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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

Tovarășul Aristides Maria Pereira, 
secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Verde, 

președintele Republicii Capului Verde, 
împreună cu tovarășa Carlina Fortes Pereira, 

va face o vizită oficială de prietenie în țara noastră

COMERȚUL EXTERIOR
- ACTIV, EFICIENT!

Este cunoscută consecventa cu care conducerea partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU urmăresc realizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor complexe ce revin economiei noastre în domeniul 
comerțului exterior. In acest sens, din nou, in cuvîntarea rostită sîmbătă 
la marea adunare populară din municipiul Brașov, secretarul general 
al partidului sublinia : „In toate sectoarele de activitate se impun mă
suri hotărite pentru realizarea la timp și la nivelul calitativ cel mai 
înalt a producției de export, pentru realizarea exportului. Trebuie să 
avem permanent in vedere că dezvoltarea patriei noastre este nemijlo
cit legată de dezvoltarea colaborării internaționale cu țările socialiste 
din C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, 
precum și cu țările capitaliste dezvoltate. Participarea la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul de valori materiale - exportul și 
importul — constituie o latură importantă a activității noastre eco
nomice".

In legătură cu aceste sarcini, a căror înfăptuire are o însemnătate 
decisivă pentru progresul economico-social al țării, importante răspun
deri revin, deopotrivă, întreprinderilor producătoare, unităților și foru
rilor specializate in activitatea de comerț exterior.

Realitatea lumii contemporane 
arată că toate țările sint legate în- 
tr-o tot mai mare măsură de valo
rificarea în exterior a producției 
naționale, asieurind astfel mijloa
cele necesare procurării bunurilor 
care nu se pot realiza pe plan in
tern. fie din cauza absentei resur
selor naturale, fie datorită unor 
costuri care fac mai eficient im
portul. Adîncirea specializării in 
producție, pe domenii în care fie
care tară deține priorități, repre
zintă o cale de creștere a eficien
tei cu care este cheltuită munca 
socială.

Se poate afirma cu certitudine că, 
dacă Ia originea comerțului inter
national a stat imposibilitatea de a 
asigura pe plan national anumite 
necesități de consum, astăzi el este 
impulsionat de eficiența superioară 
pe care o asigură in utilizarea 
muncii sociale. Tendința funda
mentală în comerțul mondial o 
reprezintă reducerea în continua
re a ponderii suportului material 
al schimbului, in favoarea elemen
telor care înglobează o cantitate 
snorită de inteligentă tehnică si 
utilitate funcțională — tendință 
sprijinită și de apariția unor for
me de comerț international tot mai 
complexe și mai depărtate de 
..clasicul" schimb de mărfuri.

Evoluția comerțului exterior al 
tării noastre în anii construcției 
socialiste și îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, sti
mulată de modificările substanțiale 
ale structurii economiei, se înscrie 
pe coordonate bine definite, printre 
care : creșterea mult mai rapidă a 
comerțului exterior decit a venitu
lui național și a produsului social, 
inversarea raportului dintre expor
tul și importul de produse prelu
crate și cel de materii prime. Un 
singur exemplu este edificator in 
acest sens : ponderea exportului 
de mașini, utilaje, mijloace de 
transport si mărfuri industriale de 
larg consum a crescut de la 5.5 la 
sută în 1950 la circa 50 la sută în 
1985. Așadar, este inevitabil ca, pri
vind retrospectiv realizările obținu
te în acest domeniu îndeosebi în 
ultimele două decenii, să fim cu
prinși de un firesc sentiment 
de mîndrie fată de rezultatele înre
gistrate în procesul de moderniza
re a economiei românești, de afir
mare a ei tot mai puternică în 
circuitul mondial de valori mate
riale. Tot atît de firesc este însă 
ca. analizind cu răspundere comu
nistă rezultatele, tinînd seama de 
orientările Congresului al XIII-lea 
al partidului, să constatăm că exis
tă suficiente rezerve nevalorifica
te. Faptul este cu atît mai im
portant cu cit ponderea comerțu
lui exterior in economie nu va în
ceta să crească, iar dezvoltarea 
intensivă a acesteia va impune ac
centuarea laturilor calitative — 
pentru a folosi un singur termen, 
generic — ale participării Româ

niei la circuitul economic mondial. 
Așa cum se subliniază în cuvînta
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din 
municipiul Brașov, participarea țării 
noastre la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul de. va
lori materiale constituie o latură 
importantă a activității economice. 
Fără realizarea exportului în con
formitate cu prevederile planului 
nu se pot asigura condițiile ne
cesare dezvoltării bazei materiale a 
economiei naționale.

Una din problemele de bază o 
reprezintă, fără îndoială, creșterea 
eficientei comerțului exterior — 
problemă pe cit de larg dezbătu
tă, pe atit de necesar a fi temei
nic înțeleasă, și aceasta poate da
torită înseși complexității și bogă
ției de sensuri a termenului de 
eficientă.

Forma cea mai directă — si mai 
puțin complicată — de exprimare 
a eficienței o reprezintă însuși 
prețul obținut. Oare de cite ori 
lansarea pe piață într-un moment 
nepotrivit, argumentarea insufi
cientă a prețului solicitat, absența 
din contract a clauzelor asigurăto
rii sau cite alte probleme nu au 
condus la diminuarea eficienței 
din „simpla" nerealizare a prețu
lui cuvenit și scontat ? Un calcul 
sugestiv arată că o îmbunătă
țire, față de prevederi, a raportu
lui de schimb cu numai 1 la sută 
ar aduce economiei însemnate ve
nituri, fără a solicita vreo modifi
care a structurii comerțului exte
rior. Decurge de aici o direcție de 
creștere a eficienței în care răs
punderea revine aproape în între
gime aparatului specializat : iar 
sarcina acestuia este cu atît mai 
importantă, implicînd o solidă pre
gătire profesională, cu cît formele 
și produsele de comerț exterior de
vin mai sofisticate, iar concurenta 
mai aprigă pe toate piețele lumii.

Posibilitățile de sporire a efi
cienței pe această cale — deși nu 
trebuie ignorate — sînt totuși limi
tate. Un rol mult mai important 
revine acțiunii de promovare la 
export a celor mai avantajoase pro
duse, problemă de o complexitate 
deosebită, asupra căreia ne vom 
opri in continuare, încercînd a 
scoate în evidență faptul că singu
ra opțiune eficientă pe termen 
lung o reprezintă produsele cu un 
grad superior de prelucrare.

Factorul de decizie dispune de 
un set de indicatori care pot să ii 
permită obiectivarea hotărîrii de 
promovare la export a unui pro
dus : cursurile de revenire (brut, 
net. corectat), aportul net în valută, 
beneficiul în valută etc. în funcție 
de obiectivele politicii economice a 
statului din fiecare perioadă, unul

_______ Eugen RADULESCU 
(Continuare în pag. a Il-a)

COMUNICAT 
privind convocarea Plenarei 

Comitetului Central 
al P.C.R.

Corriitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., întrunit, 
luni dimineață, in ședință, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, a hotărît convocarea Plenarei Comite- 

< tului Central al partidului in zilele de 23 și 24 
iunie a.c.

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
IȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucră
rile în plen ale sesiunii a treia a celei de-a noua le
gislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 
26 iunie 1986, ora 11,00.

FOCȘANI : Instalație chimică de mare eficiență
în cadrul Fabricii de utilaje si 

piese de schimb pentru industria 
chimică din Focșani a fost con
struită o instalație pentru separat 
produse petroliere si ană din 
amestecuri și emulsii. Noua reali
zare tehnică, de mare utilitate si 
eficientă economică, este destinată 
stațiilor de oxigen, celor de recon- 
ditionare a uleiurilor uzate, navelor

IȘALNIȚA : Energie electrică peste prevederi
Prin asigurarea funcționării cu 

randament maxim a turboagregate- 
lor și celorlalte instalații din dota
re. executarea unor reparații de 
calitate si în termene mai scurte 
decit cele planificate, energetide- 
nii de la termocentrala Isalnita âu 
reușit nu numai să recupereze res
tantele înregistrate în primele luni 

Din noua arhitectură a municipiului Giurgiu Foto: S. Cristian

maritime si fluviale, stațiilor de 
epurare si microstatiilor de regene
rare a uleiurilor din întreprinderi. 
La cererea beneficiarilor, fabrica 
din Focșani poate realiza instalații 
pentru orice debit sau viteză de se
parare. complet automatizate, si 
cu un consum foarte mic de ener
gie electrică. (Dan Drăgulcscu).

ale anului, dar să si pulseze în sis
temul energetic national, peste 
prevederile de plan, la zi. 125 mili
oane kWh energie electrică. Prin 
acest succes, energeticienii craio- 
veni s-au reinserts în rîndul colec
tivelor fruntașe din județ. (Nicolae 
Băbălău).

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,

Lucrările agricole de vară - desfășurate exemplar!
9 In vederea realizării de recolte mari, lucrările de în

treținere trebuie intensificate, pentru a se folosi din plin 
condițiile favorabile create in urma ploilor

9 Coacerea mai timpurie a cerealelor păioase impune 
urmărirea permanentă a stării lanurilor, pentru ca secerișul 
să înceapă la timp, evitîndu-se astfel orice pierderi de 
recoltă

® După seceriș — culturi duble pe toate suprafețele 
prevăzute, respectindu-se tehnologiile stabilite la pregătirea 
terenului ți semănat

Din această săptămînă a început 
o perioadă de virf a lucrărilor agri
cole de vară. Concomitent cu între
ținerea culturilor, se muncește in
tens la recoltarea orzului, stringerea 
și depozitarea furajelor, la însămîn- 
țarea culturilor succesive. însemnă
tatea și urgența tuturor acestor lu
crări impun ca organele și organi
zațiile de partid, conducerile unită
ților agricole să acționeze energic 
pentru mobilizarea la munca în cîmp 
și in grădini a mecanizatorilor, coo
peratorilor, a tuturor locuitorilor de 
la sate, astfel incit toate lucrările de 
sezon să fie executate în termene 
scurte și de bună calitate. Care sînt 
prioritățile acestor zile ?

