșterii în
continuare a șomajului și inflației",
adăugind că „în aceste condiții, mili
oane de oameni, care resimt direct
înrăutățirea situației în toate dome
niile, își pun problema viitorului
politic al țării".
Referindu-se la poziția comuniștilor
francezi față de soluționarea proble
melor economice și sociale, Georges
Marchais a amintit concluziile Con
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de

soluționarea
țării

gresului al XXV-lea al P.C.F., care
a evidențiat că nu se poate în
treprinde nimic în interesul poporu
lui, fără participarea sa.
Georges Marchais a subliniat că
pentru transpunerea în viață a obiec
tivelor pe care și le-a propus P.C.F.
este necesară participarea la acțiune
a tuturor membrilor partidului. Este
necesar, a relevat secretarul general
al P.C.F., să se intensifice lupta oa
menilor muncii, să continue eforturile
de propagare a ideilor partidului, să
fie create, condiții pentru reușita
jubileului ziarului „L’Humanite", care
va fi marcat în luna septembrie,
toate acestea urmînd să constituie
succesul luptei pentru întărirea rindurilor partidului.

BUDAPESTA ■. Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — La
Budapesta 'a avut loc miercuri
plenara
Comitetului
Central
al
P.M.S.U. Au fost dezbătute și aproba
te informarea cu privire la situația

internațională actuală și o dare de
seamă referitoare la rezultatele ale
gerilor de deputați in Adunarea de
Stat și in organele locale ale puterii,
relatează agenția M.T.I.

12,3 milioane de șomeri în țările Pieței comune
LUXEMBURG 26 (Agerpres). —
Numărul șomerilor din țările membre
ale Pieței comune a crescut cu 3,9
Ia sută în ultimele 12 luni. Un ra
port al Comisiei C.E.E. asupra situa
ției pe piața forței de muncă, dat
publicității la Luxemburg, relevă că
la sfîrșitul lunii .mai în cele zece
țări membre erau înregistrate oficial
12,3 milioane șomeri, față de 11,9 mi
lioane — în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

cial în raporturile cu partenerii
săi occidentali. Anul trecut, va
loarea excedentului comercial al
Japoniei s-a ridicat la 45 miliarde
dolari, dintre care 36,8 miliarde în
comerțul cu S.U.A.

UN NOU ATENTAT TERORIST
a fost comis miercuri în Spania.
Teroriștii au împușcat mortal în
orașul Vitoria un poștaș, în timp
ce acesta distribuia corespondența.
Atentatul este atribuit ramurii mi
litare a organizației separatiste
basce — E.T.A. De la începutul
anului, numărul victimelor atenta
telor comise de această organizație
în provinciile din Țara Bascilor se
ridică la 22, relevă un comunicat
al poliției.

REUNIUNE INTERARABĂ. La
Riad a avut loc o reuniune a mi
niștrilor
agriculturii
din țările
membre ale Consiliului de Coope
rare al Golfului (C.C.G.), respectiv
Arabia Saudită, Bahrein, Emira
tele Arabe Unite, Kuweit, Oman și
Qatar. Participanții au adoptat o
serie de măsuri privind acțiunile
în direcția extinderii producției de
bunuri alimentare și construirea
unor întreprinderi zootehnice co
mune și pentru producerea de
echipament agricol.

fost anchetați alți trei
participanți britanici
la aceste incidente,
dintre care doi consi
derați martori impor
tanți, au rămas in
continuare sub stare
de arest. Pe de altă
parte, agenția citată
relatează că poliția
din Bruxelles a extras
din înregistrările ca
merelor de televiziune

astfel acest paradox : „Astăzi săracii
ii creditează pe bogați".
Și mai flagrantă apare situația
dacă se are în vedere că în timp ce
țările sărace debitoare sint constrinse să adopte programe severe de economii — și multe dintre ele au
făcut sacrificii serioase pentru a
plăti sporul dobînzilor — cheltuielile
militare ale statelor occidentale con
tinuă să sporească, cu reflexe dintre
cele mai negative asupra lumii săra
ce. Căci, mecanismele și practicile
anacronice din relațiile internaționa
le împing țările rămase în urmă să
finanțeze indirect și fără voia lor un
angrenaj militar nu numai străin de
interesele lor, ci și grav amenințător
pentru întreaga umanitate.
Fără a epuiza datele problemei, ci
frele și faptele evidențiate mai sus
pun pregnant în lumină caracterul
realist al aprecierilor României so
cialiste, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu potrivit cărora dacă creș
terea bugetelor militare va continua
in ritmurile din ultimii ani, aceasta
va submina relansarea activității
productive, va duce la înrăutățirea
și mai accentuată a situației econo
mice generale și, în mod deosebit, a
țărilor în curs de dezvoltare.
Tocmai de aceea, țara noastră se
pronunță ferm și consecvent pentru
oprirea cursei înarmărilor și trecerea
la măsuri efective de dezarmare, în
primul rînd de dezarmare nucleară,
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fondurilor astfel ob
ținute in scopul dezvoltării economi
co-sociale. Firește, pe această cale
s-ar putea asigura resursele tehnicomateriale, financiare și umane nece
sare sprijinirii eforturilor îndreptate
spre lichidarea subdezvoltării, spre
asigurarea progresului tuturor po
poarelor, a păcii și securității în în
treaga lume.

