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Pretutindeni, în toate întreprinderile
si ramurile industriei->

PLANUL PE PRIMUL SEMESTRU

Combinatul chimic din Craiova 
se înscrie ca una din puterni
cele unitâ(i industriale ale țării, 
care simbolizează puternica dez
voltare a forțelor de producție 

in anii socialismului

■

- REALIZAT INTEGRAL, 
LA TOTI INDICATORII!

9

Răspunderea pentru dezvnltarea proprietății socialiste 
-răspunderea pentru dezvnltarea multilaterală a patriei

Ne aflăm In luna iunie, ultima lună 
a celui dinții semestru al primului 
an al noului cincinal 1986—1990 — 
cincinal care marchează o etapă 
nouă, superioară de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei noastre. Este 
o lună in care, răspunzind însufleți- 
toarelor îndemnuri adresate in ulti
mul timp, in repetate rinduri. de se
cretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, oamenii mun
cii din toate întreprinderile și ramuri
le industriale sînt chemați să acțio
neze fără preget, cu spirit de răspun
dere revoluționar, pentru a consolida 
și amplifica rezultatele bune obținute 
In răstimpul care a trecut din acest 
an. astfel ca planul si prevederile 
programului suplimentar de produc
ție industrială pe primul semestru 
din acest an să fie îndeplinite inte
gral. ca întreaga activitate economică 
să fie ridicată la un nivel superior 
de calitate si eficientă.

Evident, realizările obținute pe an
samblul industriei. în cele cinci luni 
din anul 1986, sînt îmbucurătoare, 
ceea ce demonstrează că am început 
atit primul an. cit și noul cincinal cu 
rezultate bune. Dar. in spiritul înal
telor exigente formulate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, al cerințelor 
subliniate la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., realizările din aceas
tă perioadă trebuie examinate 
și privite cu maximă răspunde
re în fiecare unitate și ramură 
industrială, trăgtndu-se concluziile si 
Învățămintele ce se impun atit din 
experiența pozitivă acumulată, cît și 
din neajunsurile ce s-au manifestat, 
pentru ca în această lună să fie in
tensificat și mai mult ritmul de pro
ducție. pentru ca fiecare zi să fie o 
Ci a rezultatelor-record in îndepli
nirea planului la toti Indicatorii can
titativi și calitativi, de eficientă, 
în fond, aceasta este o cerință fun
damentală a dezvoltării dinamice șl 
Intensive a industriei în anul 1986 !

De bună seamă, energiile creatoare 
■le colectivelor muncitorești din 
toate unitățile — atît din ramurile 

industriei extractive, cît si din cele 
prelucrătoare — trebuie să fie și mai 
puternic concentrate in aceste zile 
asupra îndeplinirii ritmice, integrale, 
la toate sortimentele, a planului și a 
sarcinilor suplimentare la producția 
fizică. Cu atît mai mult este nevoie 
să se acționeze în acest sens în acele 
unități, ramuri și județe unde reali
zările de pină acum, la anumite pro
duse de primă importantă, absolut 
utile economiei naționale sau desti
nate exportului, nu se situează la 
nivelul prevederilor planului, ale 
programului suplimentar de produc
ție industrială pe anul 1986. adoptat 
de conducerea partidului.

Sarcini cu totul deosebite în aceas
tă privință revin oamenilor muncii 
din unitățile industriei extractive si 
energetice. Datoria lor de căpetenie 
este de a munci cu abnegație si 
elan revoluționar pentru sporirea 
mai puternică a producției de căr
bune. titei, minereuri și energie 
electrică — resurse absolut necesare 
pentru desfășurarea normală. în cît 
mai bune condiții, a activității din 
întreaga economie, pentru îndepli
nirea si depășirea prevederilor pla
nului in celelalte ramuri' ale econo
miei naționale. Desigur, un efort sus
ținut pentru îndeplinirea ritmică, in
tegrală, în structura sortimentală pre
văzută. a planului la producția fizică 
trebuie să se depună și în unitățile 
din industria metalurgică, a con
strucțiilor de mașini, chimică și din 
celelalte ramuri industriale.

Cu cea mai mare răspundere tre
buie să se înțeleagă că disciplina de 
plan — și. strins legată de aceasta, 
disciplina contractuală — constituie 
o obligație legală de prim-ordin 
pentru oamenii muncii din toate 
unitățile și ramurile Industriale ! 
Fiecare produs are o destinație pre
cisă în mecanismul echilibrat al dez
voltării economiei naționale si. ca 
atare, fabricarea lui ritmică și in 
cantitățile prevăzute in plan si în 
contractele economice este imperios 
necesară. Sub nici un motiv nu se 
poate considera că dacă centrala. 

ministerul, orașul sau județul Isi în
deplinesc pe ansamblu sarcinile sta
bilite. rămînerile in urmă din unele 
unități lâ anumite produse pot fi 
compensate prin producțiile fizice 
suplimentare pe care le obțin alte 
întreprinderi !

în strînsă concordantă cu cerințele 
majore ale economiei naționale, ale 
dezvoltării generale a tării, un 
obiectiv central, fundamental al ac
tivității oamenilor muncii din toate 
unitățile și ramurile industriei ii 
constituie in această perioadă reali
zarea riguroasă a planului Ia export. 
Esențial în acest scop este ca în fie
care întreprindere să se asigure pre
gătirea și lansarea din timp, cu prio
ritate. în fabricație a produselor 
destinate exportului, realizarea și 
livrarea lor în structura* sortimen
tală. la nivelul tehnic și calitativ și 
la termenele prevăzute în contrac
tele încheiate cu partenerii externi ; 
concomitent, important este să se 
acționeze cu hotărire pentru creș
terea ponderii produselor cu grad 
superior de prelucrare, pentru adap
tarea mai operativă a producției la 
cerințele partenerilor de peste ho
tare, pentru sporirea continuă a 
aportului valutar al produselor ce se 
livrează la export.

Firește, in fiecare întreprindere, 
eforturile pentru realizarea și depă
șirea planului la producția fizică și 
la export trebuie să se împletească 
permanent cu desfășurarea unor ac
țiuni ferme, energice pentru sporirea 
mai puternică a productivității mun
cii, ridicarea continuă a performan
telor tehnice și calitative ale produ
selor, creșterea mai substanțială a 
productiei-marfă. la 1 000 lei fonduri 
fixe — utilizîndu-se Ia maximum mij
loacele tehnice aflate in dotare — 
reducerea mai accentuată a consu
murilor de materii prime, materiale 
și energie și valorificarea lor supe
rioară, Încadrarea rigurdasă a cos-

________Mircea ANGELES CU 
(Continuare in pag. a IX-a)

Oamenii muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și bene
ficiari, trebuie să acționeze cu toată răspunderea pentru apărarea și 
dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, a avuției naționale - aceas
tă proprietate constituind baza întregii dezvoltări a societății noastre, a 
progresului economic și social, a ridicării bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Industrializarea socialistă Înfăptuită pe baza proprietății socialiste'— 

proprietate instituită prin actul revoluționar de la 11 iunie 1948 — a con
dus, cu precădere în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., la înălțarea unor moderne citadele ale industriei pe Întreg cu
prinsul patriei. Practic, fiecare județ dispune astăzi de noi platforme 
industriale, de întreprinderi dotate cu mijloace de producție de înaltă 
tehnicitate. între acestea se numără și întreprinderea de geamuri Bu
zău, intrată în funcțiune în 1970. La început, deși dotată cu utilaje din
tre cele mai moderne, unitatea a debutat cu... pierderi. Startul in 
cursa pentru eficientă, calitate, competitivitate a fost destul de 
anevoios. Dar o dată pornit pe drumul rezultatelor bune, colectivul de 
aici a știut să-și consolideze succesele, să le amplifice. încununarea 
acestui efort : întreprinderea de geamuri Buzău deține astăzi titlul de 
întreprindere fruntașă pe ramură.

Evoluția acestei unități ni se pare pilduitoare pentru ilustrarea unui 
adevăr esențial : superioritatea proprietății socialiste nu se manifestă da 
la sine ; avantajele ei certe pot fi valorificate numai dacă cei ce o ad
ministrează muncesc cu conștiința de adevărati proprietari.

Asa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. trebuie să dezvoltăm

puternic sentimentul de proprietar al oamenilor muncii din toate sectoa
rele, spiritul de răspundere pentru dezvoltarea și apărarea proprietății so
cialiste. Nu trebuie să uităm nici un moment că baza orinduirii noastre, 
a ridicării generale a tării și nivelului de trai, a întăririi capacității de, 
apărare și înaintării spre comunism este strins legată de intărirea pro
prietății socialiste.

Proprietatea socialistă nu este, cum ar putea apărea la prima vedere, 
un simplu obiect, ci o relație al cărei prim pol este format de dotarea 
tehnică a unei unități, iar cel de-al doilea din colectivul chemat să utili
zeze, să valorifice mijloacele materiale puse Ia dispoziție de către so
cietate. Tocmai de aceea, proprietatea socialistă își evidențiază avantajele 
numai în măsura în care această relație funcționează corect, optim, numai 
în condițiile în care colectivele gospodăresc cu mai multă competentă, 
muncesc cu mai multă răspundere, se manifestă, într-un cuvint, ca ade- 
vărați proprietari. Este o realitate evidențiată cu pregnantă și de evoluția 
unității buzoiene. Participă la dezbaterea noastră Gheorghe Predoiu, secre
tarul comitetului de partid. Ștefan Mavrodin, șeful biroului organizarea 
muncii, Ion Cuiea, maistru, Mihaela Deutsch, Secretar adjunct al comite
tului de partid, Maria Chirac, șef birou C.T.C.

Conștiința de proprietar, conștiință
de producător

Red. : Poate că ar fi bine, pen
tru început, să încercăm a descifra 
împreună de ce lucrurile au mers 
așa d'e țffeu la intepufși să" înțe
legem mai bine, astfel, resorturile 
care au determinat revirimentul.

Gheorghe Predoiu : Aveam, e 
adevărat, o tehnologie dintre cele 
mai moderne pentru acel timp. 
Statul investise mult. Roadele în- 
tîrziau să apară însă datorită dis
crepantei dintre dotare si pregăti-

și beneficiar
rea noastră si. poate. într-o măsură 
mai mare, unei alte discrepante — 
cea dintre dotare, care cerea ordi
ne, rigoare, și mentalitățile cu care 
veniseră destul de multi Ia fabrică: 
de a cîștiga dacă se poate fără prea 
multă muncă, de a lipsi atunci 
cînd interesul personal îi cerea 
acest lucru etc. Revirimentul s-a 
produs o dată cu sudarea colecti
vului.

Ștefan Mavrodin : îmi amintesc 

că multi dintre lucrători veneau 
direct cu sapa sau cu coasa de la 
loturile personale, iar cînd plecau, 
plecau tot acolo. Aici făceau, cum 
s-ar spune, o mică escală. Am făcut 
o cercetare asupra structurii si ca
lificării forței de muncă. Ne-am dat 
seama mai bine atunci că multi 
veniseră ca să cîțtige un salariu, să 
iasă la pensie. Veniseră, cu alte 
cuvinte, nu să adauge proprietății 
socialiste ceva, ci mai mult să pro
fite de existenta ei. Erau anii cînd 
nu se înțelegeau încă raporturile 
complexe dintre dezvoltarea Între
prinderii si prosperitatea fiecăruia 
dintre noi. Multi acordau prioritate 
problemelor personale. Dacă aveau 

ceva de rezolvat nu dădeau 3 zile 
prin unitate. Redresarea a început 
cu înțelegerea acestui raport

Ion Cule» : Poate că la toate 
acestea ar trebui adăugată si Insta
bilitatea forței de muncă. îmi 
amintesc că la început lucrau la 
secția oglinzi 120 de oameni. în 5 
eni au trecut pe ajgi pește 500 d« 
lucrători. Practic, mal tot colectivul 
m schimba într-un singur in. Era

Dezbatere organizată de 
Paul DOBRESCU 
șl Stellan CHIPER

(Continuare in pag. a Il-a)

Lucrările
agricole de vară

— desfășurate
exemplar!

• Creșterea umidității solului, ca urmare 
a ploilor din ultimele zile, impune să fie in
tensificate lucrările de întreținere a cultu
rilor.

• In condițiile timpului instabil, datoria 
specialiștilor este de a urmări permanent sta
diul de coacere a lanurilor, pentru a se trece 
la recoltarea cerealelor păioase.

• Culturile succesive - însămînțate neîn
târziat pe toate terenurile de pe care a fost 
strînsă recolta de orz și a altor culturi tim
purii.

• Pentru dezvoltarea zootehniei și spori
rea producției animaliere să fie strînse și con
servate toate sursele de furaje.

• La întreținerea culturilor și recoltarea 
cerealelor, la însămînțarea culturilor succe
sive și strîngerea furajelor, mijloacele meca
nice și forța de muncă să fie folosite intens, 
din zori și pînă seara.

• In toate unitățile agricole, în fiecare 
fermă este necesară acum o temeinică orga
nizare a muncii, astfel îneît fiecare lucrare 
agricolă de sezon să fie executată în termene 
scurte și de cea mai bună calitate.

• Organele de partid, consiliile populare 
au datoria să rezolve operativ și cu cea mai 
mare răspundere problemele care sînt legate 
de buna desfășurare a campaniei agricole de 
vară.

PUBLICAM IN PAGINA A III-A CORESPONDENȚE 
DIN JUDEȚELE OLT. CALARAȘI Șl VlLCEA PRIVIND 
MERSUL LUCRĂRILOR AGRICOLE DE VARA

Din noile ansambluri de locuințe ale Bucureștiului : cartierul Aviației Foto : 8. Cristian

Ne-am obișnuit să vedem 
pescăruși pe Dîmbovița. 
Sosirea lor anunță, ca în
totdeauna, bătaia de aripă 
a clipei de mâine. Cînd 
orașul-capitală va deveni, 
prin lucrarea de șantier în
cepută, port de ieșire la 
Dunăre și la Marea Nea
gră. Cînd Dîmbovița, in 
parcursul său bucureștean 
de . 10 kilometri, va fi o 
oglindire limpede de apă 
dulce, ca în versul popular 
de demult, intr-o amena
jare alternind căderile de 
apă cu lina curgere de val.

Un oraș are, dincolo de 
caracteristicile sale de ur
banism și arhitectură, o 
dimensiune umană, care le 
întrupează. Dimensiunea 
umană recunoscută a 
Bucureștiului reprezintă o 
sinteză aparte a căldurii 
sufletești a poporului ro
mân, exprimată prin ospi
talitate, prin felul primitor 
de a întimpina pe acela 
care ne pășește pragul. El 
'fiind, mai inainte de clădiri 
și dispunerea citadină, un 
prag de inimă deschisă. El 
fiind exprimat de ferestre
le largi, deschise spre stra
dă, prin florile așezate-n 
ferestre, prin culoarea cal
dă a fațadelor. Ei bine, fără 
a se schimba în structura 
sa intimă, această dimen
siune umană a Bucureștilor 
a dobindit in anii din urmă 
și un caracter mai preg
nant participativ, vădin- 
du-se pe măsura timpului 
de acum, in implicarea 
directă a sentimentului in 
tot ceea ce facem.

„Ceea ce construim noi 
aici este făcut să dureze 

| DIN dCJWMrfl

sute de ani" — îmi spunea, 
cu o primăvară in urmă, la 
pasajul Muncii, șeful șan
tierului de ocolo, Sterie A. 
Dumitru Spiru. 11 reintil- 
neam la pasaj după ce îl 
cunoscusem pe șantierele 
de translare a unor monu
mente istorice — care, pen
tru a putea fi prezer
vate in noua sistemă ur
bană, trebuiau a fi mu

BUCUREȘTII
dl

sub semnul viitorului
tate — sute de mii de 
tone de clădiri inglobind 
și respirind istorie, mu
tate, uneori, sute de metri 
fără a li se clinti o friză, 
fără a li se scrijela un cen
timetru de pictură, de cu
loare, de frumusețe. Dura
seră sute de ani — și in 
replică, acum, lucrarea la 
care il intîlneam pe con
structorul Sterie era făcu
tă să dăinuiască sute de 
ani. îmi spunea meșterul: 
„Cineva ar putea să în
trebe: de ce grăbim darea 
în folosință a pasajului,. a 
atitor altor construcții de 
civilizație, cu cîteva săptă- 
mini, cu cîteva luni, cu o 
jumătate de an sau mai 
mult, cînd ele sînt făcute 
să fie in folosul citorva 
generații de acum inainte?

• reportaje • însemnări •

E o grabă necesară, și 
chibzuită, să trăim mai de
vreme și in timpul gene
rațiilor viitoare, în timpul 
copiilor noștri, lăsindu-le 
mărturie despre noi".

Trăim sub semnul viito
rului, necesar și chibzuit. 
In anii adolescenței, pen
tru mine, strada mare în
cepea după ce tramvaiul 
5 făcea din Dorobanți la 

stingă și oprea pe bule
vard la Aro — cinema 
„Patria" — mai, avind o 
stație la „Scala" 'de acum 
și una la circ — in drep
tul Teatrului Național de 
azi. Intr-o vreme întorcea 
■la Sf. Gheorghe, mai tirziu 
iși continua drumul și 
dincolo de Piața Unirii. 
Oricum, pentru mine 
strada mare se oprea la 
Dîmbovița, dincolo de riu 
orașul existind doar pen
tru aceia ce-i locuiau car
tierele de acolo.