Lucrările de întreținere a culturi
lor trebuie să concentreze, în conti
nuare, principalele forțe mecanice și 
manuale din agricultură. Ploile 
abundente din săptămina trecută au 
umezit solul pe adîncimi cuprinse 
între 45 și 55 cm, tocmai în zonele 
unde rezerva de apă in sol era scă
zută. Ca atare, culturile prășitoare 

tovarășul Arisțides Maria Pereira, 
secretar general al Partidului Afri
can al Independentei din Capul Ver
de (P.A.I.C.V.), președintele Repu
blicii Capului Verde, împreună cu 

au acum condiții să se dezvolte foar
te bine. Este necesar însă să fie con
tinuate prașilele mecanice și manua
le in vederea păstrării apei in sol 
și distrugerii buruienilor — condiții 
de cea mai mare importanță pentru 
realizarea de recolte mari. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii, pină in seara zilei de 15 iu
nie prașila a treia la sfecla de za
hăr a fost efectuată în proporție de 
52 Ia sută mecanic și 60 la sută ma
nual ; la porumb — pe 32 și, respec
tiv, 24 la sută, iar la floarea-soare- 
lui — pe 50 la sută mecanic și 32 la 
sută manual. Prin folosirea fiecărei 
ore bune de lucru in cîmp, hicrin- 
du-se din zori și pină seara, trebuie 
să -se asigure prășitul fiecărei cul
turi ori de cite ori este nevoie.

în acest an, coacerea cerealelor 
păioase are loc cu 6—8 zile mai de
vreme. Prin urmare, îndată ce la
nurile au dat în copt este necesar să 
se treacă din plin la recoltat, mai 
întîi la orz, iar apoi la griu, spre a 
se preveni orice pierderi de boabe. 

tovarășa Carlina Fortes Pereira, va 
efectua o vizită oficială de prietenia 
în țara noastră în ultima. decadă a 
lunii iunie 1986.

Pină la începutul acestei săptămini, 
orzul a fost strins de pe 50 900 hec
tare, lucrările fiind mai avansate 
în județele Olt, Constanța, Brăila, 
Dolj, Tulcea și sectorul agricol Il
fov. însă din zilele care vor urma, 
lanurile de pe mari suprafețe ajun- 
gînd la maturitate, această lucrare 
va trebui să se intensifice foarte 
mult.

Refacerea umidității solului pe o 
adincime apreciabilă este deosebit 
de favorabilă pentru obținerea unor 
rezultate superioare la culturile 
duble. La aceasta va contribui, fără 
îndoială, și faptul că secerișul cerea
lelor păioase a început mai devre
me decit în alți ani. Pentru ca aces
te culturi să ajungă la maturitate, 
important este ca semănatul lor să 
se facă cît mai repede, după recol
tarea orzului și a griului. De aceea, 
este absolut necesar ca specialiștii și 
cadrele de conducere din unități să 
acționeze energic în vederea elibe
rării de paie a terenurilor, pentru a 
se putea trece deindată la pregătirea 
solului și însămînțarea culturilor 
duble. Trebuie să se înțeleagă pe de
plin că, în condițiile acestui an, in- 
sămînțarea culturilor duble de po
rumb, legume șt furaje pe toate'su
prafețele prevăzute are o importan
tă economică cu totul deosebită, 
deoarece pe această cale vor putea 
fi obținute sporuri importante de 
recoltă și realizate cantități supli
mentare de furaje necesare zooteh
niei.

rBOTOȘANI :
Producție suplimentară 
cu consumuri reduse 
întreprinderea „Electrocon- 

tact" Botoșani a început cea de 
a doua- jumătate a lunii iunie 
cu o depășire a producției fizi
ce in valoare de peste 45 mili
oane lei. Constituit din apara- 
taj electric de joasă tensiune, 
mijloace pentru automatizări 
electronice și electrotehnice și 
produse de mecanică fină, acest 
spor se datorează onorării an
gajamentului suplimentar asu
mat de colectivul unității de a 
sprijini înfăptuirea în devans a 
programului național de dez
voltare a bazei energetice. De 
remarcat că o mare parte din
tre produsele fabricate peste 
prevederi s-a realizat pe seama 
economiilor de metal, energie 
electrică și termică. (Silvestri 
Ailenei).

MUREȘ : Apartamente 
peste prevederi

Constructorii mureșeni de 
locuințe au inserts in aceste 
zile noi fapte de muncă in cro
nica întrecerii socialiste. Ast
fel, ca rezultat al organizării 
judicioase a muncii pe fiecare 
șantier, utilizării pe scară largă 
a unor materiale de construcții 
locale și utilizării raționale a 
energiei și combustibilului, ei 
au rotunjit la 400 numărul 
apartamentelor date in folosin
ță in acest an, mai mult cu 70 
fată de prevederile planului. în 
prezent se depun eforturi sus
ținute pentru finalizarea înain
te de termen a tuturor celor 
2 100 de apartamente din planul 
pe acest an. (Gh. Giurgiu).

, > reportaje ® însemnări ® Viitorul in retortele
De istoria acestei princi

pale poi’ti de sud a tării, 
municipiul Giurgiu, este 
legat și numele, domnito
rului Mircea cel Mare, de 
la a cărui urcare pe tronul 
Țării Românești vom ani
versa in curind 600 de ani. 
De la ilustrul voievod pro
vine de altfel și prima 
atestare documentară a lo
calității. Din documentele 
păstrate la Muzeul luptei 
pentru independenta po
porului român aflăm des
pre prezenta activă a lo
cuitorilor de aici in toate 
marile bătălii ale neamu
lui nostru pentru neatir- 
nare și o viată mai bună. 
Mai aflăm, de asemenea, 
că Giurgiu deține și citeva 
priorități naționale cum 
sînt : realizarea primei 
nave maritime românești, 
instalarea celei dinții linii 
telegrafice, construirea pri
mei căi ferate din Româ
nia. Și. în fine, mai aflăm 
că, in vremuri nu prea în
depărtate. singurul punct 
de atracție al locuitorilor 
acestei urbe era plecarea 
vapoarelor pe legendarul 
Danubiu spre alte țărmuri, 
în acordurile „Valurilor 
Dunării".

Melodia, transmisă la 
oră exactă din turnul cea
sornicului, însoțește și as
tăzi pașii, munca și viața 
de fiecare zi ale oamenilor 
de aid. Cu deosebirea că. 
după istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, exis
tenta orașului a început 
să cunoască alte ritmuri. 
Sint ritmurile tinereții vi

guroase, ale ascensiunii 
economice si sociale fără 
precedent. Pentru că. în 
pas cu întreaga tară, in 
cei aproape 21 de ani 
de la Congresul al IX-lea, 
și Giurgiul a devenit 
perimetrul unor ritmuri 
alerte de construcție. în 
fața puterii oamenilor, ve
chea urbe, cu citeva ate-

ce zilnic, într-un neîntre
rupt șuvoi, ne trec pragul 
casei peste „Podul Priete
niei" și cunosc noua înfă
țișare a orașului. Unul 
dintre semnele industriei 
moderne — obiectiv înăl
țat aici in cei mai rodnici 
ani din istoria patriei — 
este întreprinderea pentru 
construcții de mașini și

al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, s-a pus 
piatra de temelie a între
prinderii comune pentru 
construcții de mașini și 
utilaje grele Giurgiu-Ruse, 
rod ai trăiniciei colaboră
rii frățești româno-bulga- 
re, al cooperării reciproc

giurg'U: Două decenii 
de istorie nouă

Here și multi negustori, cu 
ulițe prăfuite și case piti
ce, se retrage în amintire. 
In locul lor s-au ridicat și 
continuă să se înalțe plat
forme industriale, un orâș 
modern, expresie a dimen
siunilor dezvoltării socia
liste.

Privim acest tumult con
structiv de la înălțimea 
„Podului Prieteniei" de 
pe Dunăre, una dintre cele 
mai mari construcții de 
acest gen din Europa, care 
leagă nordul cu sud-estul 
continentului. Răstimpul 
istoric pe care îl numim cu 
firească mîndrie patriotică 
„Epoca Ceaușescu" a con
sacrat Giurgiul ca princi
pală poartă de sud a tării, 
care ne recomandă celor

utilaje grele. Amplasată pe 
unul din fostele prundișuri 
ale Dunării, in imediata a- 
propiere a „Podului Priete
niei", ca un simbol al des
chiderii spre o colaborare 
fructuoasă și reciproc a- 
vantajoasă cu toate po
poarele, această tinără uni
tate și-a început biografia 
cu un prestigios și semni
ficativ certificat de naște
re înscris pe o placă de 
marmură : „Azi, vineri 
10 decembrie 1976, in 
prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășului 
Todor Jivkov. prim-secre- 
tar al Comitetului Central

avantajoase dintre cele 
două țări socialiste și po
poare vecine și prietene", 

într-o discuție cu prima
rul municipiului, tovarășul 
Dumitru Popescu, aflăm 
că acum, la aproape un 
deceniu de la inaugurarea 
lucrărilor de construcție, 
colectivul acestei unități 
infăptuiește cu bune re
zultate misiunea încredin
țată de secretarul general 
al partidului, realizind o 
gamă bogată de instalații 
de foraj și pompe pentru 
industria minieră și ex
tracția petrolului. Interlo
cutorul înfățișează, totoda
tă, vorbind despre indus
tria Giurgiului, secvențe 
din munca harnicului co
lectiv al șantierului naval.

aflat in plin proces de în
noire, de aliniere la cursul 
impetuos al modernizării, 
în locul fostelor ateliere 
de turnătorie, de forjă și 
timplărie au apărut hale 
moderne și spațioase, care 
deja produc, iar altele sint 
in construcție. Pentru ca 
apele Dunării să nu mai 
inunde spatiile productive, 
temelia noului șantier a 
fost înălțată cu 2 pină la 
6 metri, prin folosirea a 
peste 11 milioane mc de pă- 
mînt și balast, iar cota de 
protecție a cheiului a ajuns 
la 23,15 m fată de nivelul 
mării.