față

economico-sociale ale

Ancheta în cazul incidentelor de pe stadionul Heysel
din Bruxelles

Cheltuielile militare - factor de agravare
a situației economice mondiale
Proporțiile fără precedent și tră
săturile calitativ noi ale cursei înar
mărilor în acest deceniu îngrijo
rează opinia publică de pretutindeni,
cu atît mai mult cu cit escalada
cheltuielilor militare duce in mod
nemijlocit și dramatic la accentua
rea dificultăților economice care
confruntă omenirea, in mod deose
bit țările în curs de dezvoltare. Le
gătura nu este întâmplătoare ; în
fapt, cheltuielile militare tot mai
mari se constituie ca o cauză pri
mordială a fenomenelor de criză
din economia mondială.
„ȘOCURI" SELECTIVE DECLAN
ȘATE DE BOGAȚI... Este bine cu
noscut „cercul vicios" care antre
nează înarmarea și criza economică.
Pe de o parte, în condiții de criză
economică, climatul politic înregis
trează tendințe de încordare, de
ascuțire a contradicțiilor și ten
siunilor, ceea ce în ultimă instanță,
stimulează
înarmările. Pe de altă
parte, cheltuielile militare, mai ales
depășind anumite limite, sustrag ac
tivității productive resurse conside
rabile, generează sau agravează de
ficitele bugetare și inflația, duc la
deformarea structurilor economice
și la alte fenomene negative. Mai
mult, prin mecanismele economiei
de piață care prevalează în relațiile
internaționale, precum și prin pozi
țiile ocupate în economia mondială,
marele capital poate arunca asupra
altor state o parte din efectele ne
gative ale sporirii cheltuielilor mi
litare. Este vorba de țările sărace,
care au posibilități insuficiente de
apărare și adaptare — ceea ce am
plifică, așa cum a dovedit expe
riența din ultima vreme, manifestă
rile de criză economică, comercială
și financiar-valutară internațională.
Astfel,
un
studiu recent al
U.N.C.T.A.D. asupra sistemului mo
netar internațional și a piețelor fi
nanciare analizează cele două feno
mene care au dominat în această ju
mătate de deceniu relațiile econo

Poziția

o serie de fotografii
ale participanților la
actele de violență din
timpul meciului din
tre echipele „P.C. Li
verpool" și „Juventus"
Torino și colaborează
cu poliția britanică in
vederea
identificării
persoanelor suspectate
de a fi declanșat aces
te grave incidente.

Potrivit unei prognoze, elaborate
de comisie și citată de agenția Asso
ciated Press, șomajul va continua să
se agraveze, urmînd să afecteze la
sfîrșitul anului 11,2 la sută din totalul
populației active a „celor zece", față
de 10,9 la sută, în prezent.

Evoluții în cazul
deturnării avionului
companiei T.W.A.
BEIRUT 26
(Agerpres). — La
Beirut a avut loc, miercuri, o con
ferință de presă, în cadrul căreia
Nabih Berri, liderul mișcării politico-militare șiite „Arnal", a anunțat
punerea in libertate a unuia dintre
cei 40 de ostatici americani, deținuți
în Liban, după deturnarea avionului
companiei T.W.A. — informează agențiile internaționale de presă. Li
derul șiit a motivat această hotărîre prin starea precară a sănătății
ostaticului. Totodată, el a declarat
că a ajuns la un acord cu autorii
deturnării pentru a propune S.U.A.
transferarea celorlalte 39 de persoa
ne la una din ambasadele țărilor
occidentale din Beirut, cu condiția
ca statele respective să se angajeze
că ostaticii nu vor părăsi Libanul,
pînă la eliberarea a peste 700 de
prizonieri
libanezi și palestinieni
deținuți în închisori israeliene.
Liderul șiit a subliniat că mem
bri ai echipelor Crucii Roșii Inter
naționale au fost autorizați să facă
vizite medicale tuturor ostaticilor
americani și, pe de altă parte, â
garantat securitatea acestora, atita
timp cit vor continua negocierile
referitoare la cererea autorilor de
turnării, privind eliberarea a peste
700 libanezi și palestinieni, deținuți
în Israel.
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Casa Albă a salutat, miercuri, elibe
rarea unuia dintre cei 40 de osta
tici americani deținuți în Liban, dar
purtătorul de cuvînt a refuzat să
facă precizări în legătură cu poziția
S.U.A. față de propunerea liderului
milițiilor șiite „Arnal", transmit agențiile internaționale de presă.
„Toți ostaticii trebuie să fie elibe
rați imediat și fără condiții", a de
clarat purtătorul de cuvînt al Casei
Albe, precizînd, totodată, potrivit
agenției Associated Press, că S.U.A.
se află „în contact direct" cu auto
ritățile siriene pentru a se găsi o
soluție.