Prin contrapunct de sen
timent voi trece peste 
Dîmbovița cu amintirea 
unor alte primăveri, din 
anii ’70. Am in retină ima
ginea întinderii de pămint 
lutos și galben, negru vis- 
cos și băltit, păminturi a-

mestecate sub dealul Măr
țișorului, in părăginirea de 
scaieți spulberați cu ză
padă, stuf și ochiuri de apă 
din fosta groapă a Co
ciocului. Tinerii, mii de ti
neri au început să dea a- 
tunci chip nou locului, 
care în cîteva primăveri 
le va împrumuta nu
mele. Parcul Tineretului. 
Aici, pe podul ce ducea

de acum spre Palatul spor
turilor și culturii, unul 
din constructorii parti
cipant! la edificarea aces
tuia, inginerul Constantin 
Popa, desena cu un gest 
simplu, al miinii, de cu
prindere, cuprinderea sa de 
dragoste : „Aici, in primă
veri, la vremea pomilor în
floriți, vei vedea pe alei ati- 
ția tineri cită iubire trebuie 
să fie in noi. Căci dacă 
nimic nu se poate fără 
muncă, nimic nu poate 
dăinui dacă nu-i făcut din 
iubire". Tinerii de atunci, 
tinerii șantierului — și cite 
altele nu i-au urmat in ani, 
in tot cuprinsul Bucureș
tiului — sint și intre cei ce 
iși plimbă in primăvara de 
acum copiii pe aleile par
cului.

Strada mare a Bueureștiu- 
lui a mai trecut o dată din
colo de Dîmbovița la înce
putul acestui an, prin da- 

. rea in circulație a noii linii 
de metrou dintre Piața 
Unirii și platforma Indus
trială I.M.G.B. Unul din lo
cuitorii sectorului de sud al 
Capitalei, sectorul 4, deli
mita, intr-o discuție, teri
toriul urban în care locuieș
te, nu prin străzi, ci prin 
șantiere: al noului centru al 
Bucureștiului. al Dîmbovi
ței, al metroului, al casei 
de cultură I.M.G.B., al 
C.E.T. Progresul. Iar în in
terior, alte șantiere, ale 

t construcției de urbanism, 
ale construcției de civiliza
ție — din Calea Văcărești- 
lor în bulevardul Constan
tin Brincoveanu. Toate 
acestea fiind efigii ale con
strucției de ■ conștiință si de 
umanism definitorii pentru 
epoca ai cărei contempo
rani sintem — Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Au urcat pescărușii pe 
Dîmbovița, pe „strada 
mare" a noii renașteri ro
mânești. De pe acum îi ve
dem revenind peste oglin
zile de apă limpede ale rîu- 
lui, ale Dîmboviței, cea 
frumos curgătoare dintr-un 
solstițiu către celălalt. In 
cuvintele limbii române, 
sub zborul planat al pescă
rușilor, ninge cu silabe de 
dor, ca o zăpadă topindu-se 
pe buze, in sărutul cuvin- 
tului de Tară.

Mlhal BARBULESCU

TIMIȘ : Consumuri 
materiale și energetice 

mai reduse
Realizarea unei producții su

perioare prevederilor de plan 
cu consumuri materiale șl ener
getice reduse constituie unul 
din principalele obiective ale 
activității colectivelor din uni
tățile economice timlșene. 
Prin aplicarea unor tehnologii 
modeme, introducerea în fabri
cație a unor produse noi, cu un 
grad ridicat de prelucrare și 
valorificare a materiilor prime 
șl materialelor, generalizarea 
unor inițiative muncitorești de 
gospodărire eficientă a recurse
lor materiale șl energetice. In 
perioada care a trecut din acest 
an consumurile specifice norma
te eu fost substanțial reduse în 
majoritatea întreprinderilor. Ca 
urmare, la nivelul județului, au 
fost economisite 2100 tone 
metal, 23 000 tone combustibil 
convențional șl 17 000 MWh 
energie electrică, în condițiile 
realizării unui spor de producție 
față de sarcina planificată de 
o jumătate de miliard lei. 
(Cezar Ioana. corespondentul 
„Scinteti").

SUCEAVA : Produse 
livrate suplimentar 

la export
în unitățile economice suce

vene se acționează cu hotărire 
pentru onorarea exemplară a 
contractelor cu partenerii ex
terni. în acest scop, formațiile 
specializate de muncitori și 
maiștri iși intensifică eforturile 
pentru fabricarea unor produse 
de cea mal bună calitate, com
petitive pe piețele internaționa
le. Astfel, de la începutul anului 
și pînă acum, oamenii muncii 
din 16 unități economice au li
vrat, peste plan, partenerilor de 
peste hotare produse în valoare 
de peste 21 milioane lei. Cele 
mai mari depășiri ale planului 
la export le-au obținut colecti
vele de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de confecții din 
Suceava, Uzina de construcții și 
reparații utilaje și piese de 
schimb Vatra Dornel, întreprin
derea de subansamble și acce
sorii Rădăuți, Inspectoratul sil
vic și Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești, 
precum și de la întreprinderea 
..Salina" Cacica. întrenrinderea 
de mașini-unelte și întreprin
derea de legume-fructe din Su
ceava. (Sava Bejinariu, cores- 

• pondentul „Scinteii").

s
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o situația ce nu outea conduce Ia 
nimic bun. De aceea, prima priori
tate a constituit-o formarea unui 
nucleu de oameni bine pregătiți, 
care să formeze apoi ..structura de 
rezistentă a întregului colectiv. Și 
cînd vorbesc de acest nucleu am in 
vedere. în primul rind. cadrele de 
bază, cadrele de conducere la nivel 
mediu. Nu aveam un corp ingine
resc. La secția noastră s-au schim
bat sase șefi de secție pină a venit 
unul potrivit. E adevărat că aveam 
utilaje bune, aduse din import. Dar 
in procesul de producție propriu- 
zis $i acestea se cereau îmbunătă
țite. adaptate, reparate. Or. noi nu 
aveam un corp ingineresc, oameni 
de concepție si proiectare.

Redresarea a început cu schimbarea 
stilului de muncă

Red. : Am înțeles care a fost si
tuația la început. Și totuși, care 
este explicația revirimentului 1 Cu 
ce s-a inceput ?

Mihaela Deutsch: Prima explicație 
este îmbunătățirea stilului de con
ducere. In 1973 s-a schimbat con
ducerea Întreprinderii si directorul 
numit atunci a abordat totul con
centric. Sigur că au existat priori
tăți, cum a fost cea a calificării 
cadrelor, dar totul a fost raportat 
la întreg, la unitate. Nu se pierdea 
din vedere nimic important. Dacă 
am căuta un numitor comun al tu
turor acțiunilor întreprinse atunci 
acesta s-ar putea numi fermitatea, 
ordinea și disciplina. îmi amintesc 
că eram inginer stagiar atunci. Dar 
stagiatura trebuia încheiată cu o 
lucrare semnificativă. Inginerii erau 
consultați Si specializați Pe genuri 
de tehnologii. Comisia inginerilor 
Si tehnicienilor se întrunea lunar 
pe baza unui program si fiecare 
inginer trebuia să comunice ceva, 
rezultatele unei cercetări proprii, 
datele dintr-o lucrare de speciali
tate. Fișele de la bibliotecă erau 
urmărite, s-a si consacrat o dezba
tere acestei teme : ce și cit citesc 
inginerii din domeniul lor de spe
cialitate. fiecare cadru de bază, 
cind făcea o deplasare într-o uni
tate. trebuia să raporteze ce a 
văzut mal bun. si > ce anume din 
toate acestea pot fi adaptate pen
tru întreprindere.

Acestea par lucruri mai mari. Dar 
Si astăzi îmi amintesc ce dezbatere 
a avut loc atunci cind un sef de 
secție nu a venit la o adunare de 
partid. Unde, dacă nu in adunarea

Modernizarea producției — deviza 
muncii și creației actuale

Red. : Poate ei ar fi instructiv 
să conturăm cîteva din realizările 
mai deosebite ale întreprinderii 
care au făcut ca unitatea in care 
lucrați să devină unitate-etalon pe 
ramură. • •:

Marla Chlrae.: Mi se pare ilus
trativ in acest sens faptul că dacă 
In ’72 cheltuiam 1 270 de lei pen
tru a produce 1 000 de lei produc- 
tie-marfă. anul trecut aceste chel
tuieli s-au redus la 600 lei. iar anul 
acesta la circa 560 lei. Este un salt 
grăitor prin el însuși, care arată ce 
realizări deosebite se pot obține 
cînd proprietatea socialistă este 
gospodărită temeinic, cînd mijloa
cele puse la îndemină de statul 
nostru sînt judicios folosite. Fireș
te că acest salt ..adună**. înglobează 
eforturile făcute de toate colective
le si sectoarele. însumează rezul
tatele unei acțiuni concentrice de 
perfecționare a tehnologiilor, a or
ganizării. • de stimulare a creației, 
de ridicare a calificării oamenilor.

S-a vorbit aici de faptul că. 
practic, producția s-a dublat pe 
spatiile existente. S-au produs și 
o serie de mutații calitative pentru 
a se ajunge la aceste rezultate. 
Iată, de pildă, s-a procedat la în
locuirea unor tehnologii pe spatii

Centrul Civic din Miercurea-Ciuc - realizare urbanistică pe măsura unui Ora; cu adevărat modem Foto : S. Cristian

Planul pe primul semestru — realizat integral
(Urmare din pag. I)
turiior de producție in nivelurile sta
bilite prin plan — intr-un cuvint, pen
tru sporirea mai susținută, pe toate 
căile, a eficientei economice. In fond, 
toate acestea sint sarcini de impor
tantă vitală pentru actuala etapă de 
dezvoltare intensivă a industriei, a 
căror înfăptuire neabătută se circum
scrie în cel mai inalt grad intere
sului general, major pe care îl avem 
cu toții de a asigura creșterea mai 
rapidă a avuției societății, a veni
tului național și crearea, pe această 
bază, de resurse noi cit mai mari 
pentru dezvoltarea economică a tării 
și ridicarea bunăstării poporului.

Experiența dintr-o serie de între
prinderi ilustrează convingător, prin 
rezultatele obținute pină acum, că 
pirghia esențială, hotăritoare pentru 
creșterea suplimentară, peste preve
derile planului pe 1986, a producției 
fizice și a celei destinate exportului, 
pentru accentuarea laturilor calita
tive, de eficientă ale activității eco
nomice o constituie înfăptuirea 
riguroasă, perseverentă a programe
lor de măsuri privind perfecționarea 
organizării și modernizarea procese
lor de producție — programe elabo
rate pe baza criteriilor orientative 
aprobate de conducerea partidului. 
Este o cerință pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat-o din

Ștefan Mavrodin î Dacă In ”73 
aveam, de pildă. 21 de maiștri, acum 
in unitate lucrează 65 de oameni 
încadrați pe aceste posturi și maf 
avem 87 de persoane cu pregătirea 
necesară care, aricind, pot fi În
cadrați ca maiștri. în *73 aveam 34 
de subingineri. iar de atunci am 
pregătit 5 promoții, marea majori
tate 'recrutați din rîndul persona
lului muncitor.

Un rol foarte important în for
marea și sudarea colectivului l-a 
avut aplicarea cu fermitate a acor
dului global, care l-a ajutat pe fie
care să-și limpezească relația dintre 
rezultate si venituri, să se lămu
rească profund că toți trebuie să 
punem umărul pentru a face ceva 
bun și durabil.

de partid — i s-a spus deschis In 
adunare — piș tem discuta proble
mele care confruntă colectivul? Ex
plicația revirimentului constă in 
acest climat de ordine și disci
plină. în atmosfera de răspundere 
pe care a generat-o. Intr-o astfel 
de atmosferă și selecția personalu
lui. formarea sa au decurs altfel.

O atmosferă de ordine si disci
plină favorizează dezvoltarea răs
punderii personale și a celei colec
tive în ansamblu. cu consecința 
dintre cele mai pozitive pentru 
bunul mers al activității economi
ce. al înfloririi proprietății socia
liste,

Gheorghe Predoiu : As dori să 
relev rolul extrem de important pe 
care l-a avut organizarea riguroasă 
a muncii, a producției, pentru in
staurarea acestui climat de ordine, 
de disciplină. Disciplina este văzută 
adesea doar ca o problemă de com
portament uman ; dar organizarea 
riguroasă a producției poate genera 
disciplină ; după cum defecțiunile 
in această organizare pot oferi te
ren prielnic manifestărilor de indis
ciplină. Aranjarea in flux continuu 
a întreg procesului tehnologic — 
sortare, fasonare, prelucrare, spăla
re. tratament termic — a conferit 
un suport real disciplinei, reorezen- 
tind în același timp un mecanism 
precis de apreciere a acesteia.

Această acțiune a condus la du
blarea producției pe spatiile exis
tente. Așa s-au instalat două linii 
de fabricare a vizoarelor de geam 
duplex, a doua linie de fabricare a 
geamului duplex, linia de fabricare 
a buteliilor de sticlă etc.

șt chiar instalații existente. La sec
ția oglinzi se consuma pină nu 
de mult argint, material greu da 
procurat. S-a introdus o nouă teh
nologie, oare consumă aluminiu, 
metodă realizată în colaborare 
cu mal multe unități; din tară. 
La linia pentru fabricarea bu
teliilor s-au importat numai ma
șinile automate, in timp ce cup
torul de topit, sistemul de alimen
tare s-au realizat prin autodotare. 
Linia de duplex vizor s-a realizat 
In întregime prin autodotare.

înainte exportam geamuri, acum 
oferim la export o gamă mult mal 
largă de produse : geamuri secu
rizate, geamuri trase subțiri nere
flectorizante (printre putinii pro
ducători din lume), oglinzi etc.

Ponderea produselor de calitate 
superioară si cu înalt grad de pre
lucrare era în ’80 de 40 la sută, 
astăzi se ridică la 76 la sută.

Red. : Să înțelegem cumva ci 
unitatea a ajuns la limita maximă 
a posibilităților de a progresa, de 
a-și dezvolta, diversifica și îmbu
nătăți producția ?

Gheorghe Predoiu : Dimpotrivă, 
s-ar putea spune că de-abia acum 
avem posibilitatea să abordăm cu 

nou, cu pregnantă, atlt la Adunarea 
solemnă de la 8 Mai consacrată ani
versării partidului, cit și cu prilejul 
recentelor vizite de lucru efectuate 
in cele trei județe din Transilvania, 

în spiritul exigentelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
deosebit de important este ca. în 
toate întreprinderile, acțiunea de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției — acțiune de 
mare interes național — să se des
fășoare in cit mai bune condiții. 
Aceasta implică o intensă și susți
nută angajare a cadrelor de condu
cere. a specialiștilor, a tuturor oa
menilor muncii din întreprinderi, 
centrale, ministere, institute de cer
cetare și inginerie tehnologică în 
vederea aplicării efective in practică, 
la termenele prevăzute în progra
mele elaborate, a măsurilor și solu
țiilor de ordin organizatoric, tehnic 
și tehnologic stabilite. în scopul va
lorificării la un nivel superior a po
tențialului tehnic, material și uman 
existent în unitățile industriale.

Este cit se poate de evident că un 
rol important în realizarea planului 
la toti indicatorii. în accentuarea la
turilor calitative, de eficiență ale ac
tivității economice din fiecare între
prindere îl are trecerea cu fermita
te și exigență la aplicarea noilor re
glementări legale privind retribuirea 
în acord global și in acord direct a 

mai mult curaj sarcinile calitative 
ale prezentului cincinal. Moderni
zarea este numele acestei ample 
acțiuni, la capătul căreia. îndrăznim 
să afirmăm. întreprinderea noastră 
va arăta cu totul altfel. Ca urmare 
a unor noi investiții de inteligență 
tehnică proprie, a colaborării fruc
tuoase cu diferite institute de cer
cetare din tară și în special cu In
stitutul de tercetare-proiectare teh
nologică pentru sticlă si ceramică 
fină Ploiești, au fost asimilate nu
meroase tehnologii și produse din 
geamuri securizate cu grosimi de 
3 și 4 mm. geamuri nereflectorizan
te. geamuri ornament securizate 
acuatex și altele, care au fost și 
sint solicitate pe piețele externe 
din S.U.A.. Franța. R.F.G. In aces
te condiții, gradul de înnoire 
a producției a crescut cu 27,7 la 
sută fată de 21,6 la sută, cit era 
planificat. De asemenea, ponderea 
produselor de nivel tehnic si cali
tativ mondial și chiar peste acest 
nivel a ajuns la 73,5 la sută la 
geamuri trase, la 69 la sută la gea
muri laminate și la 73 la sută la 
butelii din sticlă.