Din dragoste fată de în
ceputurile industriei româ
nești, oamenii de aici păs
trează în panoplia de ex
ponate a șantierului și ma
cheta navei „Mărită", con
struită la Giurgiu in urmă 
cu 153 de ani și care a 
inaugurat navigația mariti
mă sub pavilion românesc. 
„De Ia acest vas fluvial de 
citeva zeci de tone și pro
pulsat cu ajutorul velelor 
și pină la barjele de 1 740 
tone ce se construiesc azi 
in șantier, multe pentru 
export, este un salt spec
taculos", spune inginerul 
Florin Matei, șeful atelie
rului de tehnologii noi. re- 
zumind in citeva cuvinte o 
întreagă istorie.

Intr-adevăr, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

prezentului
Lucrurile se petrec 

așa : după ce au 
audiat prelegeri con
sacrate noutăților din 
domeniul lor de acti
vitate ; după ce au 
parcurs bibliografia o- 
bligatorie in sălile de 
curs ; după ce au tre
cut și prin examenul 
experimentului de la
borator, studentul — 
sau specialistul venit 
pentru o săptămină 
de . pregătire ori la 
postuniversitar — in
tră in stația-pilot a ra
murii de panificație. 
Să zicem. (Să zicem 
panificație, deoarece 
Universitatea din Ga
lați — care va rotunji 
in acest cincinal 40 de 
ani de învățămint su
perior in orașul înge
mănat cu Dunărea — 
numai in ultima vre
me și-a trecut la activ 
numeroase stații-pilot 
ținind de profilul in
dustriei alimentare).

Revenim insă la 
idee : la pășirea sa in 
„minifabrica“ de pa
nificație, studentul 
sau cel obișnuit cu 
producția industrială, 
de fabrică, dar Venit 
aici la specializare, 
primesc... patruzeci de 
kilograme de făină. Și 
ce mai este necesar 
pentru a face piine. 
Plus zece rețete-teh- 
nologii. Din toate a-

cestea, în timpul dat, 
trebuie să se scoată... 
piine buni și gustoa
să. Calificativul este 
dat numai și numai de 
calitatea plinii.

Se pot spune multe 
cuvinte despre for
mele și formulele pre
gătirii specialiștilor. 
Examenele din sta- 
țiile-pilot, unde se in-

UN FAPT, 
0 SEMNIFICAȚIE

vață tehnologiile de 
virf, unde se prinde in 
„citarea" practicii tot 
ceea ce numim pro
gres intr-o ramură 
sau alta de activitate, 
unde se validează idei 
valoroase și se infir
mă, in egali măsură, 
ipotezele fără „spe
ranță de viață", ple
dează cu tărie pentru 
idee a integrării, prin 
toate fibrele sale, a in- 
vățămintului cu cer
cetarea și producția.

Stația-pilot, se știe, 
este un avanpost în 
care experimentul este 
la el acasă. Ea este in 
același timp un gene
rator, o retortă a 
viitorului. Tocmai

pentru că branșează la 
prezent tehnologiile 
viitorului. E și firesc 
să fie așa. Proaspătul 
inginer care absolvă 
azi alma mater are 
nevoie, obligatoriu, de 
multe cunoștințe noi 
pentru cucerirea viito
rului. Cind acestea vor 
fi pe sfirșite, va re
veni aici, pentru re
ciclarea cunoștințelor, 
pentru perfecționare, 
va lua o nouă porție 
de putere și, iarăși la 
drum, in circuitul vi
tal al industriei, cu 
privirea împrospăta
tă, sensibilizată de 
noi piscuri ale cunoaș
terii. In treacăt fie 
spus, numeroase sint 
tehnologiile experi
mentate mai întii aici, 
in stațiile-pilot ale 
universității gălățene, 
care au prins apoi ră
dăcini in industrie 
tocmai prin pulsațiile 
acestui circuit inte
grator.

Un circuit care acu
mulează tot mal mul
tă putere daca ne gin- 
dlm la faptul că, in 
cei aproape patruzeci 
de ani de existență, 
învățămintul superior 
din Galați a dat țării 
peste 21 000 de spe
cialiști.

Iile TANASACHE

| DIN
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ț DE PARTID

Experiența bună există chiar pe șantier,
trebuie căutată la a

a

Centrala electrică de termoficare 
din Drobeta-Turnu Severin. Obiec
tiv de investiții modern, aflat in
tr-un stadiu avansat de construc
ție. De cîteva săptămini, construc
torii și montorii pregătesc un eveni
ment important al activității de pe 
acest șantier : punerea în funcțiune 
a primului grup de 50 MW, La cel 
de-al doilea grup, de aceeași capa
citate, s-a realizat peste 70 la sută 
din volumul d6 lucrări prevăzut. în 
ritm susținut se muncește, în pre
zent, și la grupurile energetice 3, 
4 și 5, unde se află concentrată cea 
mai mare parte din forțele șantie
rului.

După cum se știe, pe șantierele de 
construcții, retribuirea în acord glo
bal a personalului muncitor s-a a- 
plicat experimental de mai mulți 
ani. în mod firesc, deci, și aici s-a 
acumulat o anumită experiență in 
această privință.

— Bineînțeles ! — este de părere 
Inginera Steliana Leca, din cadrul 
compartimentului de planificare. Re
zultatele din anul trecut sint con
cludente în acest sens.

— Dar cele din acest an ? — între
băm.

— Evident, și ele. Deși nu sînt co
respunzătoare așteptărilor — avem 
încă unele restanțe de recuperat — 
și nu reflectă întru totul adevăratul 
potențial tehnic și uman al șantie
rului. Totuși, aceste rezultate trebuie 
considerate ca reprezentind o situa
ție absolut exactă a muncii colecti
vului. Să explic. Constructorul — 
adică Antrepriza „Energoconstrucția" 
— are stabilite sarcini de plan in 
raport de baza tehnico-materială și 
de forța de muncă de care dispune, 
precum și în funcție de termenele 
de punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție. Ce reflectă re
zultatele obținute ? în primul rind 
faptul că, la nivelul antreprizei, 
sarcinile de producție au fost reali
zate pe cele cinci luni ale anului în 
proporție de numai 82 la sută. în 
aceste condiții, cum e și firesc, ni
velul retribuirii în acord global a 
înregistrat o medie de 81,56 la sută.

Reflectă aceste rezultate șituația 
reală a eforturilor oamenilor muncii 
de pe acest șantier pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan ? La aceas
tă întrebare specialista din compar
timentul de planificare răspunde ca
tegoric : întocmai ! Dar să examinăm 
lucrurile mai în amănunt. Este drept 
că, în perioada la care ne referim, 
au apărut nu puține dereglări în 
desfășurarea lucrărilor generate de 
neprimirea la timp și în cantitățile 
prevăzute a o serie de materiale de 
construcții, precum șl de motorină. 
Gerurile și zăpezile din ianuarie și 
februarie au influențat, de aseme
nea, ritmul lucrărilor. Toate acestea 
au făcut ca la unele faze de execuție 
să se înregistreze rămineri în urmă. 
Dar se pune întrebarea : chiar in
tr-o asemenea situație se putea rea
liza mai mult ? Indiscutabil, da !

Răspunsul, rezultat din analiza în
treprinsă și confirmat apoi de secre
tarul comitetului de partid, de con
ducerea șantierului, se bazează pe 
icîteva aspecte concludente oare vin 
ijsă susțină această afirmație. Orga-

Comerțul exterior
1

activ, eficient!
(Urmare din pag. I)
sau altul dintre acești indicatori 
poate avea un rol preponderent, 
dar aceasta nu trebuie să conducă 
la ignorarea celorlalți.

în legătură cu acest ultim aspecț 
trebuie abordată problema unei 
îmbinări mai bune a interesului 
micro cu cel macroeconomic, incit 
să asigure valorificarea plenară a 
superiorității economiei socialiste. 
Pe de o parte, se importă materii 
prime și produse semifinite, care 
suferă apoi una sau mai multe 
etape de prelucrare. înainte de a 
fi consumate în țară sau exportate. 
Oare ar mai apărea eficient un 
export de produse semifinite, dacă 
analiza ar demonstra că se bazează 
în mare parte pe import, iar pon
derea valorii adăugate este redusă ?

Pe de altă parte. întreprinderi 
aflate pe trepte intermediare de 
prelucrare obțin produse solicitate 
atît pe piața internă, cît si la ex
port. Din dorința legitimă de a 
participa direct la sporirea încasă
rilor valutare ale tării, acestea 
preferă destinația externă, deși 
prin prelucrarea internă cît mai 
avansată se obțin produse de va
loare mai mare, prin exportul că
rora s-ar asigura încasări valutare 
substanțial sporite.

în ambele situații sistemul de in
dicatori de eficiență existent este 
incomplet folosit, în ambele situații 
interesul microeconomic primează 
în dauna celui general al societății. 
Fără a absolutiza, putem afirma că 
o prelucrare superioară a materiei 
prime — fie ea din import sau din 
producția internă — asigură o va
lorificare mai bună a muncii socia
le. Realizarea unei valori adăugate 
mai mari pe fiecare unitate de ma
terie primă — tendință general va
labilă, așa cum am arătat, pentru 
comerțul mondial — este o cerin
ță fundamentală a îmbunătățirii de 
esență a eficienței comerțului ex
terior, a menținerii în cursa pen
tru progres, care poate fi spriji
nită prin măsuri de perfecționare 
a mecanismului economic, de adîn- 
cire a autogestiunii la nivelul în
treprinderilor — în sensul ei cel 
mai înalt, de formă superioară de 
administrare și valorificare a unei 
părți din avuția națională.

Astfel, posibilitatea utilizării 
unor indicatori corectați de măsu
rare a eficienței exporturilor de
vine efectivă prin evidențierea 
distinctă la nivelul întreprinderilor 
producătoare a resurselor proveni
te din import (care este utilă in 
toate stadiile de prelucrare succe
sivă, nu numai Ia beneficiarul 
direct al importului).