Noul guvern peruan preconizează
transformări structurale în sectorul agrar
Declarațiile președintelui ales, Alan Garcia
LIMA 26 (Agerpres). — într-un
discurs pronunțat cu prilejul „Zilei
țăranului peruan", președintele ales
al Perului, Alan Garcia, care va fi
instalat oficial in funcție la 28 iu
lie, a menționat că guvernul său va
promova „o amplă și profundă revo
luție agrară națională, care să-i
transforme pe țăranii peruani in
adevărați protagoniști ai procesului
național de transformări democratice
structurale" — transmite agenția de
presă E.F.E. El a precizat că parti
dul . său, „Alianța Populară Revolu-

ționară Americană" (A.P.R.A.), va
guverna pentru păturile sărace din
țară, instalînd un guvern „reforma
tor și democratic".
După ce a evidențiat situația eco
nomică grea a Perului, Alan Garcia
a arătat că noul guvern peruan va
lupta „împotriva inechităților, a tu
turor nedreptăților, ca și împotriva
dominației străine". „Sectoarele de
bază ale industriei și agriculturii
trebuie să fie exclusiv peruane" —
a spus el.

Controverse comerciale interoccidentale
BRUXELLES 26 (Agerpres). —
Piața comună preconizează o ripostă
la „războiul spaghetelor", declanșat
de Statele Unite prin sporirea sub
stanțială a taxelor lor vamale la im
porturile de paste făinoase din Eu
ropa occidentală. După cum relevă
agențiile Reuter și Associated Press,
ambasadorii la Bruxelles ai „celor
zece" au hotărit, ca o contramăsură
la decizia administrației americane,
să majoreze tarifele vamale la im
porturile comunitare de citrice și de
alte produse agricole din S.U.A. Ma
jorarea acestor tarife trebuie să fie
aprobată pînă joi de guvernele țări
lor membre ale C.E.E. Dacă măsura
va fi aprobată, ea va intra în vigoa
re la 15 iulie, la două zile după in
trarea în vigoare a deciziei ameri
cane.
Intensificarea măsurilor reciproce
de protectionism între S.U.A. și
C.E.E. marchează intrarea dispute
lor comerciale transatlantice într-o
fază nouă, caracterizată prin re
curgerea la represalii reciproce, rele
vă observatorii, citați de agenția
France Presse.

TOKIO 26 (Agerpres) — într-o
conferință de presă ținută la Tokio,
la încheierea convorbirilor cu ofi
cialitățile japoneze, David Mulford,
asistent al ministrului de finanțe al
S.U.A.. a cerut guvernului nipon să
adopte măsuri de sporire a valorii
yenului pe piețele monetare occi
dentale în vederea reducerii defici
tului balanței comerciale americane,

relatează agenția Reuter. De aseme
nea, el a cerut Japoniei să acțio
neze pentru crearea unor disponi
bilități financiare de piață pentru a
atrage capitalul străin și a încuraja
achiziționarea de yeni și astfel a
ridica cursul monedei nipone.
Potrivit agenției menționate, Sta
tele Unite consideră că o parte din
deficitul comercial de 33 miliarde
de dolari înregistrat anul trecut in
schimburile cu Japonia ar fi cauzat
de cursul redus al yenului compara
tiv cu dolarul, ca urmare a ratelor
scăzute
ale
dobinzilor
bancare
practicate in arhipelag. Japonia ma
nifestă reticențe în a răspunde cere
rilor S.U.A. de abandonare rapidă a
sistemului său tradițional de dobînzi,
de teama de a nu provoca o criză in
special în rîndul băncilor mici și
mijlocii.
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Situația este gravă, deși nu se poa
te vorbi încă de un „război" în do
meniul produselor agricole între
S.U.A. și Piața comună, a estimat,
la Washington, Frans Andriessen,
vicepreședinte al Comisiei C.E.E.,
după o serie de întrevederi cu
oficialitățile americane, relatează
agenția France Presse. Vizita lui
Andriessen la Washington are drept
obiectiv să atenueze conflictele co
merciale dintre Piața comună și
S.U.A., care, in domeniul produse
lor agricole, au intrat în faza
recurgerii la represalii reciproce.
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