în continuare, ne vom concentra 
eforturile pentru realizarea inte
grală a programului de moderniza
re. automatizare, robotizare si me
canizare pe care ni l-am propus, 
anul 1986 constituindu-se intr-o 
primă etapă din actualul cincinal, 
la finele căruia întreprinderea 
noastră va fi o unitate model, cu 
tehnologii moderne, cu un inalt 
grad de calificare a personalului. 
Vom concepe și aplica 11 tehno
logii de fabricație, din care 8 .la 
nivel mondial. Deja una din cele 8, 
ca urmare a eforturilor depuse, a 
fost introdusă în producție. Prin 
realizarea programului de măsuri pe 
care ni l-am propus, in 1990 se va

Fiecare om al muncii trebuie să se 
îngrijească de dezvoltarea proprietății 

socialiste ca de propriul avut
Red. s tn încheierea dezbate

rii am dori id subliniațl citeva 
modalități de acțiune pe care le 
aveți in vedere pentru a întări 
această răspundere, conștiința de 
adevărați proprietari a tuturor lu
crătorilor din unitate.

Mihaela Deutsch : Progresele, 
după opinia mea considerabile, pe 
care le-a tăcut unitatea noastră 
au mers mînă în mină cu sudarea 
colectivului, cu perfecționarea ca
lificării personalului muncitor, cu 
întărirea răspunderii la fiecare loc 
de muncă. Prin urmare, nu există 
cale mai eficientă de dezvoltare a 
proprietății socialiste decît acțiunea 
sistematică In aceste direcții care 
eu condus la rezultatele bune de 
pină acum. Dispunem In acest sens 
de un Instrument esențial, anume 
nutoconducerea muncitorească și 
autogestiunea economico-financia
ră. Iată de ce răspunderea 
în. gospodărirea proprietății so
cialiste Îmbracă in principal 
forma răspunderii cu cară tint 

-aplicate și promovate instrumentele 
autoconducerii șl autogestiunii, 
care, așa cum sublinia recent to
varășul Nicolae Ceaușescu, Înseam
nă o bună gospodărire de către 
fiecare colectiv a mijloacelor În
credințate spre administrare, astfel 
Incit acestea să contribuie mai 
mult la creșterea mai rapidă a avu
ției generale a țării, a venitului na
țional.

Deosebit de Important pentru în
tărirea conștiinței de proprietar 
este stilul de muncă al organelor 
colective ale întreprinderii. în acest 
cadru aș dori să menționez că șe
dințele consiliului de conducere 
sînt precedate de fiecare dată de o 
consultare largă a colectivelor, pen
tru a putea culege propuneri, su
gestii de perfecționare a muncii. 
Există, de asemenea, un sistem ri
guros de urmărire a modului da 
înfăptuire a propunerilor oamenilor 
muncii. Iată, de pildă, la ultima 
adunare generală s-au făcut 37 de 

personalului muncitor. Prin întregul 
lor mecanism de aplicare, noile re
glementări leagă și mal strins ve
niturile individuale de rezultatele 
muncii, stimulează puternic efortu
rile si capacitățile creatoare ale ce
lor ce muncesc șl întăresc răspun
derea lor pentru realizarea produc
ției fizice și a celei destinate expor
tului. pentru creșterea ponderii pro
duselor de calitate superioară și re
ducerea consumurilor normate de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibili, pentru ridicarea pro
ductivității muncii si a eficientei eco
nomice.

Desigur, In acest amplu efort de 
muncă Si creație, de organizare pe 
care îl solicită consolidarea și am
plificarea rezultatelor obținute pînă 
acum în realizarea planului pe a- 
cest an. mari răspunderi revin co
mitetelor județene, municipale și o- 
rășenești de partid, consiliilor de 
conducere din centrale și ministere, 
în spiritul exigentelor formulate de 
secretarul general ăl partidului, cen
trul de greutate al activității lor tre
buie să se situeze tn întreprinderi, 
acolo unde se hotărăște, de fapt, 
soarta producției și unde se pot so
luționa cu promptitudine și răspun
dere. împreună cu organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor mun
cii. toate problemele care condițio

asigura uh spor de productle- 
marfă față de 1985 de 23,15 la sută, 
dublarea volumului exportului, 
creșterea productivității muncii cu 
159 la sută. în condițiile reducerii 
cheltuielilor totale si materiale cu 
12 și, respectiv. 13 la sută.

Ștefan Mavrodin : în cadrul ac
țiunii de modernizare, practic fie
care produs a fost analizat pe baza 
unei fișe tehnice, pentru a putea 
depista posibilitățile de reducere a 
cheltuielilor, a consumurilor, de 
sporire a eficientei și competitivi
tății. în perioada următoare, ne 
propunem să realizăm automatiza
rea unor fluxuri de producție, unde 
lucrează multi oameni, ceea ce va 
spori productivitatea muncii si. im
plicit. competitivitatea produselor. 
Instalațiile din dotare ne permit să 
realizăm mai multe tipuri de gea
muri curbate și. prin perfectiona
rea lor — pe care o putem realiza 
cu forte proprii — vom reuși să 
executăm orice tipuri de parbrize, 
devenind astfel mai competitivi pe 
piața externă.

La sectorul geam duplex, unde 
se realizează produse a căror cali
tate a atins deja nivelul mondial, 
se prevede introducerea tehnicii 
de calcul la cuptoarele de curbare, 
mecanizarea operațiilor de curățire 
a geamurilor, perfecționarea meto
delor de laminare etc., care vor 
situa această tehnologie peste ni
velul celor existente pe plan mon
dial. De asemenea, prin introduce
rea tehnologiei de obținere a gea
mului termopolizat (care va Înlocui 
tehnologia de șlefuire-polizare, cu 
uzură * morală ridicată și costuri 
mari), la finele actualului cincinal 
consumurile de energie electrică se 
vor reduce de la 5,8 MWh pe 1 000 
mp geam la 2,3 MWh, iar cele de 
combustibil cu circa 40 la sută.

asemenea propuneri. Acum, ele «Int 
practic soluționate. Cînd omul vede 
că opinia lui a fost apreciată, luată 
in seamă, devine prin firea lucru
rilor mai interesat, mai preocupat 
de bunul mers al activității.

Gheorghe Predoius Fiecare colec
tiv are momente mai grele, mo
mente chiar da cumpănă tn activi
tatea sa. Tocmai in aceste clipe sa 
vădește mai bine atașamentul oa
menilor de fabrică, voința de a 
face ca dificultățile să fie în
vinse, depășite. Aici intervin răs
punderea. exemplul comuniștilor, se 
exprimă in mod concret rolul or
ganizației de partid, se verifică efi
ciența muncii politico-educative și 
organizatorice, gradul de asumare 
organică a sarcinilor, se manifestă 
conștiința socialistă în acțiune. 
Iată, in iarnă, se profila o avarie 
la cuptorul de geam tras. Dacă nu 
se intervenea prompt, exista riscul 
să fie compromis tot cuptorul. Șl 
de aici și alte necazuri. Ca din pă- 
mlnt au răsărit zeci de oameni, nu 
numai, de la cuptorul sau de îa 
schimbul respectiv. Nimeni-nu « 
plecat pînă totul nu a fost re
zolvat.

Altădată, la oglinzi, sun fost con
fruntați cu probleme de aprovizio
nare. Nu mai aveam nisip in depo
zit. Ceea ce mal rămăsese, erau 
mici grămăjoare care nu pu
teau fi luate decît cu lopata. Au 
venit lucrători de la alte locuri de 
muncă — nechemați — pentru a 
ajuta, deși ei nu erau afectați.

Putem conchide că tn miezul 
conștiinței de proprietar se află În
țelegerea faptului că întreprinderea 
cu întregul ei aparat de producție 
reprezintă o parte a avuției națio
nale pe care oamenii muncii tre
buie să o gospodărească astfel incit 
să sporească volumul și calitatea 
producției, singura cale pentru 
creșterea propriilor venituri. Apor
tul fiecăreia dintre noi la dezvolta
rea proprietății este condiționat in 
mod fundamental de Înțelegerea 
acestei relații. i

nează realizarea Integrală, la toti 
Indicatorii, a planului. La rîndul lor, 
organizațiile de partid din întreprin
deri au datoria să desfășoare o in
tensă muncă politico-organizatorică 
pentru mobilizarea eforturilor și e- 
nergiilor creatoare ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, pen
tru întronarea unei ordini și dis
cipline desăvirșite in producție, ast
fel ca. in această lună, pretutindeni 
să se lucreze zi de zi la nivelul ma
xim al posibilităților, ca toate uni
tățile Industriale să încheie primul 
semestru din acest an, din actualul 
cincinal cu rezultate Cit mai bune.

Puternic mobilizați de vibrantele 
chemări ale secretarului general al 
partidului, comuniștii, oamenii mun
cii din fiecare unitate industrială au 
marea șl patriotica Îndatorire de a 
munci cu abnegație, cu dăruire și 
spirit de răspundere revoluționar 
pentru ca fiecare zi din luna iunie 
să fie cit mâi rodnică, cit mai bo
gată în împliniri. Cu conștiința cla
ră că prin munca mereu mai spor
nică. de înaltă calitate si eficientă, 
a fiecăruia și a tuturor sporește con
tribuția fiecărui colectiv de între
prindere la dezvoltarea dinamică și 
intensivă a economiei naționale. Ia 
creșterea avuției întregului popor, la 
progresul necontenit șl multilateral 
al patriei noastre socialiste.

REPARTIZAREA JUDICIOASA A SARCINILOR
- mijloc important de valorificare a întregului 

potențial al organizațiilor de partid
La Plenara Comitetului Centră! al 

Partidului Comunist Român din 1—2 
aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu pregnanță faptul că 
Întreaga muncă politico-organizato
rică desfășurată de organizațiile de 
partid trebuie să-și găsească reflec
tarea, In primul rind, in rezultatele 
pe care le obține fiecare unitate eco
nomică. în aceasta constă, de fapt, 
îndeplinirea rolului partidului de 
forță politică conducătoare în so
cietatea noastră. Pentru afirmarea 
acestui rol, organele ți organizațiile 
de partid au datoria de a conduce 
și organiza întregul proces de reali
zare a prevederilor planului, proces 
în cadrul căruia repartizarea judi
cioasă a forțelor și, strîns legat de 
aceasta, stabilirea de sarcini concre
te pentru fiecare comunist au o 
Însemnătate deosebită. Iată de ce 
am pus această problemă in discuția 
unor activiști de partid din diferite 
unități economice din municipiul 
Sfîntu Gheorghe.

Numai o sarcină 
bine gindită are șansa 

de a prinde viață
— Cu toții știm că realizarea sar

cinilor de plan presupune efort, 
competență și, nu în ultimul rind, 
preocupare permanentă spre a găsi 
soluțiile cele mai potrivite pentru în
deplinirea lor ritmică și integrală, 
la toți indicatorii — ne spune Du
mitru Gata, secretar al biroului or
ganizației de bază nr. 8 de la în
treprinderea antrepriză de construc- 
tli-montaj. Tocmai de aceea, consi
der că întregul birou sau, în multe 
cazuri, chiar întreaga organizație de 
partid trebuie antrenate in această 
muncă. AȘ da un exemplu : la sta
ția de betoane, care are pentru noi 
un rol important în realizarea rit
mică a lucrărilor de construcții, s-a 
impus necesitatea montării unui 
cazan ajutător spre a se evita anu
mite dereglări care apăreau in 
functionarea ei. După ce biroul or
ganizației noastre de partid a sta
bilit. la tata locului, care sînt sar
cinile cele mal Importante oentru 
realizarea acestui obiectiv, s-a stat 
de vorbă cu mai multi membri de 
partid, soliei tindu-li-se să depună 
un efort suplimentar pentru Insta
larea cazanului și că mobilizeze pe 
toti muncitorii din echipa de mon- 
tori pentru ca producția să se des
fășoare tn condiții normale. Nimeni 
nu a contenit să lucreze multe ore 
peste program, dar In primele 
rîndurl s-au aflat comuniștii Aldea 
Ciprian Dorin și Fetecs Vilmoș, că
rora organizația de partid le-a sta
bilit cite o sarcină concretă In a- 
©eastă acțiune. Menționez, totodată, 
că, in cadrul discuțiilor individuale, 
foarte mulțl membri de partid au 
formulat diferite propuneri pentru 
îmbunătățirea organizării producției 
și • muncii tn diferite sectoare de 
activitate. După o analiză a acestor 
propuneri, organizația de partid a 
stabilit sarcini concrete pentru fle
care ; comunist, tn funcție de tocul 
de, muncă,’ meserie și, bineînțeles, 
de capacitatea lui de a soluționa o 
problemă sau alta.

— întreprinderea textilă „Oltul* 
se numără printre unitățile-etalon 
ale industriei ușoare — ne spune 
tovarășa Keșe Tereza, secretar al 
biroului organizației de bază nr. 2 
de la secția filatură. Organizația 
noastră da partid cuprinde 117 
membri și, ca atare, este in stare 
să rezolve cele mal importante 
probleme ale unei secții considerate 
cheie in bunul mers al activității 
Întreprinderii. Noi am căutat ca 
fiecare membru de partid să aibă 
o sarcină concretă, iar in stabili
rea acesteia, biroul organizației de 
partid a tinut seama de • mai multi 
factori : In primul rînd, de necesi
tățile desfășurării ritmice șl la ni
velul planului stabilit a activității 
productive ; în al doilea rind, de 
condițiile In care se desfășoară pro
ducția șl de specificul unității — 
In care din 250 de muncitori, 220 
sint femei — și, nu In ultimul rind, 
de capacitatea fiecărui comunist, de 
pregătirea lui politico-profesională, 
de aptitudinile și preferințele lui In 
solutionarea unor sarcini. Analizînd

Preocupări pentru diversificarea 
și ridicarea calității prestărilor 

de servicii pentru populație
între unitățile din Mehedinți care 

au încheiat primele cinci luni din 
acest an cu însemnate depășiri de 
plan se numără și uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșugă
rești. în această perioadă, princi
palii indicatori au fost îndepliniți 
astfel : producția-marfă industria
lă — 104,1 la sută ; producția-mar- 
fă in Industria mică — 105,1 la 
sută ; prestări servicii pentru 
populație — 102,5 la sută ; livrări 
la fondul pieței — 111,2 la sută ; 
exportul — 137,1 la sută. Peste 86 
la sută din sporul de producție s-a 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii.

tn ansamblul activității unități
lor meșteșugărești, prestările de 
servicii către populație dețin cea 
mai mare pondere. în legătură cu 
aceasta, tovarășul Gheorghe Balica. 
președintele U.J.C.M. Mehedinți, 
ne-a prezentat citeva din realiză
rile de pînă acum și, cu deosebire, 
acțiunile ce se întreprind pentru 
ca prestările de servicii să răspun
dă, intr-o măsură tot mai mare, 
cerințelor și exigențelor mereu 
crescinde ale populației :

— Acționînd in spiritul Indicații
lor și orientărilor date de secreta
rul general al partidului, ne-am 
elaborat programe temeinic funda
mentate, prin a căror înfăptuire 
urmărim extinderea, diversificarea 
și modernizarea prestărilor de ser
vicii in toate localitățile urbane ale 
județului. Cîteva date sint, credem 
noi, cit se poate de semnificative, 
în 1985 am realizat o producție- 
marfă in valoare de peste 500 mi
lioane lei, iar in 1986 vom ajunge 
lâ 625 milioane lei. Prestările de 
servicii dețin, la ora actuală, 61,7 
Ia sută din totalul activității pe 
care o desfășurăm. Pornind de la 
cerințele locuitorilor, am dezvoltat 
și dezvoltăm mai ales acele unități 
și secții de prestări servicii care 
sînt mal solicitate. Cu sprijinul 

faptul că In unele luni s-a înre
gistrat neutilizarea a aproape 20 000 
de ore/om pe întreprindere, organi
zația de partid a stabilit pentru co
muniști sarcini concrete care să ducă 
la folosirea integrală a timpului de 
lucru. S-a avut in vedere intensifi
carea activității politico-educative 
în rîndul muncitoarelor noastre prin 
discuții individuale, cu care ocazie 
s-a explicat pe larg 'necesitatea fo
losirii integrale a timpului de lucru. 
Au fost utilizate și alte mijloace ale 
muncii politice de masă : gazetele 
de perete, prin care au fost popu
larizate acele muncitoare care folo
sesc cu rezultate bune cele opt ore 
de lucru și au fost criticate acelea 
care au înregistrat ore de absente 
nemotivate. Credem că, datorită ac
țiunilor întreprinse de organizația de 
partid, situația folosirii fondului de 
timp s-a îmbunătățit simțitor, ur- 
mînd ca In viitor absențele nemoti
vate să fie în întregime lichidate. 
Totodată, ne-am preocupat să rezol
văm problemele sociale ale femeilor 
muncitoare. Avem o creșă și o gră
diniță care funcționează pe lingă 
întreprindere, o cantină care asigu
ră masa de prînz în cele mal bune 
condiții, avem un cămin pentru

însemnări 
din municipiul 

Sfîntu Gheorghe

nefamlliștl — toate acestea ușurînd 
munca femeilor, contribuind la crea
rea condițiilor pentru buna des
fășurare a procesului de pro
ducție. $i In acest domeniu am 
stabilit sarcini concrete membrilor 
noștri de partid, care raportează pe
riodic. în fata adunării generale, 
despre modul în care le îndeplinesc.