De asemenea, este necesară evi
dențierea in fiecare întreprindere 
a acelor elemente care sint înglo
bate in produse exportate de uni
tăți din aval, și aceasta pentru cel 
puțin două motive : stimularea in
teresului pentru livrarea internă a 
acelor produse care vor fi expor
tate după o prelucrare superioară ; 
creșterea răspunderii pentru cali
tatea activității — pe fiecare 
treaptă de prelucrare pînă la rea
lizarea efectivă a exportului. în 

nizațiile de bază nu s-au ocupat cu 
stăruință și, ca atare, nu au reușit 
să întroneze pe deplin ordinea și 
disciplina necesare la toate locurile 
de muncă. Numărul absențelor nemo
tivate la nivelul unor brigăzi și for
mații de muncă a fost mare, mai 
ales în lunile ianuarie și februarie, 
în afară de aceasta, la o serie de 
utilaje de mare randament folosite 
pe șantier, indicele scăzut de utiliza
re s-a datorat și faptului că reviziile 
și reparațiile planificate nu au fost 
efectuate în perioadele prevăzute, 
iar în anumite cazuri calitatea aces
tora a fost necorespunzătoare. în 
plus, nu toate materialele de con
strucții sint judicios gospodărite, se 
mai face risipă.

— Desigur, toate acestea au in
fluențat negativ nivelul retribuției 
unor brigăzi care muncesc in acord 
global — susține inginera Steliana 
Leca. Experiența brigăzii nr. 3, care 

Constructorii do pe șantierul Centralei electrice de 
termoficare din Drobeta-Turnu Severin — în fața 
exigențelor aplicării sistemului de organizare și retribuire 

în acord global

execută lucrările la gospodăria de 
combustibil solid, ilustrează însă cit 
se poate de convingător că se putea 
munci mult mai bine. Oamenii din 
această brigadă și-au depășit lună de 
lună sarcinile de plan ce le-au re
venit și au cîștigat bine.

Șeful brigăzii nr. 3, inginerul Petre 
Dumitru, susține — și ne convinge 
— că în realizarea integrală a sar
cinilor zilnice de producție hotărî- 
toare este disciplina. Ca rezultat al 
intensificării muncii politico-educa
tive desfășurate de organizația de 
partid, în luna mai, de exemplu, 
absențele nemotivate au scăzut cu 67 
la sută in comparație cu luna ianua
rie. Nicolae Firiza, tehnician în ca
drul brigăzii și secretar al organiza
ției de bază, demonstrează cu argu
mente concrete că retribuirea in 
acord global a dat bune rezultate, 
acestea reflectînd spiritul de răspun
dere și inițiativă cu care muncește 
fiecare membru al brigăzii și în
treaga formație de lucru în ansam
blul ei. în cadrul brigăzii se ține 
o evidență riguroasă a volumului de 
lucrări realizate de fiecare om, pe 
fiecare mașină și utilaj, pe ore, 
schimburi și zile. Recepția lucrărilor 
se face cu exigența cuvenită, nu se 
admit nici un fel de abateri de la 
calitatea muncii. Execuția reparații
lor si reviziilor utilajelor a fost în
credințată oamenilor cu experiență, 
mulți dintre ei comuniști, care de 
fiecare dată găsesc și aplică soluții 
tehnice eficiente. Din inițiativa co
muniștilor, în cadrul brigăzii s-a 
declanșat și o valoroasă inițiativă : 
„La fiecare utilaj să realizăm revi
ziile și reparațiile cu cel puțin 10 
zile mai devreme față de perioada 
planificată". Se ține o evidență per
manentă a pieselor de schimb care 
și-au depășit perioada de utilizare 
și o parte însemnată din acestea se 

acest context, trebuie subliniat 
faptul că, venind în întâmpinarea 
acestor cerințe obiective. Legea 
privind retribuirea în acord global 
și în acord direct a personalului 
muncitor, prevede că sarcinile 
care revin întreprinderilor în legă
tură cu livrarea de materii prime, 
materiale, piese și subansamble 
care urmează a fi încorporate în 
producția pentru export sînt luate 
în calcul pentru stimularea supli
mentară și creșterea răspunderii 
personalului pentru realizarea pro
ducției de export și exportului.

Indicatorii utilizați în prezent 
pentru cuantificarea eficienței co
merțului exterior sînt concepuți 
pentru utilizarea lor cu precădere 
la nivelul microeconomic, permi- 
țînd analize detaliate la nivplul 
fiecărui produs. Pentru analize 
globale și pe ramuri ale economiei 
naționale, cercetarea economică 
pune la dispoziție un instru
ment deosebit de valoros, balanța 
legăturilor dintre ramuri. Pe 
lingă alte numeroase informații pe 
care le relevă, această balanță per
mite o cuantificare precisă a ne
cesarului de resurse și, respectiv, 
a aportului real al fiecărei ramuri 
la balanța comercială a țării. Cu , 
alte cuvinte, oferă indicatori sin
tetici ai eficienței comerțului ex
terior, calculați pe baze riguros 
științifice, de o deosebită impor
tanță pentru orientarea strategiei 
dezvoltării economice, cu accent pe 
acele domenii de activitate care 
valorifică cel mai bine munca so
cială. Nu este lipsit de importantă 
să arătăm că analizele întreprinse 
cu ajutorul tehnicilor balanței le
găturilor dintre ramuri dovedesc 
cu prisosință importanta valorifi
cării superioare a resurselor, atît 
în consumul intern, cît și la ex
port.

Așadar, sporirea avuției națio
nale prin intermediul comerțului 
exterior — premisă fundamentală 
a înseși existenței acestuia — se 
poate realiza numai printr-o efi
cientă în continuă creștere, pe fie
care operațiune în parte și pe an
samblul activității, prin valorifica
rea maximă a potențialului pro
ductiv al națiunii : în afara căi
lor consacrate folosite în acest 
scoți, utilizarea judicioasă a indi
catorilor si a tehnicilor moderne 
de cuantificare a eficientei permi
te obiectivarea deciziei de promo
vare a acelor exporturi care valo
rifică optim resursele economiei 
naționale. Teoria economică afir
mă — iar practica o confirmă — 
că eficienta reală durabilă în timp 
este realizată numai prin prelu
crarea superioară a resurselor, spre 
care tinde, de altfel, în mod legic, 
și comerțul exterior românesc ; 
promovarea pe mai departe Ia ex
port a produselor generic denumite 
„ale tehnicii de vîrf“ si speciali
zarea în producerea acelora dintre 
ele pentru care condițiile concrete 
permit atingerea unei înalte com
petitivități — iată calea pe care 
este angajată economia româneas
că în procesul participării sale mai 
active și mai eficiente la diviziu
nea internațională a muncii. 

recondiționează de către muncitorii 
din brigadă în atelierele șantierului. 
Problemele de disciplină, de ordine, 
de bună gospodărire a materialelor 
și, desigur, problemele respectării 
graficelor de realizare a lucrărilor 
și ale calității acestora sînt dezbă
tute în mod sistematic în adunările 
generale ale organizației de bază, in 
ședințele de birou, ca și cu prilejul 
discuțiilor individuale cu comuniștii.

Fapt este că, depășindu-și zi de zi 
și lună de lună sarcinile de plan, 
muncitorii și specialiștii din brigada 
nr. 3 au obținut retribuții sporite în 
raport cu cele prevăzute în contrac
tul de acord global încheiat 
nume : în ianuarie — cu 14,5 
sută mai mari ; în februarie 
cu 15,45 la sută ; în martie 
cu 8,2 la sută, în aprilie — cu 
la sută, iar în mai cu 2,6 la sută, 
ultimele luni, o dată cu încălzirea 
vremii șl lărgirea frontului de lucru, 

și a- 
la

3.5 
(în

cîști- 
a fost 
de lu
de în- 
efectlv

sarcinile de plan ce revin brigăzii 
sint mai mari). Desigur, 
gul fiecărui om din brigadă 
în raport direct cu volumul 
crări efectuate, cu categoria 
cadrare și timpul de muncă 
lucrat, dar în nerpljlocită legătură cu 
rezultatele obținute de brigadă în 
ansamblul ei.

Este deci vorba de o experiență 
bună care demonstrează convingător 
că, printr-o organizare temeinică a 
muncii, prin dezvoltarea spiritului de 
răspundere și inițiativă comunistă, se 
pot obține rezultate superioare chiar 
în condiții uneori grele. O experien
ță bună care merită — și trebuie —• 
să fie preluată înainte de toate de 
celelalte brigăzi șl formații de lucru 
de pe șantier.

Cu acuitate se ridică o problemă 
care trebuia să stea de mai mult 
timp în atenția organizațiilor de 
partid, a consiliului oamenilor mun
cii : ridicarea nivelului pregătirii 
tehnico-profesionale a muncitorilor 
— îndeosebi dulgheri, zidari, fierari- 
betoniști, izolatori termo și hidro — 
în strinsâ legătură cu complexitatea 
și gradul înalt de tehnicitate al unor 
lucrări ce trebuie executate pe acest 
șantier.

— Pe baza unei analize efectuate 
în cadrul brigăzilor și formațiilor de 
muncă — ne spune Gheorghe Brea
ză, secretarul comitetului de partid 
al șantierului — am trecut recent la 
organizarea a trei cursuri de ridicare 
a calificării pentru 120 zidari, lăcă- 

, tuși și fierari-betoniști. Peste puțin 
timp vom organiza și un curs de 
policalificare cuprinzînd 70 de oa
meni, care după absolvire vor putea 
să lucreze în două și chiar trei me
serii înrudite. în felul acesta vom 
folosi mai bine forța de muncă de \ 
pe șantier, se va ridica nivelul cali
tății lucrărilor, va crește productivi-

Intreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc. Aspect din secția montaj unde este finalizat un nou lot de 
buldozere pentru export Foto : E. Dichiseanu

O bătălie pe trei fronturi
și un cuvînt de ordine: EFICIENȚA

A înțelege mai bine ce înseamnă 
pentru întreprinderea „Danubiana" 
din București acțiunea de perfecțio
nare a organizării si de moderni
zare a producției — acțiune de mare 
importantă economică si politică 
inițiată la scara națională de 
secretarul general al partidului — 
e nevoie să facem mai întîi cunoș
tință cu cîteva dimensiuni ale aces
tei unități. Pe de o parte. „Danu
biana" este cea mai mare unitate a 
industriei cauciucului din tara noas
tră. care realizează anual un volum 
de producție de ordinul cîtorva mi
liarde lei. Pe de alta, spatiile de pro
ducție ale acestei mari platforme 
industriale. împreună cu anexele 
aferente, ocupă circa 40 ha. Privită 
chiar si numai prin prisma acestor 
două dimensiuni, acțiunea de per
fecționare a organizării si moderni
zare a proceselor de producție rele
vă. din capul locului, caracterul in
tensiv si complex pe care trebuie 
să-l aibă aici.

— Un caracter determinat si de 
faptul că unitatea noastră a fost de
semnată ca unitate-etalon pentru in
dustria petrochimică din care face 
parte — ne spune ing. Lucian Moțiu, 
directorul întreprinderii. Ce înseam
nă aceasta ? tn primul rind. acțiu
nea de modernizare a producției 
urmează să fie atit de cuprinzătoare 
și complexă incit, practic, marchea
ză o adevărată revoluție tehnico-or- 
ganizatorică în activitatea unității 
noastre. In al doilea rînd. ea vizea
ză realizarea unor indicatori calita
tivi de eficientă comparabili cu cei 
ai celor mai reprezentative firme cu 
acest profil din străinătate. Argu
mente ? In comparație cu anul 1985, 
pe baza perfecționării organizării 
muncii si modernizării producției, 
principalii indicatori vor atinge, la 
finele anului 1990. următoarele ni
veluri de creștere : productia-marfă 
— cu peste 62 la sută, productivita
tea muncii — de 2,1 ori. exportul — 
de 2 ori. gradul de valorificare a 
materiilor prime cu 33 la sută, efici
ența fondurilor fixe — cu 35 la sută ; 
în aceeași perioadă de referință, chel- 

tatea muncii în fiecare brigadă șl 
formație și, evident, vor spori și ve
niturile membrilor acestora.

După ce ne vorbește despre mun
ca politico-organizatorică desfășura
tă de organizațiile de partid de pe 
șantier pentru cunoașterea temeinică 
de către fiecare comunist, de către 
fiecare lucrător a sensului și rațiunii 
prevederilor Legii privind retri
buirea în acord global și în acord 
direct a personalului muncitor, se
cretarul comitetului de partid ține să 
adauge : „Exigențele și avantajele 
muncii în acord global sînt binecu
noscute astăzi de toți oamenii șan
tierului. Cu toții au înțeles că retri
buțiile fiecăruia și cele pe ansam
blul fiecărei formații și brigăzi de
pind numai și numai de cantitatea și 
calitatea muncii efectuate, adică de 
volumul lucrărilor, calitatea lor și în
cadrarea strictă în consumurile nor
mate de materiale de construcții și 
combustibil. Experiența șantierului 
nostru a demonstrat că aplicarea re
tribuirii în acord global are și o pu
ternică influentă educativă. în mul
te dintre brigăzile și formațiile 
noastre a crescut răspunderea per
sonală a fiecărui constructor și mon- 
tor pentru executarea la timp și de 
cea mai bună calitate a lucrărilor, 
s-a dezvoltat spiritul de întrajuto
rare, a sporit combativitatea și in
transigenta față de cei ce nu se 
prea îndemnau cu munca, dar aștep
tau să primească aceeași retribuție 
ca si cei mai buni muncitori.

Din analiza rezultatelor brigăzii nr. 
3, în comparație cu cele ale celor
lalte formații, reiese clar în evidență 
că pe șantier sînt încă mari posibi
lități în ce privește accelerarea rit
mului de execuție și ridicarea cali
tății lucrărilor. De aceea socotim că 
atît comitetului de partid, cît și bi
rourilor organizațiilor de bază le re
vine îndatorirea de mare răspundere 
de a milita mult mai perseverent 
pentru generalizarea experienței po
zitive înaintate existente chiar aici 
pe șantier, pentru popularizarea me
todelor de lucru avansate ale frun
tașilor. Corespunzător noilor regle
mentări legale, exigențele organiză
rii și retribuirii muncii în acord glo
bal sînt mult mai mari și — așa cum 
o demonstrează și experiența acestui 
șantier — aplicarea neabătută a 
acestui sistem de lucru cere disci
plină fermă și răspundere sporită în 
munca fiecărui comunist, a fiecărui 
constructor și montor, cere un efort 
susținut pentru creșterea productivi
tății muncii, ridicarea calității lucră
rilor, gospodărirea judicioasă a ma
terialelor și, mai presus de orice, 
pentru respectarea strictă și chiar 
devansarea termenelor de punere în 
funcțiune a obiectivelor. De altfel, 
acestea sînt obiectivele esențiale a- 
sppra înfăptuirii cărora trebuie să 
fie concentrată în această perioadă 
întreaga muncă politico-organizato
rică si educativă desfășurată de co
mitetul de partid, de organizațiile de 
bază de pe acest important șantier 
energetic.

Alexandru PINTEA 
Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii"

tulelile totale la 1000 lei producție- 
marfă vor scădea cu 14 la sută. Sint 
date sintetice care ilustrează convin
gător caracterul intensiv al moder
nizării într-o unitate-etalon.

Odată prefațată eficienta acestei 
..revoluții'*, cum numește directorul 
unității acțiunea de modernizare, e 
firesc să vedem cum a demarat ea. 
..Anul 1986 — ne spune tovarășul 
Gheorghe Geantă, secretarul comi
tetului de partid — este anul în care 
începem pregătirea marelui examen 
al eficientei ne trei fronturi — per
fecționarea organizării muncii, mo
dernizarea tehnică si tehnologică a 
proceselor de producție, dezvoltarea 
gindirii tehnice si economice a oa
menilor".

Frumos spus ! Să vedem ce rezul
tate s-au obtinut oină acum — pen
tru că ele sint în cele din urmă uni
tatea de măsură — pe fiecare din 
aceste fronturi.

PERFECȚIONAREA ORGANIZĂ
RII. asa cum ne demonstrează inter
locutorii. are ea însăsi în această 
perioadă două fronturi de acțiune. 
Unul care vizează perfecționarea 
propriu-zisă a organizării muncii, 
regindirea si reamplasarea fluxuri
lor si traseelor de producție in func
ție de noile cerințe tehnice si teh
nologice. Altul care vizează organi
zarea activității pentru pregătirea 
documentațiilor tehnice, aflate la 
baza lucrărilor ce vor fi efectuâte în 
etapa a doua.

Primului front îi aparțin de-acum 
si cele dinții rezultate. în primul 
rind. cultivarea stăruitoare a atitu
dinii că acțiunea de modernizare nu 
se poate desfășura în ritmul accele
rat prevăzut fără o ordine și disci
plină fermă, cu caracter de masă. 
Iar aici, la „Danubiana", se acțio
nează în acest scop prin toate me
todele posibile. De la dezbateri în 
grupele sindicale, pînă la simpozioa
ne științifice ; de la analize săptă- 
mînale. pe bază de grafice, privind 
aplicarea măsurilor stabilite prin 
programul de modernizare, oină la
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„OBȘTEA DECIDE - OBȘTEA ÎNFĂPTUIEȘTE!“
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Comună mare (trei sate aparțină
toare), cu oameni harnici și buni 
gospodari, cu case arătoase, Felna- 
cul face o bună impresie de la prima 
vedere. De cum ajungem la primă
rie, incă înainte de a intra, ne reține 
atenția o „alee a propagandei vizua
le": de-o parte, patru panouri — de 
cealaltă parte incă patru oferă privi
rilor cetățeanului multe dintre cele 
ce trebuie să le știe despre comuna 
sa și despre activitatea ei. Panoul 
intitulat „Cinste lor 1“ prezintă fo
tografiile cooperatorilor și mecani
zatorilor fruntași, pentru ca pe pa
noul alăturat să citim : „Cetățeni al 
comunei 1 în anul 
1983 am ocupat 
primul loc pe *■■■■■ 
județ ; In 1984 — 
tot locul întîi ; in .
1985 — de ase- 
menea, locul întâi. ~ 
Pentru ca și în
1986 comuna noastră să fie „fruntea", 
fiecare gospodărie, fiecare cetățean să 
participe efectiv la muncile agricole, 
la activitățile edilitar-gospodărești și 
social-culturale !“. Și urmează pre
zentarea sarcinilor de plan, concrete, 
defalcate...

Celelalte aviziere prezintă extrase 
de legi însoțite cu un articol lămu
ritor scris de un procuror ; activități 
ale organizațiilor de masă din comu
nă ; programul acțiunilor cultural- 
artistice ; fotografii cu aspecte loca
le critice ; anunțuri' la zi ; fotocro- 
nica evenimentelor politice interna
ționale. Toate — scrise (fotografiate) 
cu claritate, să poată fi văzute bine 
de oricine.

Reținind această primă Impresie 
generală, aveam să participăm apoi, 
peste numai o oră, la adunarea ce
tățenească organizată în cadrul „Tri
bunei democrației".

...Mal întîi, primarul comunei — 

adunările generale ale organizațiilor 
de partid, care, o dată pe trimestru, 
înscriu ca punct distinct pe ordinea 
de zi activitatea desfășurată de co
muniști in acest domeniu atît de im
portant. în al doilea rind. rezultatele 
practice obținute in prima etapă 
prin forte proprii. Liniile de fabri
care a amestecurilor de confecțio
nat anvelope de tractor si activitățile 
mecano-energetice au fost reorgani
zate pe fluxuri noi. raționale, care 
asigură atît o organizare superioară 
a muncii, cît si o exploatare cu 
înalt randament a instalațiilor. S-a 
procedat, de asemenea, la reorgani
zarea integrală a unor fluxuri de 
fabricație. Tocmai în acest mod a 
fost realizată linia separată de con
fecționare a anvelopelor de tractor 
în tehnologie radială si tot asa se 
acționează pentru finalizarea unei 
linii similare de confecționat anve
lope de tractor în tehnologie diago
nală. Concentrarea eforturilor asupra 
reorganizării celor două linii de fa
bricație a anvelopelor într-o concep
ție nouă nu este deloc intîmplă- 
toare. în etapa a doua, cele două 
tehnologii vor fi generalizate în 
scopul realizării întregii producții 
solicitate la aceste sortimente. Noua 
organizare n-a făcut altceva decit să 
deschidă din timp drum larg noii 
tehnologii.