De la planul de măsuri 
la acțiuni practice

— Noi ținem o evidentă precisă 
a sarcinilor care au fost repartizate 
membrilor de partid, ne spune to
varășa Dorina Ionică, secretar al bi
roului organizației de bază nr. 5 de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului. Metodologic, este bine și ab
solut necesar ca organizația de 
partid să aibă o astfel de evidentă, 
care poate deveni un instrument 
concret de lucru. Important este 
însă ca tot ce stabilește organizația 
de partid, biroul ei, ca și toate sar
cinile primite de la organele noas
tre superioare să fie transpuse în 
viată. însăși stabilirea ordinii de zl 
a adunărilor generale se face tn 
funcție de aceste cerințe. De fiecare 
dată, unul sau mai mulțl membri de 
partid raportează despre modul tn 
care s-au achitat de sarcinile? inefe- 
dintate. Unitatea, noastră realizează 
un important ,volym de producția 
care este destinat exportului. Aici, 
problema calității șe pune deosebit 
de acut. Dar calitatea produselor 
este legată de conștiința oamenilor, 
de gradul lor de pregătire profesio
nală. de responsabilitatea lor tn în
deplinirea atribuțiilor de serviciu. 
Acestea sînt mai mult decit proble
me de natură profesională, rezol
varea lor intră In competenta orga
nizației de partid. De aceea, ne-am 
propus ca membrii de partid din 
organizația noastră să primească 
sarcini concrete In această privință, 
să explice oamenilor importanta li
vrării produselor la termenele sta
bilite și in condițiile de calitate ce
rute de partenerii externi. Ga atare, 
fiecare membru de partid, la locul 
lui de muncă, supraveghează calita
tea produselor, intervine in caz de 
nevoie, apoi raportează organizației 
de partid despre modul de îndepli
nire a sarcinilor primite. Așa urmă
rim ca la fiecare loc de muncă să 
se facă simțită prezența activă a 
membrilor de partid, ca aceștia să 
poarte răspunderea pentru bunul 
mers al procesului de producție.

— Sîntem o unitate care ne reali
zăm constant sarcinile de plan la 
toti indicatorii — ne spune tovară

organelor locale de partid șt de 
stat avem In vedere înființarea de 
noi centre și unități de profil, mai 
ales în noile cartiere de locuințe, 
unde populația se află intr-o rapidă 
creștere. în felul acesta, căutăm să 
apropiem cît mai mult serviciile de 
domiciliul clienților și, se înțelege, 
că aceasta este atît in folosul nos
tru, cît și în folosul celor care le 
solicită.

— Și In actualul cincinal — după

In cooperația 
meșteșugărească 

din județul 
Mehedinți

cum se prevede tn programul de 
perspectivă — se vor înregistra 
creșteri importante în acest dome
niu. Care sint, in preocupările 
dumneavoastră, direcțiile priorita
re asupra cărora se concentrează 
eforturile de gindire și acțiune ?

— Din fondurile de investiții pe 
care le vom finaliza in actualul 
cincinal, peste 45 milioane lei vor 
reveni prestărilor de servicii. La 
finele anului 1990, în unitățile coo
perației meșteșugărești din Me
hedinți se va realiza o productie- 
marfă de peste 1,1 miliarde lei. 
Aproape dublu față de 1986. Din 
Celg, 65 unități noi care se vor în
ființa, 55 vor fi prestatoare de ser
vicii către populație. în acest an, 
de exemplu, din 24 noi unități 
prestatoare de servicii — cite ne-am 
propus — 10 se vor înființa în mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin. în 
orașul Orșova se vor adăuga, Ia 
cele existente, alte secții noi. De

șul Szabo Zoltan, secretar al birou
lui organizației de bază numărul 2 
de la întreprinderea de țigarete. 
Pentru bunul mers al producției în 
secție, ne bazăm pe activitatea fie
cărui membru de partid. Cu ei dis
cutăm ce trebuie făcut pentru per
manenta îmbunătățire a organizării 
producției și a muncii, pentru ridi
carea nivelului de conștiință al tu
turor muncitorilor. Planurile de 
muncă pe care le întocmim — șl în 
care sînt stabilite sarcini concrete 
pentru fiecare comunist — serveso 
ca instrumente de lucru pentru 
transpunerea în viață a obiectivelor 
pe care ni le propunem într-o pe
rioadă sau alta. îndeplinirea aces
tora fiind urmărită cu cea mai mar» 
rigurozitate. ,

Fiecare comunist 
antrenat 

in soluționarea >
unei probleme .■

concrete ,
Dorina Ionică : Depinde și cum 

stabilești sarcina fiecărui comunist 
Cînd ea este in consens cu realită
țile. cind nu depășește capacitatea 
de rezolvare a comunistului, atunci 
totul este în ordine. în caz contrar, 
chiar dacă membrul de partid nu 
te refuză, sarcina rămîne o formu
lare sterilă, fără sorți de izbindă în 
privința realizării.

Keșe Tereza : Creîndu-se o atmo
sferă de stimă reciprocă, exigentă si 
colegialitate între membrii unei 
organizații de partid, fiecare lșl dă 
seama de necesitatea depunerii unor 
eforturi deosebite pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan și a îndato
ririlor ce revin tuturor comuniști
lor. Este vorba de încrederea pa 
care trebuie să o aibă comuniștii In 
organizația lor de partid, competentă 
In rezolvarea atît a problemelor 
producției, cît și a celor personala 
ale oamenilor muncii.

Szabo Zoltan : în stabilirea sarci
nilor pentru fiecare membru da 
partid trebuie să se tină seama da 
foarte multi factori : pregătirea po
litică și profesională. dificultatea 
sarcinii și, aș spune, inclusiv, de si
tuația familială a celui ce o pri
mește. Refuzul de a îndeplini o sar
cină este, cred, un vot de blam 
pentru secretarul organizației da 
partid, pentru membrii biroului. O 
sarcină judicios gîndită și formulată 
concret este acceptată din convin
gere de un membru de partid și ; 
dusă la bun sfîrșit. i

Dumitru Cata : Organizația da 
partid trebuie să fie ca o familie, 
in cadrul căreia să discutăm pro- j 
blemele noastre, cum să facem ca 
lucrurile să meargă mal bine, ca 
oamenii să cîștige și să trăiască mal 
bine. Pentru ca să existe o adevă- t 
rată atmosferă de lucru este nevoia ’ 
ca toti comuniștii să contribuia i 
-efectiv la rezolvarea multiplelor j 
probleme cu care ne confruntăm. I 

„ Itfultl comuniști vin, din proprie 
„.inițiativă, la organizația de partid 

cil propuneri importante. In vreme 
ce alții sint solicitat! de mai multe 
ori pentru a soluționa o sarcină da 
partid. Nu este deloc normală șl nu 
determină folosirea întregului poten
țial el organizației de partid prac
tica de a-i supraîncărca cu sarcini 
pe unii, pentru că și le-au Indepli- 
nft de fiecare dată, și de a-i negli
ja pe alții pentru că se lasă mai 
greu urniți din loc. Important este 
că organizația noastră are în vede
re ca să antreneze toti comuniștii 
la rezolvarea tuturor problemelor 
concrete care stau in fata organiza
ției de partid.

Experiența acestor organizați! de 
partid, ca și a altora din municipiul 
Sfîntu Gheorghe confirmă faptul că 
repartizarea judicioasă a sarcinilor 
este una dintre pîrghiile care con
tribuie la dezvoltarea spiritului ac
tiv. de răspundere al comuniștilor, 
ducînd la sporirea participării aces
tora la rezolvarea problemelor pe 
care le ridică producția. întreaga 
activitate economică și socială din 
fiecare unitate productivă.

Constantin TIMARU 
corespondentul „Scînteii"

asemenea, in orașele Baia de Ara
mă, Strehaia și Vînju Mare se vor 
înființa încă 10 noi secții. O aten
ție deosebită acordăm, în același 
timp, diversificării mai rapide a 
prestărilor de servicii, ridicării ca
lității acestora. La serviciile exis
tente acum se va adăuga pînă în 
1990 o gamă largă, dintre care 
amintim : reparații aparate de în
călzit cu combustibil solid ; confec
ții și reparații de mobilă de artă ; 
piese de artă populară și artizanat 
din lemn ; împletituri ; confecții 
de produse și articole de menaj din 
ceramică și sticlă ; acoperiri meta
lice ; execuție, montare și reparare 
antene TV ; reparații ceasuri elec
tronice ; reparații aparate foto și 
mașini de scris și altele. Totodată, 
ne-am întocmit și un program pen
tru folosirea mai eficientă a capa
cităților de producție existente și 
de modernizare a acestora, astfel 
incit produsele pe care le realizăm, 
serviciile pe care le prestăm să se 
ridice la nivelul mereu sporit de 
confort și civilizație al locuitorilor 
județului nostru, al cerințelor eta
pei pe care o parcurgem. Ne preo
cupăm, în aceeași măsură, de ridi
carea pregătirii profesionale a oa
menilor, care va avea un efect vi
zibil în calitatea muncii, in efi
ciența întregii noastre activități.

Realizind aceste programe — care 
tac parte din dezvoltarea econo- 
mico-socială de ansamblu a jude
țului Mehedinți, se vor crea toate 
condițiile pentru a asigura popu
lației servicii intr-o gamă tot mai 
diversificată și de calitate. Acesta 
este, de fapt, obiectivul permanent, 
de zi cu zi, al celor care își desfă
șoară activitatea în cooperația 
meșteșugărească din Mehedinți.

Virqtliu TATARU 
corespondentul „Scinteil*

î
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PREȘEDINTELE REPUBLICII LIBANEZE, AMIN GEMAYEL, 
A VIZITAT CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ 

§1 STAȚIUNI DE PE LITORAL
După încheierea vizitei oficiale In 

tara noastră, in drum spre patrie, 
președintele Republicii Libaneze, 
Amin Gemayel. a făcut o vizită in 
județul Constanța.

înaltul oaspete a fost Însoțit de 
tovarășul Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Președintele Republicii Libaneze, 
împreună cu persoanele care l-au în
soțit. a vizitat. în zilele de slmbătă 
și duminică, stațiuni turistice de pe 
litoralul Mării Negre, obiective eco
nomice, precum și canalul Dunăre — 
Marea Neagră.

în timpul vizitei, oaspetele libanez 
■ dat o înaltă apreciere marilor 
realizări obținute, in diverse sectoa
re economice și sociale, de poporul 
român, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. și a elogiat acti
vitatea șefului statului nostru con
sacrată progresului multilateral al 
tării.

Străbătind litoralul Mării Negre, el

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEII
MARAMUREȘ:

Din adîncuri, cantități 
suplimentare 
de minereuri

Prin sporirea extracției și asi
gurarea unor parametri inalți da 
recuperare și valorificare superi
oară a substanțelor utile din mi
nereuri, colectivele de muncă din 
unitățile subordonate Centralei 
minereurilor din Baia Mare au 
livrat peste plan de la începutul 
anului 355 tone plumb, 536 tone 
cupru și alte metale in concen
trate. Cu deosebire prin depășirea 
productivității muncii cu 4,4 la 
sută, în această perioadă s-a ob
ținut o producție-marfă suplimen
tară in valoare de 74 milioane lei. 
Cea mai mare contribuție la obți
nerea acestui succes și-au adus-o 
minerii și preparatorii de la mi
nele din Baia Sprie și Ilba și de 
la uzinele de preparare — flotația 
centrală și Săsar. (Gheorghe Susa).

VASLUI : O remarcabilă 
realizare tehnică

Preocupindu-se stăruitor de În
noirea și modernizarea producției, 
tinărul colectiv al întreprinderii de 
aparate de măsură și control din 
municipiul Vaslui a înregistrat în 
aceste zile o remarcabilă izbîndă 
tehnică: realizarea mașinii automa
te de format elemente elastice de 
tip C, reper de bază din compo
nența manometrelor industriale. 
La realizarea noului utilaj, care 
are parametri tehriico-fuhcțibnali 
superiori (dublează productivita
tea muncii și asigură . redu
cerea cu 21 la sută a consumurilor 
materiale), o contribuție deosebită 
și-au adus-o inginerii Marian Băr- 
bieru și Florin Danu, muncitorii 
specialiști Dumitru Apetrei, Vasila 
Topală ș.a. (Petru Necula).

CLUJ : Ansambluri 
de locuințe noi, 

moderne
în municipiul Cluj-Naooca au 

fost date in folosință noile si mo

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economia
30,40 Teatru TV (color). Tudor din 

Vladlmlri. După romanele „Că
mașa de mire" de Ion Lotreanu 
șl „Tudor" de Petre Al. Georges
cu. Dramatizare de Alexandra 
Orban. Premieră pe țară, inter
pretează : Florin Piersic, Olga 
Tudorache, Gheorghe Cozoricl, 
Corado .Negreanu, Teotil Vilcu, 
Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Ma

CARNET CULTURAL
GORJ. La Liceul industrial din 

orașul minier Motru a avut loc. în 
organizarea Ministerului Educației 
si învătămintului si a Inspectora
tului școlar județean, schimbul de 
experiență pe tema : Perfecțio
narea procesului de predare-invă- 
tare. de corelare si adaptare a dis
ciplinelor fundamentale cu ce
rințele. profilului $1 meseriilor în 
liceele Sninîere. orientarea elevilor 
din gimnaziu $1 treapta intii de li
ceu către unități de invățămînt cu 
profil minier. în cadrul schimbului 
de experiență au fost înfățișate 
preocupările instituțiilor școlare 
gorjene în vederea satisfacerii ce
rințelor de forță de muncă in ba
zinele miniere, s-au formulat pro
puneri. în spiritul sarcinilor tra
sate de Congresul științei si În
vătămintului. de îmbunătățire a 
programelor de invătămint la dis
ciplinele fundamentale, pentru li
ceele de profil minier. (Dumitru 
Prună).

TULCEA. în municipiul Tulcea, 
In celelalte localități ale județului 
de la porțile Deltei Dunării ș-a 
desfășurat cea de-a XlV-a ediție a 
Lunii culturii tulcene. Organizată 
de Comitetul județean de cultura 
si educație socialistă, ampla mani
festare a înscris în programul său 
consfătuirea națională de biblio- 
filie. sesiuni științifice dedicate 
împlinirii a 600 de ani de la urca
rea Pe tron a lui Mircea cel Bă- 
trîn. simpozioane, mese rotunde, 
expoziții de artă plastică, de arti
zanat si de creație tehnico-Știinti- 
fică. Formațiile artistice ale jude
țului laureate in cadrul Festiva
lului national' „Cin tarea Româ
niei" au prezentat spectacole pen
tru oamenii muncii din orașele Si 
satele tulcene. (Necuiai Amihu- 
lesei).

■ exprimat prețuirea pentru modul 
original in care au fost concepute și 
realizate stațiunile turistice, vizitate, 
precum șl dotările multiple de care 
beneficiază turiștii români și străini 
aflați la odihnă. •

Pe parcursul călătoriei efectuate, 
la bordul navei „Steaua Polară", pe 
canalul Dunăre — Marea Neagră, de 
la ecluza de la Agigea pînă la Ba- 
sarabi, președintele libanez a ma
nifestat deosebit Interes fată de a- 
cest mare complex hidrotehnic și de 
navigație cu profunde implicații tn 
viata economică și socială a regiu
nii pe care o străbate, a Întregii țări, 
precum și pentru transporturile in
ternaționale. Interesîndu-se de une
le soluții tehnice care au stat la 
baza impunătoarei construcții, de 
modalitățile practice de utilizare a 
canalului. înaltul oaspete a exprimat 
admirația sa față de complexitate^ 
lucrării, apreciind-o ca o mărturia 
a forței și creativității României de 

dernele ansambluri de locuințe de 
pe bulevardul Lenin, strada Cuza 
Vodă, precum si cele din cartierele 
Pata. Aurel Vlaicu. Crinului. Tot
odată, suprafața unităților comer
ciale și de prestări servicii pentru 
populație a sporit cu peste 33 000 
metri pătrati. Trustul antrepriză 
generală de constructii-montai Cluj 
și-a intensificat activitatea ne șan
tierele din județ pentru finaliza
rea. pînă la sfirsitul acestui semes
tru. a unui număr de încă 800 apar
tamente în zonele centrale ale mu
nicipiilor Clui-Napoca si Turda, 
precum si executarea noilor aduc- 
tiuni de alimentare cu apă potabilă 
si apă industrială a municipiului 
Turda Si orașului Cîmpia Turzii. 
(Marin Oprea).

BISTRIȚA : Produse noi, 
cu caracteristici 

superioare
în cadrul secției de armături in

dustriale din oțel a întreprinderii 
de utilaj tehnologic Bistrița se 
depun eforturi susținute pe linia 
Înnoirii fabricației in scopul obți
nerii unor produse de înaltă perfor
manță. Aici s-au realizat, in ulti
mul timp, robineții cu sferă, cu 
diametre cuprinse intre 150 șl 400 
mm — un produs nou, care are o 
fiabilitate foarte ridicată și permi
te o funcționare in regim automat 
Tot la capitolul noutăților se nu
mără armăturile din oțel acționat» 
electric și destinate să echipez» 
instalații complexe, Îndeosebi din 
sectorul energetic al economiei na
ționale. (Gheorghe Crișan).