Lupta cu timpul în prima etapă — 
pentru că modernizarea este in esen
ță o luptă calitativă cu timpul — 
s-a cîștigat prin rezultate deosebite 
în domeniul definitivării documen
tațiilor tehnice pentru etapa a doua. 
Colaborarea cu Institutul de cerce
tări științifice si inginerie tehnolo
gică pentru industria cauciucului și 
maselor plastice, cu alte institute de 
cercetare științifică si proiectare s-a 
materializat în crearea condițiilor 
ca. pînă la sfîrsitul lunii iunie. în
treprinderea să fie. in măsură să 
emită nota de comandă pentru exe
cuția întregii documentații tehnice 
ce derivă din proiectul general al 
programului de modernizare. Ceea 
ce înseamnă că. practic, aici etapa a 
doua a și început.

Augustin Bonchiș — a adresaț asis
tenței cîteva cuvinte privind sarci
nile stringente ale campaniei agri
cole de sezon, pentru ca — trecînd 
la problemele edilitar-goșpodărești 

să anunțe o seamă de obiective 
urmează a fi realizate în acest 
: încă 12 apartamente de con-

(normă propusă

ce
an
struit în Felnac ; 3 km rețea de apă 
în satul Zădăreni ; grădiniță pentru 
copiii petroliștilor din zonă ; 1,5 km 
de drum pietruit
pentru fiecare an, astfel ca nu peste 
multă vreme întreaga comună să fie 
pietruită) ș.a. Apoi, primarul i-a in
vitat pe cetățeni să-și spună părerile 

cu aceste obiective, să 
alte probleme privind 
formuleze întrebări și

în legătură 
ridice orice 
comuna, să 
propuneri, să se pronunțe la ce se 
pot angaja și la ce jiu se pot angaja 
deocamdată.

Și oamenii nu s-au lăsat prea mult 
invitați — semn, pe de o parte, că 
aveau ceva de spus, pe de altă 
parte, că erau obișnuiți cu aseme
nea adunări democratice în care 
cuvintul cetățeanului este ascultat și 
luat în considerație ou atenția cu
venită. Au vorbit 15. Concret, la 
obiect, în bună cunoștință de cauză 
și, deseori, într-un spirit critic atît 
de ascuțit, de parcă nu eram într-o 
comună de locul întîi !

Rînd oe rind, carnetul primarului 
s-a umplut cu notări de probleme, 
propuneri și angajamente formulate 
fie de cadre cu munci de răspundere 
din comună, fie de simpli cetățeni. 
Cîteva exemple : „O parte din pășu
nea comunală să se rezerve pentru 
lucernă, care să fie împărțită la 
contractanții de vite, cum am citit 
în ziarul „Scînteia" că s-a procedat 
in alte părți" (Dănuț Popa) ; „în 
perioada campaniei de vară să facem 
creșă, fiindcă multe femei au copii 
mici" (Aurelia Ilie) ; „Cei care au 
contractat porci să primească pentru 
hrana lor, în loc de porumb — 
nutreț concentrat" (Adrian Pantin) ; 
„Să înființăm un cabinet stomato
logic la blocurile noi din Felnac. 
mutînd aci unul dintre cei doi me
dici de specialitate de la Zădăreni" 
(loan Ciumău) ; „Ne propunem să 
terminăm construcția cantinei de la 
complexul pentru creșterea porci
lor* (Traian Rîpas) : „din premiile 
luate pentru cîștigarea întrecerii 
între comune să se repartizeze o 
parte și pentru extinderea localuri
lor de școală din satele Călugăreni 
și Bodrogul Nou" (Viorica Danciu) ; 
„Casele din fondul de stat ar trebui 
reparate acum, iar pe viitor mai bine 
întreținute" (Todor Lunga) ; „Să 
plantăm duzi pe marginea drumu-

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI 
are ca obiectiv principal, intr-o în
treprindere cu profilul „Danubia- 
nei“. promovarea celor mai noi șl 
mai eficiente tehnologii. Fără reali
zarea unui asemenea obiectiv, acțiu
nea nu și-ar atinge eficienta scon
tată. Chiar în această primă etapă 
s-a trecut la asimilarea in fabricația 
anvelopelor a unor tipuri de cord cu 
rezistente sporite în creșterea utili
zării cauciucului poliizoprenic româ
nesc. Noile tehnologii aplicate în 
acest scop — avind o productivitate 
si o eficientă net superioare celor 
anterioare — aparțin, de fapt, prin 
modernitate, anului 1988. Alte per
fecționări si modernizări ale tehnolo
giilor au avut ca obiectiv utilizarea 
în construcția anvelopelor de trac
tor a tipurilor de cord poliamidic, 
care are multiple efecte pozitive. 
Pe de o parte, greutatea acestor 
produse s-a redus la nivelul cel mai 
scăzut cunoscut pe plan mondial. 
Pe de alta, s-au creat condiții ca 
aceste anvelope să fie executate pen
tru piața externă în opt variante în 
loc de două.

DEZVOLTAREA GÎNDIRII TEH
NICE ȘI ECONOMICE A OAMENI
LOR este privită aici ca fundamen
tul pe care se edifică întreaga ac
țiune de modernizare. Eforturile în 
această direcție au cîteva elemente 
de referință. Apariția unor intere
sante devize, atit in secțiile de fabri
cație. cît si în birourile serviciilor 
funcționale — „Modernizarea, obiec
tiv al fiecăruia și al tuturor !“. „Orice 
idee nouă in domeniul modernizării 
este binevenită" sau „Cel mai bun 
lucru pe care îl puteti face in dome
niul modernizării este să nu împie
dicați aplicarea noului" — exprimă 
cit se poate de limpede înălțimea 
la care ridică modernizarea ștacheta 
de gîndire tehnică și economică a 
oamenilor. Cursurile intensive de 
pregătire profesională, care au cu
prins pe toți oamenii — de la for
mațiile din cadrul instalațiilor, pînă 
la inginerii stagiari — .au nu numai 
o ritmicitate pe măsura importan

rilor, pentru a putea crește viermi 
de mătase. Și încă ceva : dacă s-au 
stabilit trasee anume pentru trac
toare. de ce acestea trec pe alte 
drumuri, ’ ” ‘ ~ '
Gărgăluc).

Ceea ce 
în dreptul 
comună a ___ _,. r______ __ t__
de și hotărît de fiecare în parte : 
Tot ce propunem aici este in inte
resul obștii, adică al nostru ; se în
țelege, prin urmare, că va trebui 
realizat tot prin munca unită a 
obștii, adică a noastră !

Bineînțeles, așa

degradîndu-le ?“ (Radu 
Și, tot așa, mai departe... 
n-am mai reprodus aici, 
vorbitorilor, a fost o idee 
tuturor, exprimată limpe-

reluat 
punct 

opinie, 
sau 

a răs-

cum se obișnuieș
te la „Tribuna 
democrației", pri
marul a 
punct cu 
fiecare 
propunere 
întrebare, 
puns pe Ioc la ce 

se putea răspunde, a promis elucida
rea unor probleme intr-un timp 
scurt, urmînd ca la proxima adunare 
de acest fel să dea seama în fața 
cetățenilor asupra modului de solu
ționare.

Iar în încheierea dezbaterilor, 
președintele C.U.A.S.C., Jiva Mihai- 
lovici, a subliniat — ca reprezentant 
al consiliului județean Arad al 
F.D.U.S., sub egida căruia se orga
nizează „Tribuna democrației" — 
unele concluzii, învățăminte și sar
cini imediate desprinse atit pentru 
buna desfășurare a lucrărilor agri
cole de sezon în vederea obținerii 
unor producții mari, cît și pentru 
viața comunei, a cetățenilor. Tot
odată, a asigurat adunarea de spriji
nul organelor județene în înfăptui
rea ambițioaselor obiective prefigu
rate pentru cele patru localități ru
rale din zona Felnac. Și a mai făcut 
o subliniere de final : Tocmai de 
aceea este fruntea Felnacul, fiindcă 
aici — cu cît realizările sînt mai 
mari — cu atît exigențele oameni
lor, spiritul lor critic față de lipsuri, 
dorința lor de a munci și trăi tot 
mai bine sînt mai mari !

„Tribuna democrației" din comuna 
Felnac s-a desfășurat așa cum tre
buie să se desfășoare, în general, 
această importantă și originală formă 
de dialog public inițiată de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca o agoră socia
listă de consultare a maselor asupra 
bunului mers al treburilor obștești, 
de atragere a cetățenilor la transpu
nerea în viață a programelor pri
vind gospodărirea și dezvoltarea lo
calităților.

Programe pe care ei Ie hotărăsc, 
ei le înfăptuiesc. Spre binele locali
tății și al lor, al tuturor !

Gheorqhe MITRO1 
Tristan M1HUTA 
corespondentul „Scinteii”

tei lor în etaoa actuală, dar atestă 
incă de ne acum o materializare 
consistentă în planul creativității 
tehnice. Peste 1 300 de oameni sint 
angajați acum în mișcarea de crea
ție tehnică din întreprindere, cu pes
te 30 la sută mai multi decit în anul 
trecut. Circa 95 la sută din totalul 
cadrelor tehnice (ingineri, subingi- 
neri, maiștri) participă, atît pe baza 
unor idei proprii, cît si pe baza unor 
sarcini din planul tehnic, la rezol
varea unor probleme vizind moder
nizarea proceselor de producție din 
întreprindere. în luna iunie, în dez
baterile din toate adunările organi
zațiilor de partid figurează. ca 
punct distinct ne ordinea de zi. apor
tul comuniștilor la acțiunea de mo
dernizare. Iar adunările vor lansa 
fiecărui comunist un chestionar cu 
următoarele întrebări : 1) Cu ce ai 
contribuit personal pînă acum la în
făptuirea programului de moderni
zare ? 2) Ce probleme te angajezi 
să rezolvi în etapa a doua și dacă ai 
nevoie de ajutorul cuiva (cui) ? 
3) Ai observat vreo tendință de ..su
focare" a noului în acțiunea de mo
dernizare (unde) ?