ALEXANDRIA :
Un nou tip de Instalație 

solară
La întreprinderea de aparatele șl 

accesorii Alexandria — cel mai 
mare producător de captatori solari 
din tară — a fost asimilată in fa
bricație instalația solară cu circuit 
in termosifon — IST-6. Făcind 
parte dintr-un amplu program pri
vind modernizarea producției, noua 
instalație — realizată cu consum 
redus de metal — se remarcă prin- 
tr-un randament sporit de captare

rian Hudae, Costel Constantin, 
Mihal Mereuță, Valentin Urltescu, 
Constantin Guriță, Dorin Varga, 
Vlstrlan Roman, Daniel Tomescu, 
Cătălin Ciornei, Petre Moraru, 
Emil Mureșan, Mlrceâ Bașta, 
Papii Panduru, Eugen Ungurea- 
nu, Elena Bog, Anca Neculce, 
Tanla Flllp, Ruxandra Slreteanu, 
Eugenia Macl-Gonța, Cornelia 
Pavlovlcl, Cătălina Bîrcă, Violeta 
Berbluc, Mircea Cruceanu, Vladi
mir Găitan, Vaslle Boghlță, ștefan 
Velnlcluc, Mircea Constantlnescu, 
Mircea Dumitru, Eugen Racoți, 
Vaslle Icnim șl alții. Regla artis
tică : Constantin Dlcu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

BIHOR. Biblioteca județeană 
din Oradea a găzduit cea de-a 5-a 
ediție a simpozionului Tineretul și 
biblioteca. Inclusă in cadrul Săp- 
tăminii educației comuniste a ti
neretului bihorean, manifestarea — 
Organizată de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
Comitetul județean Bihor al U.T.C., 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului — filiala Ora
dea, Biblioteca județeană Bihor — 
reunește cadre universitare din 
București și Oradea, cercetători, 
muzeografi, profesori, ingineri, so
ciologi, specialiști in bibliotecono
mie, un mare număr de tineri. 
Dintr-un bogat și atractiv program 
am reținut simpozionul „Lectura 
— element primordial In dialogul 
tinerilor cu contemporaneitatea", 
dezbaterile „Metamorfozele citito
rului", „Creația științifică $1 tine
retul", un colocviu privind feno
menul literar actual, precum și 
sesiunea de comunicări circum
scrisă genericului „Influenta lectu
rii asupra alegerii profesiunii", 
infățișind concluziile unei cercetări 
sociologice desfășurate în ultimii 
doi ani în rîndul elevilor din cla
sele a XH-a de la liceele biho- 
rene. (Ioan Laza).

BACĂU. Sub genericul „Confe
rințele Ateneu", la Bacău se desfă
șoară o suită de manifestări cultu
ral-educative. in cadrul cărora un 
numeros public &e intllnește cu oa
meni de cultură, stiintă ei artă, 
scriitori etc. Se fac expuneri, au
diții muzicale, au loc vernisaje de 
expoziții de artă plastică, vizionări 
de filme științifice st documentare, 
dialoguri pe teme literare si alte 
a.ctivităti. Cea mal recentă mani
festare organizată de revista „Ate
neu" a fost consacrată schimburi
lor culturale dintre România si une
le țări europene. (Gheorghe Baltă). 

•zi, a potențialului său economic și 
tehnico-științific. Șeful statului li
banez a arătat că posibilitatea ofe
rită de a cunoaște unele activități 
economice desfășurate in România 
i-a Întărit convingerea in perspec
tivele reale de dezvoltare. în con
tinuare. a relațiilor de colaborare 
multilaterală intre cele două țări.

Pe tot parcursul vizitei. locuitorii 
municipiului Constanța, precum și 
numeroși turiști români și străini a- 
flafi la odihnă pe Litoral l-au fă
cut Înaltului oaspete o primire deo
sebit de călduroasă, prietenească.

La sosirea șl plecarea din județul 
Constanta, oaspetele libanez a fost 
salutat de tovarășul’ Mihai Marina, 
președintele consiliului popular ju
dețean, de alfi reprezentanți al or
ganelor locale.

în cursul după-amiezif de dumi
nică. președintele Republicii Li
baneze. Amin Gemayel, a părăsit 
tara noastră.

a energiei solare, obtlnlndu-se im
portante economii de combustibil 
convențional. Este de evidențiat șl 
faptul că instalația realizată de un 
colectiv de specialiști și muncitori 
din întreprindere poate fi folosită 
în agricultură, industrie, in sectoa
rele turistice si soclal-culturale, 
precum si in gospodăriile popu
lației. (Stan Ștefan).

TÎRGU MUREȘ: Aparate 
electrostatice de copiat 

moderne, competitive
Colectivul de oameni «d muncii 

de la secția de mecanică tină și 
electronică a întreprinderii „Elec- 
tromures" din Tirgu Mures a rea
lizat cel de-al 3 500-lea aparat elec
trostatic de copiat tip Xerox, de 
fabricație românească. De remar
cat că. Prin introducerea unor linii 
specializate de fabricație si crește
rea numărului lucrătorilor de înaltă 
calificare, producția acestui tip de 
utilate a crescut de la numai două 
bucăți in 1980 la aproape 2 000 in 
acest an. Totodată, muncitorii și 
specialiștii acestei secții au reali
zat. în acest an. cea de-a treia ge
nerație de copiator electric. Este 
vorba de aparatul electrostatic de 
copiat tip MEC-1 M cu developare 
magnetică, din care în aceste zile 
au fost livrate la export primele 
200 bucăți. (Gheorghe Giurgiu).

TULCEA: A fost realizată 
o nouă navă 
de 7 500 tdw

Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii de construcții de nave 
și utilaj tehnologic din Tulcea ra
portează un nou succes de produc
ție : au fost finalizate lucrările la 
cel de al doilea cargou de 7 500 tdw 
realizat la Tulcea. Este vorba de 
nava „Moldovița", aflată tn prezent 
In probe de mare. După efectuarea 
probelor, nava va intra tn dotarea 
flotei comerciale românești, fiind 
destinată transportului de mărfuri 
generale. Alte două cargouri de 
acest tip s» află tn stadii avansa
te de execuție. (Necuiai Amlhule- 
sei).

vremea
Institutul de meteorologie 91 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 iunie, ora 21 — 13 iunie, 
ora 21. în țară : Vremea va fl răcoroa
să, mai ales în primele zile, iar cerul 
va fl temporar noros. Vor cădea ploi 
ce vor avea șî caracter de aversă în
soțite de descărcări electrice în majo
ritatea regiunilor, mai ales In cele din 
est 91 BUd. Vîntul va sufla slab pînă 
Ia moderat, cu intensificări de scurtă 
durată în estul țării, cu 40—50 km/h 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în general între 
8 șl 16 grade, Iar cele maxime, în creș
tere ușoară, Intre 17 șl 27 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL

Campionatul mondial 
din Mexic

în meciurile disputate duminică : 
R.F. Germania —Scoția 2—1 (1—1), 
Belgia — Irak 2—1 (2—6), Danemar
ca — Uruguay 6—1 (2—1).

Astăzi sînt programate partidele : 
Bulgaria — Argentina și Italia — 
Coreea de Sud (ambele In grupa A).

Campionatul diviziei A
Meciurile etapei a 32-a a campio

natului diviziei A la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Ra
pid — F.C. Argeș 1—0 (0—0) ; Spor
tul Studențesc — Corvinul 5—1 
(2—0) ; Universitatea Craiova — Chi
mia 1—0 (0—0) ; Politehnica Timi
șoara — Victoria 1—1 (1—0) ; S.C. 
Bacău — Petrolul 3—0 (1—0) ; F.C. 
Bihor — Dinamo 0—2 (0—1) ; Gloria 
— F.C. Olt 0—0 ; F.C.M. Brașov — 
Steaua 2—2 (1—1) ; Universitatea 
Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș 
2—2.

în clasament continuă să conducă 
Steaua București (53 puncte), urma
tă de Sportul Studențesc (45 p), Di
namo (44 p) și Universitatea Craio
va (42 p).

POLO PE APĂ. Cea de-a 18-a edi
ție a Balcaniadei de polo pe apă de 
la Sofia a fost cîștigată de selecțio
nata României, care a terminat tur
neul neînvinsă, totallzlnd 6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
formațiile Greciei — 4 puncte, Bul
gariei — 2 puncte și Iugoslaviei (ti
neret) — zero puncte. în ultima zi a 
competiției : România — Bulgaria 
10—6 (3—1, 0—2, 4—0, 3—3) șl Gre
cia — Iugoslavia 8—5 (1—1, 3—3,
2—1, 2—0).

ATLETISM. Proba feminină de 
800 m din cadrul concursului inter
național de atletism de la Leningrad 
a fost cistigată de Liubov Klruhina 
(U.R.S.S.), cu timpul de 1’58” 17/100, 
urmată de coechipiera sa Liubov 
Gurina — l’5S”47/100 și Mitica Jun
ghiata (România) — l’59”37/100.

Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Ladislaw Gerle, vicepre
ședinte al Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, președintele 
părții tării sale in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică. ale cărei lucrări se des
fășoară la București.

în timpul Întrevederii au fost e- 
videntiate cu satisfacție bunele re
lații de prietenie și colaborare sta
tornicita intre partidele, țările si po
poarele noastre, relevindu-se rolul 
determinant aj înțelegerilor și hotă- 
ririlor stabilite cu prilejul convor
birilor dintre conducătorii de partid 
șl de stat ai celor două țări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak, pentru amplificarea

Convorbiri economice
La București au Început luni lu

crările celei de-a XVII-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace de colaborare 
economică și tehnico-știinfifică.

în spiritul Înțelegerilor și hotări- 
rllor convenite cu prilejul intîlnirilor 
și convorbirilor la nivel înalt româ
no-cehoslovace, cele două delegații, 
conduse de tovarășii Nicolae Con
stantin, viceprim-ministru al guver-

încheierea vizitei oficiale in România 
a viceprim-ministrului și ministrului afacerilor 

externe al Republicii Irak, Tarik Aziz
Viceprim-mlnistrul și ministrul 

afacerilor externe al Republicii Irak, 
Tarik Aziz, a efectuat o vizită ofi
cială în Republica Socialistă Româ
nia, In perioada 6—8 iunie 1986.

în cursul vizitei, oaspetele a fost 
primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialisto 
România. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de mesaje de prietenie 
Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar- general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Saddam Hussein, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Irak.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Ilie 
Văduva, și viceprim-ministrul și mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Irak, Tarik Aziz, au avut con
vorbiri oficiale, in cadrul cărora s-a 
subliniat satisfacția față de cursul 
ascendent al raporturilor prietenești 
dintre România și Irak. A fost scos 
in evidentă rolul determinant pe 
care 11 joacă înțelegerile și hotărîrile 
luate tn cursul convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Saddam Hussein . pentru 
extinderea și adincirea conlucrării 
dintre cele două țări și popoare, 
atit pe plan bilateral, dt șl tn viata 
internațională.

în acest cadru s-a reliefat dorin
ța comună de a se acționa și tn. 
viitor, cu toată hotărirea, pentru 
extinderea colaborării pe plan po
litic, economic, tehnico-știintific, 
cultural și tn alte domenii de Interes 
comun. S-a subliniat, tn mod deo
sebit, necesitatea de a se identifica 
noi căi și mijloace de lărgire a 
schimburilor comerciale și de extin

Lucrările agricole de yară^execuțațe exemplar!
OLT; Secerișul orzului - diferențiat,

în funcție de
în sudul județului Olt, cerealele 

păioase ajung mai devreme la ma
turitate. De altfel, in această zonă 
a și inceput secerișul orzului. Efec
tuării in termen scurt și (ără pier
deri a secerișului i se acordă o mare 
atenție. După recenta vizită de lu
cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, in 
unități agricole din județul Olt, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit sarcinile ce revin 
unităților agricole, organelor și or
ganizațiilor de partid in mobilizarea 
tuturor forțelor, in buna organizare 
și desfășurare a campaniei, astfel 
incit să nu se piardă nimic din re
coltă. Există condiții ca in fiecare 
unitate agricolă recolta să fie strin- 
sâ in limitele termenelor stabilite. 
„La ora actuală — precizează to
varășul Emilian Ștefănescu, pre
ședintele Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție — 
toate cele 1 700 de combine pentru 
păioase ce vor lucra în sectorul 
cooperatist se află in cimp. S-au fă
cut probele cu boabe, verificindu-se 
atent etanșeitatea, astfel incit să se 
prevină orice pierdere. De a- 
semenea. s-a efectuat instruirea ca
drelor din toate unitățile agricole. 
Totodată, au fost constituite forma
țiile de lucru, fiecare fiind prevăzută 
cu atelier mobil, aparat de sudură și 
piese de schimb necesare Înlăturării 
operative a defecțiunilor ce apar pa 
parcurs".

Urgența urgențelor In acest Început 
de iunie o constituie recoltarea or
zului, lucrare ce a fost începută tn 
unități agricole din consiliile agro
industriale Izbiceni, Ianca, Vișina, 
Dobrosloveni, Valea Mare, Movileni 
și, pe măsura coacerii lanurilor, se 
extinde in toate unitățile agricole. 
Pină ieri a fost strinsâ recolta de pe 
700 hectare. „în consiliul agroindus
trial Dobrosloveni sînt cultivate 
1 340 hectare cu orz și 5 300 hectare 
cu grîu — ne spune Jean Istrate, 
președintele consiliului. Prin înzes
trarea mai bună in acest an cu com
bine, cit și prin mai buna organizare 
a muncii sintem in măsură să re
coltăm orzul tn trei zile bune de 
lucru, iar griul tn opt zile. Am 
Început recoltarea orzului in stadiu 
de pirgă. Formațiile de lucru, con
stituite in tabere de cimp, se află la 
capătul locului, specialiștii sondind 
de două-trei ori pe zi umiditatea în 
fiecare lan, astfel că secerișul începe 
diferențiat, pe sole, imediat ce con
dițiile o permit".

în lanurile C.A.P. Drăghicenl, din 
consiliul menționat, l-am intîlnit pe 
Octavian Negrilă, șeful secției de 
mecanizare, care servește această 
unitate. în tabăra de cimp, forma
ția era astfel alcătuită incit se pu
tea, lucra în flux continuu. Ea 
dispune de tractoare. combine, 
prese, atelier de reparații cu 
piese de schimb și grup de 
sudură, mecanici de întreținere, 
vagon de dormit, hrană caldă. Am șl 
recoltat orzul de pe 80 hectare șl 
acționăm în continuare — ne spune 
șeful secției de mecanizare. Produc
ția se anunță bună — peste 7 000 kg

acestor relații pe multiple planuri. In 
interesul ambelor popoare, al con
strucției socialiste in România si in 
Cehoslovacia.

Au fost subliniate posibilitățile pe 
care le oferă economiile celor două 
țâri pentru dezvoltarea și diversifi
carea cooperării bilaterale și a spe
cializării In producție, pentru spo
rirea volumului schimburilor de 
mărfuri, pentru promovarea de noi 
acțiuni și măsuri menite să condu
că la adincirea conlucrării româno- 
cehoslovace in domenii de interes re
ciproc.

La Întrevedere au participat to
varășul Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisia mixtă, 
ambasadorul României la Praga și 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

româno-cehoslovace
nulul, șl Ladislaw Gerle, vicepre
ședinte al Guvernului R. S. Ceho
slovace, analizează stadiul actual al 
relațiilor economice bilaterale, posi
bilitățile dezvoltării In continuare a 
colaborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice In domenii de in
teres comun, lărgirii șl diversificării 
schimburilor comercial» dintre cele 
două țări.

dere a cooperării economice, cores
punzător posibilităților oferite de 
economiile naționale ale celor două 
țări.

Abordlndu-se unei» problema in
ternaționale actuale, s-a reliefat în
grijorarea față de situația deosebit 
de Încordată existentă in lume, re
levindu-se că problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, in pri
mul rlnd a celor nucleare, asigura
rea păcii, securității și conlucrării 
pașnice intre națiuni. S-a subliniat 
necesitatea rezolvării tuturor con
flictelor șt problemelor litigioase 
dintre state pe cale politică, pașnică, 
prin negocieri. S-a evidențiat, tot
odată, necesitatea de a se acționa 
hotărît in vederea lichidării subdez
voltării, a soluționării problemelor 
economice grave cu care sînt con
fruntate țările tn curs de dezvoltare, 
inclusiv problema datoriilor externe, 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

în cursul discuțiilor s-a reliefat 
necesitatea creșterii rolului țărilor 
mici și mijlocii, al țărilor In curs de 
dezvoltare, al statelor nealiniate tn 
soluționarea problemelor majore ale 
lumii contemporane, tn acest context 
a fost subliniată Importanța deosebi
tă pe care cele două guverne o 
acordă celei de-a VIII-a Conferințe 
Ia nivel Înalt a țărilor nealiniate care 
va avea loc la Harrare, tn septem
brie 1986.