De aici rezultă că ofensiva noului 
în domeniul modernizării se află in 
plină desfășurare. Indiscutabil, mul
te probleme îsi vor cere rezolvarea 
atunci cind chestionarul amintit va 
fi completat de peste 1 600 de comu
niști. Dar argumentele cele mai con
vingătoare că se merge ne un drum 
bun sint rezultatele. în primele 
cind luni din acest an. colectivul 
acestei intreprinderi-etalon in dome
niul modernizării și-a depășit toti 
indicatorii de plan, cantitativi si ca
litativi. duna cum urmează : produc- 
ția-marfă — cu 4,7 la sută, exportul 
total — cu 0,4 la sută, productivita
tea muncii — cu 5 la sută : în același 
timp, cheltuielile tbtale la I 000 lei 
producție-marfă au scăzut cu 3,5 la 
sută fată de cele planificate.

Așadar, in bătălia pe cele trei 
fronturi, cuvintul de ordine este efi
cienta.

Constantin PRIESCU
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TELEGRAMA ADRESATĂ Vizita delegației parlamentare palestiniene ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLANDA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participant la adunarea festivă organizată cu prilejul

Zilei Aviației Republicii Socialiste Romania

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate,
Sărbătorind Ziua Aviației Republicii Socialiste 

România, aviatorii patriei, in aceeași unitate de cuget 
și simțire cu întreaga noastră națiune, iși îndreaptă 
gindurile și sentimentele de nețărmurită dragoste, 
respect și înaltă prețuire către dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat, eminent luptător revoluționar. Erou între 
eroii neamului, călit în focul marilor bătălii purtate de 
gloriosul nostru partid comunist în cei 65 de ani de 
existentă, care v-ați dăruit, încă din fragedă tinerețe, 
întreaga viată și activitate slujirii cu nezdruncinată 
hotărire și fierbinte devotament a intereselor funda
mentale ale partidului și poporului, a înaltelor idealuri 
de libertate socială și națională ale tuturor oamenilor 
muncii.

Pătrunși de profunde sentimente de satisfacție șl 
mindrie patriotică pentru grandioasele înfăptuiri obți
nute de poporul nostru in cei aproape 21 de ani care 
au trecut de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român — arc dc timp eroic intrat definitiv in 
conștiință și în istorie sub emblematica denumire 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" 
Înaltă înțelepciune și clarviziune

*r 
prilejul Zilei Aviației Repu- 
Socialiste România, în unitățile

de cînd conduceți cu 
vasta operă dc edi-

Cu 
blicii 
aviației militare și ale aviației civile, 
la casele armatei și in instituțiile cu 
profil aeronautic s-au desfășurat 
multiple activități politico-ideolo- 
gice și cultural-educative în cadrul 
cărora au fost evidențiate preocupă-' 
rile partidului și statului nostru pen
tru dezvoltarea continuă a avia
ției, rolul hotărî tor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in crearea și dez
voltarea viguroasă a aeronauticii mo
derne românești, succesele cu care 
aceasta se prezintă la sărbătorirea 
aviației patriei. De asemenea, au avut

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a avut luni o 
întrevedere cu delegația parlamen
tară palestiniană, condusă de șeicul 
Abdul Hamid Al-Sayeh, președintele 
Consiliului Național Palestinian, care, 
la invitația M.A.N., întreprinde o vi
zită in țara noastră.

Din delegație fac 
Aziz Al-Haj Ahmad, 
Consiliului Național 
membru al Consiliului Central 
O.E.P., Issam Abdul Hadi, membru 
al Consiliului Național Palestinian, 
membru al Consiliului Central al 
O.E.P., președinta Uniunii Generale 
a Femeilor din Palestina, Abdul La
tif Othman, membru al Consiliului 
Național Palestinian, membru al 
Consiliului Central al O.E.P., mem
bru al organizației „Al Fatah".

în timpul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de informații cu 
privire la organizarea, activitatea și 
preocupările celor două parlamente. 
Au fost abordate, totodată, aspecte 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu, evidențiindu-se contribuția pe 
care o pot aduce parlamentele și 
parlamentarii români și palestinieni

la găsirea unor soluții viabile în ve
derea rezolvării politice a probleme
lor complexe din această zonă, in
tensificării acțiunilor politice și di
plomatice pentru rezolvarea globală, 
pe calea tratativelor, a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru realizarea 
păcii în această regiune. A fost sub
liniată, de asemenea, dorința inten
sificării, în continuare, a conlucrării 
dintre cele două parlamente in ve
derea soluționării problemelor cu 
care se confruntă omenirea, pentru 
crearea unui climat de pace, securi
tate și înțelegere în lume.

★
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit un dineu în onoarea delega
ției parlamentare palestiniene.

★
Tn aceeași zi, parlamentarii pales

tinieni au avut întrevederi separate 
cu Ilie Văduva, ministrul afacerilor 
externe, și Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

La întrevederi a fost de față Iz- 
zat Farid Abu Al Rub. reprezentan
tul permanent al O.E.P. la Bucu
rești.

Excelenței Sale
Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR

Președintele Republicii Islanda
REYKJAVIK

parte Abdul 
membru al 
Palestinian, 

al

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Islandei, vă 
felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și pace 
isiandez prieten.

adresez sincere 
pentru poporul

ficare a socialismului și comunismului pe pămintul 
străbun al patriei, ne exprimăm, din adincul inimilor, 
recunoștința profundă pentru preocuparea dumneavoas
tră permanentă consacrată dezvoltării multilaterale a 
patriei, pentru atenția deosebită ce o acordați moder
nizării aviației române, creșterii contribuției acesteia 
la înflorirea tării, la întărirea capacității ei de apărare.

La tradiționala sărbătoare a aripilor românești, avia
torii patriei exprimă întreaga gratitudine tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent 
militant politic și savant de renume mondial, pentru 
activitatea neobosită pusă in slujba științei și tehnicii 
românești, pentru contribuția de înaltă competență și 
răspundere comunistă Ia elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare social-economică a patriei.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, pe baza principiilor și cerințe
lor doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fon
dator sinteți, vom acționa cu toată fermitatea pentru 
aplicarea in viată a sarcinilor trasate de dumneavoas
tră la convocarea-bilanț a activului de bază de 
comandă si dc partid din armată și în Directiva pri
vind pregătirea militară și politică a armatei in actua
lul cincinal, astfel incit aviatorii țării să fie gata. în 
orice moment, ca, la chemarea patriei și a partidului, 
la ordinul dumneavoastră, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, să apere, împreună cu toți ostașii, cu 
întregul popor, independența, suveranitatea și integri
tatea teritorială a scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

★
au participat cadre militare active și 
în rezervă, membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei, personal muncitor civil din 
întreprinderi și din unități de cerce
tare cu profil de aviație.

într-o atmosferă de puternică an
gajare patriotică, participanții la 
adunare au adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate.

Cronica zilei p

s-a

(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Islanda, țara-insulă 
cu țărmurile dantela
te, cîmpii 
largi 
dese 
nice, 
tăzi 
clamării republicii. Ca 
urmare 
lunga te 
lare în 
bîndirii 
Danemarca recunoștea, 
în 1918, dreptul la 
autonomie al islande
zilor. iar în urma unui 
referendum organizat 
în primăvara anu
lui 1944. 97 la sută din 
electori s-au pronun
țat pentru abolirea ac
tului din 1918. Islanda 
fiind proclamată re
publică independentă 
la 17 iunie 1944.

Oameni dirzi și har
nici. locuitorii Islandei 
au depus eforturi sus
ținute pentru a-și clă
di o viață prosperă în 
condiții naturale din 
cele mai vitrege. Prin 
munca lor neobosită au 
făcut roditor pămîntul 
arid, acoperit in mare

deschise in 
amfiteatre și 

revărsări vulca- 
sărbătorește as- 
aniversarea pro-

a unei înde- 
mișcări popit- 
favoarea do- 

independenței.

parte de pietre. Au 
selectat rase de ani
male, care s-au adap
tat la pășunile roci 
din vecinătatea Cercu
lui polar. Apele re
pezi au fost determi
nate să producă ener
gie electrică. Celebre
le gheizere — fîntîni- 
le arteziene fierbinți 
ce constituiau pină nu 
de mult o curiozitate 
turistică — au în
ceput. pe scară tot 
mai largă, să fie folo
site pentru încălzirea 
locuințelor și a sere
lor. Beneficiind de 
condiții prielnice, la 
Straumsvik a apărut 
și s-a dezvoltat indus
tria aluminiului, ale 
cărei produse ocupă 
locul secund în expor
tul țării.

Fără îndoială, în ca
drul economiei pescui
tul are o pondere 
deosebită. în ultimii 
ani. navele tradiționa
le au fost înlocuite cu 
altele, moderne? per- 
mițînd un pescuit in-

tensiv pe largi întin
deri maritime.

Pe plan internațio
nal. Islanda acționea
ză pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare si 
trecerea la înfăptuirea 
dezarmării, pentru o 
largă cooperare eu 
toate statele lumii.

între România si 
Islanda există relații 
de colaborare în diver
se domenii, de ambele 
părți manifestîndu-se 
dorința amplificării a- 
cestora. Un moment 
de cea mai mare în
semnătate in istoria 
raporturilor româno- 
islandeze l-a constituit 
vizita întreprinsă 
de președintele 
Nicolae Ceaușescu in 
Islanda, în anul 1970. 
Dezvoltarea în conti
nuare a legăturilor 
dintre România și Is
landa. în spiritul înțe
legerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, 
corespunde intereselor 
ambelor popoare, ale 
cauzei păcii și pro
gresului în lume.

Luni dimineață au sosit, tntr-o 
vizită, în portul Constanța navele 
americane „Coronado" și „Pharris". 
în aceeași zi, conducătorul marșului, 
viceamiralul Frank B. Kelso, însoțit 
de un grup de ofițeri americani, a 
făcut vizite protocolare primarului 
municipiului Constanța și comandan
tului Marinei militare. Oaspeții au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul Victoriei din Constanța, au 
vizitat Muzeul Marinei și litoralul 
românesc al Mării Negre.

A fost prezent Roger Kirk, am
basadorul S.U.A. în țara noastră.