A fost exprimată satisfacția pentru 
conlucrarea româno-irakiană pe 
arena internațională, ca șl dorința 
de intensificare a acesteia Ia O.N.U., 
tn cadrul „Grupului celor 77", in 
mișcarea țărilor nealiniate șl tn alte 
forumuri internaționale.

starea lanurilor
la hectar, tn condiții de neirigat". 
Se remarcă, de asemenea, preocu
parea pentru însămînțarea culturilor 
duble. Presele de balotat paiele 
aveau atașate tîrîșuri, cu care balo- 
ții erau transportați Ia capul locu
lui. în telul acesta, terenul era ime
diat eliberat, in vederea lnsămîn- 
țării porumbului In cultură succe
sivă. Munca este temeinic organi
zată și Ia cooperativa agricolă Ca
racal. „Lucrăm în flux continuu — 
ne spune Constantin Stancu, inglne- 
rul-șef al unității. Așa cum am pro
cedat în ultimii ani, am concentrat 
utilajele tn lanurile coapte. Paiele 
sînt strjnse imediat, iar terenul eli
berat este arat șl tnsămințat". Și de 
aici, producția de orz a fost trans
portată in bază da pe mai bine de 
60 hectare.

La cooperativele agricole Dobrun și 
Ciorolu, pînă duminică nu au putut 
fi recoltate declt tn jur de 10—15 
hectare. Dar formațiile de lucru 
se aflau tn cimp, în așteptarea deci
ziei specialiștilor pentru a începe 
secerișul diferențiat pe sole, imediat 
ce lanurile se vor zvinta.

Mihal GRIGOROȘCUTA 
corespondentul „Scinteii"

Călărași : Pămîntul vrea și apă, 
dar vrea și sapă

Condițiile excelente in care au 
fost efectuate tnsămînțările din a- 
ceastă primăvară, precum și ploile 
căzute nu cu mult timp In urmă au 
creat premise favorabile pentru ca 
lucrătorii ogoarelor din Bărăganul 
călărășan să-și îndeplinească in mod 
exemplar angajamentul de a obține 
producții mari in acest prim an al 
cincinalului actual. Se poate spune 
— și rezultatele înregistrate pînă a- 
cum vin să confirme această afir
mație — că nu a existat locuitor al 
satelor, tînăr sau virstnic. care 
să nu fl pus mina be sapă In a- 
ceastă primăvară pentru a face din 
culturile prăsitoare — bine răsărite 
și dezvoltate — adevărate grădini de 
legume. Pînă tn prezent au fost e- 
xecutate primele două prașile -- me
canică șl manuală — pe toate cele 
aproape 170 000 hectare destinate cul
turilor prăsitoare, din care aproape 
110 000 cu porumb. S-a trecut cu toa
te forțele Ia efectuarea praștiei a 
treia — mecanică și manuală — la 
porumb, sfeclă $1 sola, numărul ce
lor caro participă zilnic la executa
rea acestor lucrări menținindu-se Ia 
nivelul tuturor celor epti de muhcă 
din toate satele județului.

Duminică 8 iunie a.c. a plouat din 
nou In tot județul, media precipita
țiilor depășind 20 de litri pe mp. 
„Din nou a «sunat goarna», după 
expresia inginerului Viorel Drago- 
mir. director al I.A.S. Grădiștea, pen
tru a ieși cu totii la cimp. Avem 
culturi ca niciodată. Hotăritoare sînt 
acum lucrările de Întreținere, car» 
trebuie efectuata rapid și de cea mal

ZKM NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI

Excelenței Sale
Domnului MARIO SOAkES

, Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Sărbătorirea Zilei naționale ■ Republicii Portugheze îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări d» 
sănătate și fericire personali, de progres și bunăstare pentru poporul portu
ghez prieten.

Poporul portughez aniversează 
astăzi crearea statului național. 
De-a lungul celor peste opt veacuri 
de existență ca stat independent. 
Portugalia, odinioară unul din ma
rile imperii coloniale ale lumii, a 
avut o evoluția sinuoasă, perioa
dele de înflorire alterntnd cu cela 
de declin. Tara a devenit republică 
la sfîrșitul primului deceniu al 
acestui secol, dar, in urma unei 
lovituri militare, regimul parla
mentar a fost răsturnat tn 1926, 
ceea ce a înlesnit instaurarea unei 
dictaturi de tip fascist, care a su
pus poporul portughez unui regim 
de teroare aproape cinci decenii. 
Acelui regim antipopular 1 s-a pus 
capăt prin acțiunea revoluționară 
de la 25 aprilie 1974. înfăptuită de 
militari patriot! sprijiniți da ma
sele populare.

Integrtndu-se In contextul mari
lor prefaceri politico-sociale ale 
contemporaneității, „revoluția ga
roafelor roșii", cum a fost supra
numit actul insurecțional din 
1974, a pus bazele procesului de 
făurire a unei vieți noi, libere, a 
poporului portughez, deschizind, 
totodată, calea eliberării popoare
lor africane de sub dominația co
lonialistă lusitană.

în anii care au trecut de atunci. 
Portugalia a străbătut un proces 
de schimbări de ordin politic, eco
nomic și social, caracterizat, nu de 
puține ori, de elemente și evoluții 
contradictorii, tn special ca urmare 
a poziției forțelor conservatoare, 
dornice de a-șf redobîndi vechile 
poziții și privilegii. în pofida di
ficultăților tntîmpinate, poporul 
portughez, forțele progresiste și-au 
manifestat și tșl manifestă — așa 
cum s-a văzut și cu prilejul ulti
melor alegeri prezidențiale — ho- 
tărîrea de ■ continua șl consolida

I

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Portugheze, luni după-amia- 
ză a avut loc în Capitală o manifes
tare culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, in cadrul căreia au 
fost înfățișate impresii da călătorie 
din această tară.

VÎLCEA: Experiențe valoroase
la strîngerea și depozitarea furajelor

Datorită lipsei furajelor, mal ales 
a celor cu valoare nutritivă ridicată, 
producțfa de lapte obținută de coo
perativele agricole din județul Vilcea 
in primul trimestru al acestui an a 
fost cu peste 8 procente sub nivelul 
sarcinilor planificate. Cauza trebuie 
căutată In modul defectuos tn care 
s-a stabilit șl realizat anul trecut 
balanța furajeră, cînd prioritate in 
structură au avut-o suculentele, in 
•pecia! nutrețurile însilozate.

— Am tnvătat din neajunsurile 
manifestate anul trecut — ne spune 
dr. Vaslle Grevuțu, director al direc
ției agricole. Tocmai de aceea, prin 
programul pentru acest an, im sta
bilit să echilibrăm corespunzător 
balanța de furaje tn funcție de ne
voile reale șl de cerințele dezvoltării 
zootehniei din județul nostru, motiv 
pentru care, printre altele, am pre
văzut extinderea pfnă la 5 200 hec
tare a suprafețelor destinate culturi
lor furajere lnsămintate, din care 
3 450 hectare (peste 70 la sută) au 
fost semănate cu trifoi și lucernă, 
500 hectare cu graminee, 700 hectare 
cu diferite culturi anuale pentru fin 
și masă-verde etc.

« Fără a intra tn detalii, se cuvine 
să arătăm că, pină la sfîrșitul săp- 

bună calitate. Așa se explică faptul 
că tofi oamenii noștri, dar absolut 
toți — la sediul unității a rămas 
doar specialista de la stafia radio — 
sint cu sacul în cap. cu pelerine ds 
ploaie, executînd prașilele. Buruieni
le nu așteaptă să se zvtnte pămin- 
tul $1 deci nu așteptăm nici noi".

în consiliul unic Ulmeni — a- 
Ceeași puternică mobilizare de forte 
specifică tuturor unităților agricole 
călărășene. In aceste zile. Pe toate 
cele 5 528 hectare cu culturi prăși- 
toare sute de oameni erau in cimp, 
cînd norii se mai scuturau de ul
timele picături de ploaie. „Vă spun 
sincer, de data aceasta nu a mai 
fost nevoie de nici o mobilizare spe
cială — ne spunea tovarășul Dumi
tru Tudoran, președintele consiliului 
unic. Toată suprafața cu culturi pră
sitoare este dată in acord global și 
plantele arată foarte bine. Oamenii 
sînt conștient! că după această 
ploaie trebuie să iasă rapid la sapă 
pentru ca buruienile să nu le dij- 
mulască recoltele care se anunță atit 
de bune".

Si în celelalte consilii unice pe care 
le-am străbătut — Mînăstirea, Cuza 
Vodă. Rosefi, Jegălia — am consem
nat aceeași masivă participare a oa
menilor, bucuroși că plantele au a- 
cum apă din belșug. Dar, totodată, 
au mare nevoie ei de sapă, pe care 
nimeni nu mal pregetă să o dea ra
pid și cu toată grija pentru calita
te. condiții hotăritoare pentru obți
nerea și chiar depășirea producțiilor 
planificate.

MlhaU DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii*

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

procesul dezvoltării democratica a S 
tării.

Concomitent cu evoluțiile pe plan 
Intern, Portugalia a promovat tn 
toți acești ani o politică nouă, de 
extindere a legăturilor cu toate ță
rile. indiferent de orinduirea lor 
social-politică.

Poporul român, apropiat de po
porul portughez prin originea la
tină comună, prin afinități de lim
bă și cultură, a salutat cu deose
bită satisfacție înlăturarea regimu- | 
lui fascist din Portugalia, manifes- I 
tîndu-și solidaritatea deplină cu 
lupta forțelor progresiste din aceas
tă țară pentru realizarea și conso
lidarea transformărilor democra
tice. România socialistă a fost prin
tre primele state care au recunos
cut noul regim democratic portu
ghez, de-a lungul anilor care au 
trecut de la „revoluția garoafelor 
roșii" relațiile dintre țăriie și po
poarele noastre cunoscînd o con
tinuă dezvoltare și diversificară p» 
multiple planuri.

O contribuție de cea mal mare 
Importantă la stimularea, extin
derea si aprofundarea colaborări! au 
adus-o convorbirile româno-portu- 
gheze la nivelul cel mal Înalt. 
Acordurile șl înțelegerile stabilite 
cu aceste prilejuri au creat un 
cadru deosebit de favorabil ampli
ficării raporturilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și cultura
le dintre cele două țări și popoare, 
în avantajul reciproc, spre binele | 
cauzei generale a păcii și Înțele
gerii internaționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Portugaliei, poporul român, reaflr- 
mîndu-și sentimentele de sinceră 
prietenie fată de poporul portughez, 
îi adresează cu căldură urări da 
progres șl prosperitate.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți al Mini»- 
terulul Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A fost prezent Lui* Quartin, am
basadorul Portugaliei la București.

(Agerpres)

tămînli trecute, au fost recoltate si 
depozitate peste 11 000 tone fînuri. 
din care 9100 tone provenite din 
prima coasă La trifoliene, fată de 
5 000 tone, cit se preconiza a se rea
liza pină la data respectivă.

Să urmărim în continuare cum s» 
desfășoară lucrările. Raidul Între
prins în mai multe cooperative din 
consiliile agroindustriale Rm. Vilcea, 
Băbeni, Lădești, Bălcești ne-au 
oferit posibilitatea nu numai de a 
sesiza modul responsabil in care se 
acționează, ci și de a refine citeva 
inițiative cu drept firesc de genera
lizare. La C.A.P. Mihăești, bunăoară, 
aflăm că toate cele 37 hectare cul
tivate cu amestec de graminee și 
trifoi au foet recoltate În mal puțin 
de 4 zile, lucrare executată în exclu
sivitate cu cosași recrutați din rin
ei ul membrilor cooperatori. Concomi
tent, tot cu ajutorul cosașilor au fost 
strinse și 72 tone fin de pe cele 21 
hectare cultivate cu trifoliene. „Atit 
recoltarea, cit și transportul fînuri - 
lor — ne spune Gheorghe Ion, ingi- 
nerul-șef al unităfii — le-am reali
zat fără să apelăm la mijloace me
canice, transportul efectuîndu-1 cu 
cele 70 atelaje ale noastre. Pînă In 
prezent, am obținut aproape 400 ton» 
de fînuri și estimăm ca, o dată în
cheiată prima coasă, să atingem cel 
puțin 40 Ia sută din cantitățile pla
nificate pentru întregul an".

La o altă cooperativă agricolă, res
pectiv la Orleștl, unul dintre fînarel» 
amenajate tn incinta sectorului zo
otehnic este aproape plin. „Deși 
n-am extins suprafața de culturi 
furajere fațâ de cea care arn avut-o 
anul trecut — precizează Ion Dia- 
oonascu, președintele unității — am 
prevăzut, pe bază de calcule preci
se, că necesarul de ftnuri poate fl 
asigurat și în aceste condiții. Am 
avut tn schimb grijă să udăm în
treaga suprafață de trifoi șl lucernă 
și, in primăvară, să aplicăm fără 
economie Îngrășăminte naturale. Re
zultatul s-a văzut acum, după prima 
coasă, cînd am obținut aproape * 
tone trifoi uscat la hectar".

Experiențe bune, mai ales în eee» 
ee privește organizarea lucrărilor 
Intr-un adevărat flux tehnologic, d» 
la recoltare la transport șl depozita
re a fînurilor, am reținut și in co
operativele din consiliul unic Băbeni. 
Inginerul-șef al acestuia. Gheorghe 
Beldiman, ne spunea că există 
toate condițiile să se asigure in 
acest an chiar un excedent de finurf 
de 15—20 la sută.

Evident, pe fondul acestor expe
riențe și rezultate, se cere eu acui
tate ca organele județene de resort 
și consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole să insiste 
mai mult pe linia recoltări! neîn- 
tirzlate a fînetelor naturale, îndeo
sebi în zona submontanâ, așa cum 
este cazul cooperativelor agricole 
Mateești-Alunu, Slătioara etc., unde 
pînă Ieri, 9 Iunie, nu se strlnsese 
în depozitele furajere nici un gram 
de fînuri.

Ion STANC1U
corespondentul „Sctnteî!*



Orizonturi și 
multilaterale

In aceste zile, țara noastră a avut 
ca oaspete de seamă, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pe 
președintele Republicii Libaneze, 
Amin Gemayei, care a efectuat o 
vizită In Republica Socialistă Româ
nia. Desfășurată sub semnul stimei 
și înțelegerii reciproce, al dorinței 
de a da noi dimensiuni conlucrării 
dintre cele două țări, noua întîlnire 
la nivel înalt se înscrie ca un mo
ment important în cronica relațiilor 
bilaterale, ca o contribuție de sea
mă la dezvoltarea raporturilor fo- 
mâno-libaneze, în folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii ți înțele
gerii între națiuni. Rezultatele ei 
fructuoase, oglindite în Comunicatul 
dat publicității la încheierea vizitei, 
șînt salutate cu satisfacție de opi
nia publică din România, care vede 
în ele o nouă ilustrare a consecven
ței cu care partidul și statul nostru 
acționează pentru amplificarea rela
țiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială — 
orientare programatică a politicii 
externe a României socialiste, pu
ternic reafirmată la Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Așa cum se știe, colaborarea din
tre România și Liban are rădăcini 
trainice încă în trecutul îndepărtat. 
Ea a intrat într-o perioadă nouă în 
urmă cu peste două decenii, cînd 
țara noastră a stabilit relații diplo
matice cu tînărul stat de pe țărmul 
estic al Mediteranei (1965), înregis- 
trînd o evoluție ascendentă, concre
tizată prin extinderea conlucrării pe 
plan politic, economic, cultural, ca și 
în alte domenii de interes comun. 
Un moment deosebit de important 
în această direcție l-a constituit vi
zita oficială de prietenie efectuată 
în Liban, în februarie 1974, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Prin înțe
legerile convenite au fost puse noi 
baze colaborării bilaterale. Țara 
noastră și-a manifestat, în același 
timp, calda și permanenta solidari
tate cu eforturile depuse de poporul 
libanez pentru consolidarea indepen
denței și făurirea unei vieți noi. Po
porul român a fost mereu alături de 
poporul libanez, pronunțîndu-se cu 
consecvență pentru reglementare* 
situației create în Liban ca urmare 
a evenimentelor cunoscute din ulti
mii ani, pentru o cale de ieșire în 
conformitate cu interesele vitale ale 
tînărului stat arab, cu aspirațiile sale 
legitime spre consolidarea unității 
și integrității teritoriale. Această po
ziție constructivă, de caldă simpa
tie cu cauza Libanului, a fost reafir
mată și cu prilejul noului dialog Ia 
nivel înalt de la București.

Salutînd prezența șefului statului 
libanez, pe care a apreciat-o ca o 
expresie a relațiilor bune dintre ță
rile și popoarele noastre, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a de
clarat : „Ca prieteni sinceri al po
porului libanez, vrem să exprimăm 
dorința poporului român de a se 
ajunge la depășirea actualei situații, 
Ia găsirea căilor care să ducă la re
concilierea națională, la unitatea po
porului libanez, la întărirea unității 
»?>.<*, a..lndependenței, a libertății po
porului țării dumneavoastră. O ase
menea cale va asigura condițiile ne

Reuniunea ministerială a țărilor 
Pieței comune

HAGA (9 (Agerpres). — Miniștrii 
de externe ai țărilor membre ale 
C.E.E. s-au întrunit, timp de două 
zile, la Heemskerk (Olanda), proce- 
dind la un amplu schimb de opinii 
asupra unor probleme majore ale 
situației internaționale, transmit a- 
gențiile Reuter și France Presse.

într-o conferință de presă ținută 
la sfîrșitul reuniunii, ministrul de 
externe olandez, Hans van den 
Broek, a relevat că în cursul dez
baterilor au fost abordate relațiile 
Est-Vest, situația din Orientul Mij
lociu, Africa australă și America 
Centrală, precum și relațiile comer
ciale dintre C.E.E. și S.U.A. 

cesare dezvoltării puternice econo- 
mico-soclale, ridicării nivelului ge
neral de dezvoltare al poporului li
banez prieten".

Președintele AMIN GEMAYEL a 
ținut să sublinieze, la rîndul său, că 
„președintele României este un mare 
campion al luptei pentru pace, pen- 
tru^dezvoltare și pentru securitatea 
popoarelor", adăugind : „între țările 
noastre s-au stabilit relații cultura
le, relații comerciale, relații umane 
— și, cu toate războaiele, cu toate 
calamitățile pe care le-am suferit, 
nimic nu a putut să oprească aceste 
relații. Această vizită pe care o efec
tuăm in România sper că va fi un 
prim pas pentru dezvoltarea și mal 
largă a relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre".

Desfășurat sub asemenea auspi
cii, noul dialog la nivel înalt a pri
lejuit un rodnic schimb de păreri 
asupra stadiului relațiilor bilaterale, 
evidențiind dorința comună de a da 
un conținut tot mai bogat conlu
crării româno-libaneze. Cei doi pre
ședinți și-au exprimat convingerea 
că există largi posibilități pentru ex
tinderea în continuare a colaborării 
economice, pe baze reciproc avanta
joase, prin angajarea întreprinderi
lor românești de specialitate în rea
lizarea unor proiecte înscrise în pla
nurile și programele de reconstruc
ție și dezvoltare ale Libanului și au 
afirmat dorința de a se menține, în 
continuare, un nivel ridicat al coo
perării în domeniile culturii, educa
ției și al pregătirii cadrelor. In a- 
cest context, președintele Amin 
Gemayei a adresat calde mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul acordat Libanului, atit 
prin asigurarea, în ultimii ani, a 
continuității participării întreprinde
rilor românești la realizarea proiec
telor de dezvoltare a Libanului, cit 
și prin pregătirea unui însemnat nu
măr de cadre în instituțiile româ
nești de învățămînt superior.

în cadrul convorbirilor de la Bucu
rești a avut loc, totodată, un amplu 
schimb de vederi privind evoluția 
vieții politice internaționale. Așa 
cum se arată In comunicat, a fost 
evidențiată profunda îngrijorare a 
celor două țări față de încordarea 
gravă la care s-a ajuns pe arena 
mondială, ca urmare a accelerării 
cursei înarmărilor, în special nu
cleare, a intensificării unor con
flicte militare, a manifestărilor po
liticii de forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
a recurgerii la folosirea forței, a 
continuării crizei economice mon
diale și agravării situației țărilor în 
curs de dezvoltare. In aceste împre
jurări, schimburile de vederi au re
liefat, pe bună dreptate, necesitatea 
de a se face totul pentru reluarea 
politicii de pace, de destindere, dez
voltare independentă șl largă a co
operării internaționale, în interesul 
tuturor popoarelor lumii. Anul 1986, 
proclamat de Adunarea Generală a 
O.N.U. ca An Internațional al Păcii, 
au arătat cei doi președinți, trebuie 
Să determine luarea de măsuri con
crete în direcția opririi cursei înar
mărilor și a Încetării conflictelor 
armate, a asigurării dreptului su

Miniștrii au reafirmat sprijinul lor 
ferm pentru soluționarea pe calea 
tratativelor a situației din America 
Centrală. în context, ei au aprobat 
pe deplin Tratațul de pace și co
operare propus de către Grupul de 
la Contadora.

In sfîrșit, miniștrii au schițat un 
proiect de agendă pentru întîlnirea 
la nivel înalt a C.E.E., programată 
să se desfășoare la Haga în zilele 
de 26 și 27 iunie, printre proble
mele ce vor fi discutate figurind 
contenciosul comercial dintre Piața 
comună și S.U.A. 

prem al popoarelor, al oamenilor 
la existență, la viață liberă și 
demnă.

Cum este și firesc, în cursul con
vorbirilor, un loc important l-a ocu
pat examinarea situației din Orientul 
Mijlociu, unul dintre cele mai pri
mejdioase focare de încordare din 
lumea de azi. Reafirmînd poziția 
consecventă a României socialiste de 
solidaritate cu cauza dreaptă a 
popoarelor arabe, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
din nou in favoarea realizării unei 
păci globale, juste și trainice în 
Orientul Mijlociu, bazată pe retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în ”rma războiului din 1967, 
pe soluționarea problemei poporului 
palestinian, prin recunoașterea drep
turilor sale naționale, inclusiv la 
crearea unui stat propriu indepen
dent, pe garantarea securității, inde
pendenței și integrității teritoriale 
pentru toate statele din zonă. Con
ducătorul statului nostru a subliniat, 
totodată, necesitatea intensificării 
eforturilor pe plan internațional în 
vederea convocării unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, sub egida O.N.U., cu parti
ciparea tuturor țărilor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei — singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian — a Uniunii Sovietice și a 
Statelor Unite ale Americii, ca și a 
altor state care pot aduce o contri
buție pozitivă la reglementarea pro
blemelor din regiune.

In ce privește situația din Liban, 
președintele Nicolae Ceaușescu a ex
primat dorința poporului român de 
a se ajunge cit mai repede la de
pășirea actualelor stări de lucruri, 
pentru retragerea totală și imediată 
a forțelor israeliene de pe teritoriul 
acestei țări, pentru a se pune capăt 
oricărui amestec în treburile interne 
ale Libanului, pentru a se găsi calea 
care să ducă la o largă reconciliere 
națională a tuturor forțelor poli
tice, pentru asigurarea unității po
porului libanez, întărirea indepen
denței și libertății sale.

Dialogul de la București a prile
juit, de asemenea, abordarea și a 
altor probleme ale actualității inter
naționale, cum ar fl încetarea con
flictului dintre Irak și Iran, lichida
rea subdezvoltării și adoptarea unor 
măsuri concrete pentru edificarea 
noii ordini economice internaționale, 
inclusiv soluționarea problemei da
toriei externe a țărilor In curs de 
dezvoltare, creșterea rolului O.N.U. 
— subliniindu-se, in acest sens, am
plele posibilități de conlucrare între 
România și Liban pe arenă mon
dială.

Salutînd rezultatele convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Amin Gemayei, opinia publică din 
țara noastră nutrește convingerea că 
ele vor impulsiona în continuare 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre țările noas
tre, în folosul reciproc, constituind, 
totodată, o contribuție concretă la 
cauza păcii, înțelegerii și colaborării 
în lume.

Nicolae N. LUPU

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R.
pentru colaborare in domeniul metalurgiei neferoase

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — In 
R.P. Polonă au avut loc lucrările 
celei de-a 64-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul metalurgiei 
neferoase, la care au luat parte dele
gații din țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme care 
decurg din hotărîrile Sesiunii și ale 
Comitetului' Executiv al C.A.E.R., 
aeordînd atenție deosebită acțiunilor 
de colaborare privind îndeplinirea 
Programului complex al progresului

Convorbiri la nivel înalt ungaro-sovietice
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 

Budapesta au avut loc convorbiri 
între Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., care în
treprinde o vizită de prietenie în 
R.P. Ungară, și Janos Kadar, secre
tar general al P.M.S.U,

Conducătorii celor două partide 
s-au informat reciproc despre sta
diul îndeplinirii hotărîriior Congre
sului al XXVII-lea al P.C.U.S. și ale 
Congresului al XIII-lea al P.M.S.U., 
au făcut un schimb de opinii asupra 
situației și perspectivelor dezvoltării 
în continuare a colaborării sovieto- 
ungare, asupra problemelor actuale 
ale politicii mondiale, ca și ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

S-a relevat că obiectivul comun al 
P.C.U.S. și P.M.S.U. îl constituie ac
celerarea dezvoltării social-economi- 
ce și tehnico-științifice, creșterea 
bunăstării poporului, perfecționarea 
democrației socialiste pe calea folo
sirii mai depline a posibilităților și 
avantajelor socialismului. O deose
bită atenție a fost acordată dezvol
tării stabile a legăturilor economice 
și tehnico-științifice bilaterale.

Cele două partide sînt ferm hotă
râte să acționeze și în continuare pe 
toate planurile în direcția adîncirii 
unității și coeziunii țărilor socialiste, 
pentru înnoirea mijloacelor și meto
delor de colaborare politică și eco
nomică între ele. Ele apreciază drept 
important să se înregistreze un pro

Scrutinul prezidențial din Austria
Kurt Waldheim — ales președinte al țării

VIENA 9 (Agerpres). — In cadrul 
celui de-al doilea tur de scrutin al 
alegerilor prezidențiale din Austria, 
desfășurate duminică, Kurt Wald
heim, candidat independent, sprijinit 
de Partidul Populist, a fost ales pre
ședinte federal al Republicii Aus
tria pentru un mandat de șase ani.

Potrivit cifrelor oficiale definitive 
privind rezultatele alegerilor, date 
publicității de Ministerul de Interne, 
in favoarea lui Kurt Waldheim au 
fost exprimate 53,9 la sută din vo
turi, față de 46,1 la sută pentru Kurt 
Steyrer, candidat al Partidului So- 

' cialist.

Fermă condamnare a politicii agresive a R.S.A.
MOSCOVA 9 (Agerpres), — Intr-o 

declarație a guvernului sovietic, re
luată de agenția T.A.S.S., se expri
mă protestul ferm față de acțiunile 
agresive ale R.S.A. împotriva unor 
nave comerciale ale Uniunii Sovieti-
ce aflate în portul angolez Namibe. 
Aceste provocări, subliniază declara
ția, înfăptuite la puțin timp după 
recentele atacuri asupra capitalelor 
Botswanei. Zambiei și Zimbabwe, 
constituie o escaladare a agresiunii 
sud-africane, reprezintă acte de te
rorism internațional ce nu pot fi ad
mise de comunitatea internațională. 
• COhdamnînd cu hotărîre " acțiunile 
SgrtfSiYărăle R.S.A.. Uniubea Sovie
tică cere să se pună imediat capăt 

tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în anul 2000. Au 
fost analizate problemele colaboră
rii în domeniul elaborării de pro
cese tehnologice cu folosirea plas
mei în metalurgia neferoasă, stadiul 
colaborării în domeniul schimbului și 
folosirii capacităților disponibile 
pentru semifabricate neferoase, ma
teriale semiconductoare, metale și 
compuși ai acestora de înaltă pu
ritate și cu proprietăți fizice deo
sebite. precum și în domeniul infor
mării tehnico-științifice. 

gres substanțial continuu în acest 
domeniu, în spiritul hotărârilor con
greselor partidelor frățești și al în
țelegerilor realizate la întilnirile co
mune ale conducătorilor lor.

Conducătorii P.C.U.S. și P.M.S.U. 
au evidențiat încă o dată importan
ța deosebită a întăririi păcii, a con
solidării relațiilor de pace și colabora
re pe continentul european, P.C.U.S. 
și P.M.S.U. vor contribui pe toate 
planurile la întărirea solidarității In
ternaționale și a colaborării bazate 
pe egalitatea in drepturi a partidelor 
comuniste și muncitorești, în lupta 
pentru realizarea obiectivelor comu
ne, pentru pace și progres social.

In interesul păcii, al înțelegerii 
reciproce și acțiunilor comune, 
P.C.U.S. șl P.M.S.U. vor continua să 
colaboreze cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu mișcările de 
masă democratice și antirăzboinice, 
cu forțele de eliberare socială și na
țională, cu toate curentele și orga
nizațiile conștiente de propria răs
pundere pentru cauza păcii și secu
rității popoarelor.

★
Cu prilejul' vizitei, la uzinele 

Csepel a avut loc un miting al prie
teniei sovieto-ungare, relatează a- 
genția T.A.S.S. In cuvîntările rostite 
cu acest prilej, J. Kadar și M. Gor
baciov s-au referit la aspecte ale 
construcției socialiste și comuniste, 
precum și la unele probleme ale ac
tualității internaționale.

Kurt Waldheim îi succede Ia pre
ședinția Austriei lui Rudolf Kirch- 
schlaeger, al cărui mandat expiră la 
8 iulie.

★
Kurt Waldheim s-a născut la 21 

decembrie 1918 în landul Austria In
ferioară. El a studiat dreptul Ia U- 
niversitatea din Viena. In 1964 a fost 
numit reprezentant al Austriei la 
O.N.U. A deținut funcția de minis
tru de externe în guvernul format 
de Partidul Populist între 1968 și 
1970. în perioada 1972—1982 Kurt 
Waldheim a fost secretar general al 
O.N.U.

unor asemenea acte grave care pun 
în pericol pacea și securitate* inter
națională și care nu pot rămîne ne
sancționate, se arată în declarația 
citată de T.A.S.S.

ILE DE PRESA
e scurt

CONGRES. Plenara C.C. al P.C. 
Idin Norvegia a hotărît să convoa

ce Congresul al XIX-lea al parti
dului pentru perioada 7—10 mal 

| 1987.

PENTRU UNITATEA TARILOR 
I ARABE. Președintele R.A. Yemen,
| Aii Abdullah Saleh, s-a pronunțat

pentru unitatea țărilor arabe în gă- 
Isirea unor puncte de vedere co

mune. în vederea soluționării prin
cipalelor probleme care confruntă 

I lumea arabă. El a cerut țărilor a- 
| rabe să-și intensifice cooperarea în 

direcția depășirii divergențelor care 
Ile separă. Națiunile arabe, a spus 

el. trebuie să-și canalizeze toate 
resursele pentru găsirea unor so- 

I Iuții care să pună capăt războiu
lui iraniano-irakian și celorlalte 
confruntări din zonă.

I___________________________________________________________

MADRID

Sărbătoarea P. C. din Spania
MADRID 9 (Agerpres). — La Ma

drid a avut loc tradiționala sărbă
toare a Partidului Comunist din Spa
nia, la care au participat sute de 
mii de membri și simpatîzanți ai 
partidului din întreaga țară.

La festivități au luat parte nu
meroase delegații de peste hotare re- 
prezentînd partide comuniste șl 
muncitorești, organizații democrati
ce, antifasciste, mișcări de eliberare.

Partidul Comunist Român a parti
cipat cu un stand cuprinzînd o ex
poziție consacrată celei de-a 65-* 
aniversări a partidului nostru și nu
meroase lucrări social-politice. De 
un interes deosebit s-au bucurat vo
lumele cuprinzind cuvîntări, articole 
și interviuri ale secretarului general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Standul partidului nostru « fost 
vizitat de secretarul general al P.C. 
din Spania, tovarășul Gerardo Igle
sias, care a exprimat mulțumiri 
pentru participarea P.C.R., evocînd, 
cu acest prilej, relațiile de caldă 
prietenie și solidaritate dintre cele 
două partide.

La încheierea sărbătorii Partidului 
Comunist din Spania a avut loc Un

Rezultatele alegerilor din R. P. Bulgaria
SOFIA 9 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția B.T.A., în cadrul 
alegerilor care s-au desfășurat la 8 
iunie pentru organele supreme și lo
cale ale puterii de stat din R. P. 
Bulgaria au participat 99,92 la sută

Rezultatele alegerilor din R. D. Germană
BERLIN 9 (Agerpres). — La Berlin 

au fost anunțate rezultatele alege
rilor desfășurate la 8 iupie pentru 
Camera Populară. Adunarea orășe
nească a deputaților din capitala 
tării și pentru consiliile regionale. 
După cum transmite agenția A.D.N., 
în favoarea candidaților înscriși pe

Pregătiri în vederea celui de-al Vl-lea Congres

al P. C. din Vietnam
HANOI 9 (Agerpres). — La Hanoi 

s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Vietnam, care a 
dezbătut probleme legate de pregă
tirile în vederea Congresului al 
VI-lea al partidului.

Plenara a aprobat proiectul rapor
tului politic, care va fl prezentat fo-

NOI LUPTE LA BEIRUT. In ul
timele 24 de ore s-au desfășurat 
noi lupte între combatanții pales
tinieni și milițiile organizației li
baneze Amal, în zona taberelor da 
refugiați palestinieni Sabra, Shati- 
la și Bourj El Barajneh, din sudul 
Beirutului. Numai în urma ciocni
rilor de luni, patru persoane au 
fost ucise și 25 au fost: rănite. Pe 
de altă parte, avioane militare is
raeliene au survolat luni regiuni din 
sudul Libanului, declanșînd tirul a- 
părârii antiaeriene libaneze.

CLIMATUL DE TENSIUNE so
cială se manifestă în continuare în 
Haiti, unde, de mai bine de o săp- 
tămină, prin adunări și demonstra
ții de masă, sînt reclamate o serie 
de reforme în favoarea păturilor 
sărace ale țării. Postul de radio na
țional a informat luni că studenții 

mare miting în cadrul căruia, ală
turi de comuniștii și simpatizanții 
P.C.S., au fost prezenți conducă
tori și militanțl ai partidelor și miș
cărilor democratice care împreună 
cu P.C.S. formează coaliția „Stînga 
unită".

In cuvlntarea rostită cu acest pri
lej, tovarășul Gerardo Iglesias a 
evocat marile probleme politice și 
sociale cu care se confruntă în pre
zent Spania, subliniind cu deosebire 
necesitatea definirii unei politici de 
neutralitate și independență, de res
pingere a politicii de blocuri, de 
oprire a cursei înarmărilor.

Partidul Comunist din Spania, 
„Stingă unită" au lansat, cu acest 
prilej, o chemare la luptă pentru 
dezarmare, în primul rînd nucleară, 
pentru împiedicarea militarizării 
Cosmosului, împotriva planurilor 
războinice ale N.A.T.O., pentru întă
rirea Independenței statelor, pentru 
cooperare și înțelegere între toate 
popoarele lumii în condiții de pace 
și progres.

La sărbătorirea P.C. din Spania și 
la miting a fost prezentă o delega
ție a Partidului Comunist Român.

din cetățenii înscriși pe listele elec
torale.

Candidațil propuși pentru Adu
narea Populară au întrunit 99,91 la 
sută din voturile exprimate — trans
mite agenția B.T.A.

listele comune ale Frontului Națio
nal din R. D. Germană s-au pro
nunțat 99,9 la sută dintre alegători. 
Participarea la vot a fost de 99,74 
la sută din corpul electoral.

Camera Deputaților se va întruni 
în prima sa sesiune la 16 iunie.

rumului comuniștilor vietnamezi. 
A fost discutat, de asemenea, pro
iectul modificărilor la statutul P.C. 
din Vietnam.

Le Duan. secretar general al C.C. 
al P.C. din Vieinam, a rostit o 
cuvântare.

--------------------------------------------------- ( 

și elevii din clasele superioare ale 
liceelor se pregătesc să participe I 
la o grevă pe scară națională în 
semn de protest împotriva încetă- 1 
rii din viață a unei studente în . 
timpul unei demonstrații.

COMISIA PREZIDENȚIALA DE
ANCHETA pentru stabilirea cauze- | 
lor accidentului navetei spațiale | 
americane „Challenger" de la 28 ia
nuarie, soldat cu moartea celor | 
șapte astronauți aflați la bord, a 
dat luni publicității raportul său. 
In documentul prezentat președin- I 
telul Ronald Reagan se afirmă că 
explozia propriu-zisă are la origine 
arderea garniturilor de etanșeitate I 
de la racheta purtătoare dreaptă a | 
navetei ; defecțiunea a antrenat o 
scurgere de gaze incandescente care I 
au făcut să explodeze rezervorul I 
suplimentar al cargoului spațial. 
Comisia de anchetă afirmă că lan
sarea nu ar fi trebuit efectuată și 
ea nu ar fi avut loc dacă factorii 
de decizie ai N.A.S.A. ar fi fost I 
conștient! de opoziția inginerilor | 
de la firma constructoare, care au 
avut temeri serioase din cauza |
temperaturii scăzute din ziua I
lansării.
________ ‘______ I

INTERESELE GENERALE 1 Reducerea cheltuielilor destinate cercetărilor militare,
ALE PĂCII ȘI PROGRESULUI - . . . . x* - J x- x ...................

impun:- ________ j folosirea lor pentru cercetări destinate apărării vieții
Constituie o realitate dramatică a 

zilelor noastre că escalada continuă, 
cantitativă și calitativă, a înarmări
lor. mai ales nucleare, amenințind 
omenirea cu pericolul fără prece- , 
dent al propriei anihilări, își are ca 
Însoțitor inseparabil și permanent 
creșterea cheltuielilor militare, care, 
•ustrăgînd din circuitul productiv 
fonduri și resurse uriașe, agravează 
tot mai mult problemele economice 
și sociale ale națiunilor angrenate 
în această spirală vertiginoasă, ale 
lumii în ansamblu. In aceste împre
jurări atit de critice, manifestînd o 
înaltă răspundere față de soarta 
păcii și a civilizației. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu mili
tează fără preget pentru un program 
complex de dezarmare generală, 
care, avînd ca punct central dezar
marea nucleară și incluzînd, tot
odată, reducerea tuturor tipurilor de 
arme și a trupelor, să cuprindă, ca 
o componentă organică, ca un factor 
primordial, diminuarea concretă, e- 
fectivă a cheltuielilor militare.

In fond, un proces autentic de 
dezarmare nici nu poate fi concepuț 
fără reducerea drastică a acestor 
cheltuieli. Acumulările gigantice de 
armament la care s-a ajuns astăzi 
nu ar fi fost, desigur, posibile fără 
sporirea, la o scară fără precedent, 
a bugetelor militare. De aici și con
cluzia logică, de domeniul evidenței 
elementare, că oprirea cursei înar
mărilor implică, cu necesitate, în
ghețarea și reducerea fondurilor des
tinate scopurilor militare. Și, fără 
îndoială, dacă aceasta se impune ca 
un pas esențial pe calea dezarmării, 
o sursă din cele mai importante șl 
absolut necesară de reducere a 
cheltuielilor militare o reprezintă 
sectorul de cercetare, dezvoltare și 
testare de noi arme.

Componenta cea mai di
namică a bugetelor milita- 
fg Intr-adevăr, din totalul celor 

1000 miliarde dolari irosiți actual
mente pe înarmări, mai bine de 110 
miliarde reprezintă costul cercetări
lor destinate modernizării conținu* 
a arsenalelor, punerii la punct de 
arme tot mai perfecționate, cu per
formanțe tot mai ridicate în ce pri
vește viteza, precizia, forța de pe
netrație, realizării de mijloace de 
luptă cu un potențial de distrugere 
tot mai mare. In condițiile unei 
uzuri morale mai rapide decît în 
oricare alt domeniu, determinată de 
asemenea factori artificiali cum ar 
fi dorința nestăvilită de supremație, 
psihoza dobîndirii unei capacități de 
suprauddere, care să o întreacă pe 
cea a adversarului, obsesia „primei 
lovituri" ș.a., rachetele și submarine
le nucleare considerate învechite 
sînt înlocuite cu altele noi, mereu 
mai „eficiente" ; tehnica militară se 
îmbogățește cu noi tipuri, cum ar fi 
armele „inteligente", care se în
dreaptă singure spre țintă, armele 
chimice binare sau cele biologice, 
cu efecte devastatoare ; sînt în studiu 
avansat „arma meteorologică" (meni
tă să producă furtuni, taifunuri, 
uragane), „arma geologică" (provoca
rea de cutremure) și alte arme si
milare ; se desfășoară cercetări in
tense pentru extinderea în Cosmos 
a cursei Înarmărilor („războiul ste
lelor"). Iar costul cercetărilor în ve
derea creării tuturor acestor noi 
arme și sisteme de arme creste ne
întrerupt, reprezentînd partea cea 
mai dinamică a bugetelor militare, 
care capătă, astfel, proporții tot 
mai ample — în detrimentul unor 
proiecte de dezvoltare atit de ne
cesare pentru umanitate.

Un asemenea curs apare cu atît 
mai ilogic în lumina multiplelor de
clarații de intenții favorabile dezar
mării. Or, așa cum a subliniat în re
petate rînduri secretarul general al 
partidului nostru, asemenea decla
rații nu sînt suficiente, ele trebuie 
însoțite de fapte concrete. Cu 
cită îndreptățire arăta tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, în februa
rie 1985, la Congresul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, ex
primând sugestiv o preocupare con
stantă a tării noastre : „Dacă se 
urmărește cu adevărat dezarmarea 
— și noi credem că se dorește a- 
ceasta — atunci se pune întrebarea 
logică : De ce să se mai producă 
noi arme nucleare, pentru ca apoi 
să fie distruse ? De ce să se aloce 
mari sume pentru înarmare, care și 
așa sînt foarte mari și provoacă 
mari greutăți popoarelor... In Ioc de 
cercetări pentru militarizarea spa
țiului cosmic și producerea de noi 
arme de distrugere in masă, nu ar 
fi mai normal să se finanțeze cerce
tarea pentru apărarea vieții, a me
diului înconjurător, a liniștii și 
păcii planetei noastre ?".

Ce poate fi mai elocvent $1, în ace
lași timp, mai incriminatoriu decît 
faiptul că ritmul cheltuielilor pentru 
cercetare-dczvoltare în domeniul 
mijloacelor de luptă Întrece de două 
ori ritmul de creștere al an
samblului cheltuielilor militare ? 
Nu întîmplător, tocmai avînd în ve- 
<fere ponderea mereu crescândă 
a componentei tehnico-științifice a 
cursei înarmărilor, se vorbește 
astăzi, insistent de faptul că 
această cursă capătă, pe zi ce tre
ce, caracterul unei bătălii tot 
mai înverșunate a centrelor de 
cercetări. O „bătălie" absolut inu
tilă pentru că — este un lucru de 
mult dovedit — arsenalele deja e- 
xistente sînt în măsură să nimi
cească nu o dată, ci de mai multe 
ori întreaga populație a planetei 1

Un curs aberant, o risipă 
intolerabilă. Consecințele acestei 
situații sint, așa cum lesne se poate 
deduce, din cele mai nefaste. Apare 
limpede că știința, cercetările știin
țifice sint deturnate de la scopurile 
lor firești — în loc de a sluji omului, 
progresului și bunăstării sale — ele 
capătă o destinație aberantă. Dar chiar 

fără ca-rezultatele acestor cercetări, 
fără ca noile arme să fie folosite, 
sustragerea din circuitul productiv a 
unor importante mijloace financiare 
(40 la sută din totalul fondurilor 
alocate în întreaga lume pentru cer- 
cetare-dezvoltare) și remarcabile 
competențe științifice (peste 500 000 
cercetători și savanți) și orientarea 
lor în scopuri militare are ca Yevers 
stagnarea sau chiar abandonarea, 
din lipsă de fonduri și de specia
liști, a unor programe științifice de 
mare însemnătate pentru om. pentru 
progresul civilizației umane, atrofie
rea activității de cercetare-dezvol- 
tare în sectorul civil, cu toate ur
mările ce decurg de aci pentru so
luționarea unor nevoi presante în 
domeniul ocupării forței de muncă, 
sănătății, învățămîntului, în general 
al calității vieții, al nivelului de trai 
al popoarelor.

Calculele relevă, de pildă, pentru 
a ne referi doar la citeva aspecte, că 
țările occidentale irosesc anual pen
tru cercetări cu caracter militar a- 
proximativ 45 de dolari de locui
tor, în timp ce pentru cercetări me
dicale nu se alocă decît 11 dolari 
de locuitor ; în același timp, pen
tru educarea unui copil se alo
că în medie 450 de dolari, dar 
pentru pregătirea unul militar nu 
mai puțin de 25 600 dolari I Or, 
este limpede ce reprezintă aceasta 
pentru prezentul și perspectivele 
omenirii.

Transferul tot mal masiv de mij
loace financiare și potențial tehnico- 
științific spre compartimentul mili
tar contribuie nemijlocit la reduce
rea investițiilor și diminuarea intro
ducerii cuceririlor tehnologice în 
economia de pace, la slăbirea activi
tății productive în ansamblu, la ac
centuarea tendinței de încetinire a 
ritmului de creștere economică, sub- 
minînd și îngreunînd astfel conside
rabil eforturile pentru depășirea 
crizei economice mondiale, pentru 
lichidarea subdezvoltării și edifica

rea noii ordini economice internațio
nale, care să asigure propășirea în
tregii omeniri.

Mai poate produce în aceste con
diții mirare constatarea unui studiu 
al O.N.U. că dacă în perioada post
belică omenirea nu ar fi risipit atî- 
tea fonduri și resurse pentru cer- 
cetare-dezvoltare in scopuri milita
re, s-ar afla, in prezent, la un nivel 
de dezvoltare pe care nu-1 va putea 
atinge, probabil, nici in anul 2000 ?

Fără a epuiza datele problemei, a- 
semenea fapte, cifre, realități pun in 
lumină caracterul profund realist și 
imperios necesar al propunerilor 
României de a se trece neintirziat la 
oprirea și reducerea cheltuielilor 
militare și, in acest cadru, de a se 
proceda Ia o diminuare masivă a 
fondurilor pentru cercetare-dezvol- 
tare. Nu încape îndoială că o ast
fel de măsură, fără a afecta cu ni
mic echilibrul de forțe existent în 
prezent, ar fi menită să frîneze pro
cesul funest de reînnoire a tehnicii 
de luptă, al creării de noi și noi 
arme eu capacități de distrugere me
reu mai mari. Altminteri. chiar 
dacă s-ar înfăptui unele reduceri 
de armamente și trupe, fără a se re
duce insă fondurile pentru cercetări 
militare, nu se va putea vorbi, in 
nici un caz, de o acțiune de dezar
mare ; dimpotrivă, aceasta ar duce 
pînă la urmă la o intensificare și 
mai accentuată a cursei înarmări
lor, respectiv a componentei sale teh
nologice, la capătul căreia se va pro
fila tot mal amenințător neantul.

Evident, nu toate țările consacră 
proporțional efortului de cercetare- 
dezvoltare mijloace financiare la fel 
de masive și de aceea este firesc ca 
procesul de reducere a cheltuielilor 
în acest sector să aibă în vedere, în 
primul rind, țările cel mai puternic 
înarmate și care alocă fondurile cele 
mai mari pentru proiectarea, reali
zarea și experimentarea de noi arme 
și sisteme de arme. Numai cercetă
rile pentru proiectul american „răz

boiul stelelor", pentru a ne opri 
asupra unui singur exemplu, urmea
ză a absorbi, într-o perioadă de 
.cîțiva ani, circa 70 de miliarde de 
dolari. 70 de miliarde de dolari pen
tru un proiect pe care multi savanți, 
inclusiv din S.U.A., îl consideră 
irealizabil și se disociază de el, iar 
fostul (și viitorul) candidat la pre
ședinția S.U.A., Gary H*rt, 11 apre
ciază ca o „fantezie cosmică" 1 In 
general, cercetărilor spațiale, care 
au, în proporție de nouă zecimi, 
destinație • militară, le revin actual
mente aproape 10 la sută din chel
tuielile mondiale de cercetare-dez- 
voltare. Și aceasta, în timp ce aici, 
pe Terra, un șir de proiecte ci
vile. întru totul realizabile, sînt 
în suferință, cînd la fiecare două 
secunde în lume moare un co
pil din cauza unei maladii sau 
subnutriției, cînd în Sahelul cu
prins de secetă milioane de lo
cuitori sînt în pericol de a pieri da 
foame, cînd alte sute de milioane 
din țările în curs de dezvoltare nu 
au acces la asistență medicală, cînd, 
în fine, problemele mediului încon
jurător au dobîndit dimensiuni glo
bale tot mai acute.

Apărarea vieții, ocrotirea 
mediului înconjurător: o „bă
tălie" care trebuie să con
centreze toate resursele I Nu 
ar fi mai logic și mal uman, așa cum 
a propus, foarte recent, de la tri
buna forumului democratic al țără
nimii noastre, președintele. României, 
dezvoltînd ideea prezentată la Con
gresul Frontului Democrației șl Uni
tății Socialiste, ca miliardele ce se 
alocă pentru militarizarea Cosmosu
lui să fie repartizate în direcția în
făptuirii unor programe de luptă 
împotriva secetei, pentru protejarea 
naturii, a mediului înconjurător, pen
tru o climă mal bună pe planetă, 

pentru apărarea vieții locuitorilor 
ei 7 Și, evident, pe lîngă asemenea 
programe de anvergură pot și tre
buie avute în vedere și altele de in
teres general, cum ar fi eradicarea 
unor .cuftfplițe boli endemice, lichi
darea neștiinței de carte, asigurarea 
cu apă potabilă pentru întreaga 
populație a globului, valorificarea 
pe scară largă a unor noi surse de 
energie, optimizarea sistemului de 
comunicații internaționale ș.a. — fie
care din ele pe deplin posibile prin 
utilizarea doar a unei fracțiuni din 
uriașele cheltuieli și imensul poten
țial științific absorbit în psfezent de 
cercetările în scopuri militare, în 
general de vertiginoasa și iraționala 
cursă a înarmărilor.

Mareînd un pas important, concret 
și efectiv pe calea opririi acestei 
nefaste curse și trecerii Ia dezarma
re, îndepărtînd spectrul unei con
flagrații cu urmări catastrofale, re
ducerea substanțială a cheltuielilor 
pentru realizarea de noi arme cu ca
pacitate de distrugere tot mai ridi
cată. în general a bugetelor militare, 
er corespunde țelurilor generoase ale 
Anului Internațional al Păcii, ar crea 
disponibilitățile necesare pentru re
zolvarea dosarelor urgente ale ome
nirii, ar deschide perspectiva acce
sului larg al tuturor țărilor Ia bine
facerile științei și tehnicii contem
porane, ar statornici un cadru favo
rabil progresului și dezvoltării tu
turor națiunilor, într-o lume mai 
bună, mai dreaptă și mal. sigură. A- 
cesta este un obiectiv prioritar al 
Întregii politici externe românești, 
propunerile, demersurile și inițiati
vele constante ale țării noastre fă- 
cînd ca numele României, al pre
ședintelui ei să fie inseparabil aso
ciate cu însăși ideea dezarmării și a 
păcii — suprem deziderat al ome
nirii.

Romulus CĂPLESCU
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