(Agerpres)

Sosirea unei delegafii militare 
din R.S.F. Iugoslavia

Luni a sosit în Capitală amiralul 
de flotă Branko Mamula, secretarul 
federal pentru apărarea națională al 
R.S.F. Iugoslavia, care, împreună cu 
o delegație militară, efectuează o 
vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții din _ 
fost salutați 
Vasile Milea, 
ționale al 
România, de adjuncți ai ministrului, 
de generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai ambasadei.

prezentat 
Socialistă 
glorioase

Ioc adunări 
conferința 
România — patria 
tradiții aviatice".

Duminică dimineața au 
puse coroane și jerbe de flori la Mo
numentul Eroilor Aerului din Capi
tală, la monumentul lui Aurel Vlaicu 
din comuna Bănești, județul Praho
va, precum și la mormintele din 
București ale lui AUrel Vlaicu, Tra
ian Vuia, Gheorghe 
Henri Coandă.

La Casa Centrală a 
organizată o adunare

în care 
„Republica 

unor

fost de-

Bănciulescu și

Armatei a fost 
festivă la care

R.S.F. Iugoslavia au 
de generalul-colonel 
ministrul apărării na- 
Republicii Socialiste

Lucrările agricole de vară - desfășurate exemplar!
IALOMIȚA: Ritm înalt de lucru

la recoltarea orzului
Ca rezultat firesc al bunei orga

nizări a muncii, duminică, în unită
țile agricole din județul Ialomița 
orzui a fost recoltat de pe 3 000 de 
hectare, suprafață care putea fi mult 
mal mare dacă după-amiază nu ar fi 
plouat in zona din sud-estu! jude
țului. Luni dimineața 
combine au 
lanuri, pină 
strînsă de pe 
tare. Iată 
muncă.

La C.A.P. Grindu cele 17 combine 
CM2 erau împărțite în 4 module, 
fiecare avind cite două cupluri de 
remorci pentru transportul produc
ției la baza de recepție, 3 prese de 
balotat, o mașină de căpițat și 10 
atelaje cu care se cărau baloții la 
baza furajeră. într-o singură zi aici 
a fost strînsă reoolta de pe 
bine de 100 de hectare din 
360 hectare aflate in cultură, 
asemenea, s-au eliberat 75 de 
tare și s-au pregătit și însămințat 
75 de hectare. La această unitate 
combinerii Vasile Mitache, Mircea 
Stan, Vasile Copcelan și Alexandru 
Ilie, care recoltau la ferma nr. 1, au 
reușit să strîngă producția de pe o 
parcelă de aproape 30 de hectare 
intrînd în brazdă la ora 8 și în
cheind lucrul la ora 21. Președintele 
unității, Anghel Mircea Dan, re
marca : „Deși ne-am confruntat in 
toamnă și in primăvară cu lipsa de 
precipitații, producția pe care o rea
lizăm 
tru a 
bună.

intrat 
seara 

aproape 
ci te va

cele 1 700 de 
din plin în 
recolta fiind 

6 000 de hec- 
secvente de

mai 
cele 

De 
hec-

răsplătește efortul făcut pen- 
realiza lucrări 
Acum urmărim

bob din recoltă să nu se piardă. 
Dimineața cînd se intră in lanuri, 
combinele sint reglate pentru spi
cele care au o umiditate mai mare, 
iar pînă seara angrenajul de batere 
este strins de 3 ori. Procedînd în 
acest fel, nici un spic nu rămîne 
netreierat. Acolo unde nu pot intra 
combinele, strîngem spicele cu 
secerele și coasele. Acestea pe locu
rile mai joase, unde umiditatea este 
mare. în 3 zile și jumătate noi vom 
încheia recoltarea orzului".

Pentru recoltarea celor 960 
cultivate cu orz la I.A.S. 
sînt folosite 48 de combine, 
țite în 3 grupe. De fiecare 
răspunde cite un specialist, 
urmărește strîngerea fără 
a întregii producții. „Pentru a strin
ge recolta intr-un timp scurt și fără 
pierderi, întreaga activitate se des
fășoară sub deviza „nici un bob 
risipit" — ne spune inginerul Petre 
Dumitrescu, directorul întreprinde
rii. Pentru însămințarea culturilor 
duble în cel mult 24 de ore de la 
recoltat, presele de balotat sint do
tate; cu tîrîșUri care sînt folosite in 
schimbul i prelungite, iar la pregă
tirea terenului am organizat lucrul 
în două schimburi".

Modul organizat în care se mun
cește, ordinea și disciplina riguros 
respectate, rezolvarea operativă și 
eficientă a problemelor ce se ivesc 
sînt argumente că pină miercuri 
seara secerișul orzului în Cimpia 
Bărăganului ialomițean va fi în
cheiat.

hectare 
Ograda 
împăr- 
grupă 

care 
pierderi

tivele agricole Iazurile, Sarinasuf, In
dependența și Mahmudia din acest 
consiliu. în primele ore ale dimi
neții. combinele se aflau în lan. Ast
fel. în prima zi de lucru. în aceste 
unități au fost recoltate aproape 200 
ha. „Recoltăm cu umiditate mai mare, 
producția fiind apoi solarizată pe plat
formele amenajate în acest scop — 
ne spunea Ionel Popa, inginerul-șef 
al consiliului, pe care l-am întilnit 
in tabăra de cimp a cooperativei a- 
gricole Sarinasuf. Procedăm in felul 
acesta pentru a nu pierde producția. 
Dacă așteptăm pină se coace uniform 
lanul, atunci spicele care au ajuns 
mai repede la maturitate se scutură". 
Am constatat la această cooperativă, 
ca de altfel și în celelalte unități din 
consiliul respectiv, preocuparea deo
sebită pentru ca toate combinele să 
lucreze la întreaga capacitate. Fie
care formație de combine este înso
țită de o echipă de intervenții, for
mată din cei mai buni maiștri și me
canici din cadrul stațiunii de meca
nizare. Dispunînd de piesele de 
schimb necesare, aceste echipe acțio
nează operativ, defecțiunile care 
apar în lan fiind remediate in cîteva 
minute. Pentru a nu pierde nimic din 
producție, rabatoarele combinelor 
care lucrează în lanurile în care

La întreprinderea de utilai greu Craiova

PRODUSE MODERNE, DE ÎNALT RANDAMENT

de calitate 
ca nici un

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii"

TULCEA: Cuvîntul de ordine
combinele folosite

au o talie mai mică au fost 
cu fîșii de pinză cauciu- 
să se asigure prinderea in 
de tăiere a tuturor spicelor.

plantele 
echipate 
cată, ca 
aparatul

Experiențe bune in ceea ce priveș
te organizarea lucrărilor intr-un a- 
devărat flux tehnologic am întilnit 
și la întreprinderile agricole de stat 
Baia și Rahmanu, la C.A.P. Făgărașu 
Nou. care recoltează ultimele supra
fețe. Trebuie spus insă că in unele 
unități, cum este cazul cooperativei 
din satul Baia, activitatea nu este 
bine organizată. Cu toate că lanu
rile de orz au ajuns la stadiu de 
coacere, combinele nu lucrează co
respunzător. Din 12 combine aflate 
în cimp. doar patru erau în stare de 
funcționare. Celelalte 8. de îndată ce 
au intrat in lan, s-au defectat, motiv 
pentru care s-au recoltat numai cî
teva hectare din cele 340 aflate în 
cultură. Iată de ce organele agricole 
județene. consiliul agroindustrial 
Baia au obligația să intervină ope
rativ pentru a asigura desfășurarea 
în bune condiții a secerișului, astfel 
incit strîngerea recoltei de orz să se 
facă în cel mai scurt timp.

Neculai AM1HULESEI
corespondentul „Scinteii"

întreprinderea de utilaj greu, al 
cărei debut industrial a avut loc 
cu 10 ani în urmă, reprezintă, prin 
dotarea tehnică, profilul de fabri
cație și competența profesională a 
colectivului, o adevărată citadelă 
a industriei de virf. Drumul par
curs, pe calea afirmării, de către 
acest tînăr și puternic colectiv 
muncitoresc este spectaculos. Ingi
nerului Constantin Popeci, directo
rul întreprinderii, nu-i place nici
odată să vorbească despre sine. O 
face însă cu nedisimulată mindrie 
atunci cînd este vorba despre co
lectivul unității : „Știți ce produ
ceam noi, in urmă cu zece ani, 
cînd am inceput activitatea pro
ductivă ? Dispozitive de așezare și 
centrare necesare montajului de 
utilaje. Ne luasem angajamentul 
să ajutăm constructorul pentru 
grăbirea punerii în funcțiune a 
primelor hale industriale. Așa că 
ne-am apucat să executăm și un 
însemnat volum de construcții me
talice. Acum fabricăm mașini — 
unelte grele, utilaj tehnologic com-

plex și. începînd din acest an. ro
boți industriali, produse complexe, 
numai unicate sau fabricate în se
rie mică, destinate pieței interne 
și exportului".

Pilduitor este faptul că o bună 
parte din mașinile unelte grele rea
lizate la I.U.G. Craiova au fost in
cluse în propria „zestre" tehnică a 
întreprinderii, mașini-unelte cu 
care se fabrică alte mașini-unelte : 
mașini de frezat longitudinal cu 
unu și două portale, mașini de 
danturat, strunguri normale grele, 
platane pentru presele utilizate în 
industria lemnului, pentru prese 
de vulcanizare și altele.

— Activitatea de autodotare con
stituie pentru colectivul nostru, 
pentru organele și organizațiile de 
partid o preocupare de prim-or- 
din, căreia îi acordăm aceeași a- 
tenție ca și activității de produc
ție propriu-zise — a ținut să pre
cizeze Marin Mateică, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii. De altfel, toate mașinile .și

utilajele pe care le realizăm pen
tru dotarea întreprinderii noastre 
sint proiectate cu forțe proprii. 
Așa, bunăoară, am conceput o ma
șină pentru industria celulozei și 
hîrtiei, mașină care inițial era in
clusă pe lista importurilor. De ase
menea, avem in pregătire o alta 
mașină pentru prelucrat cilindri 
destinată tot industriei celulozei și 
hirtiei. Valțuriie pentru rulat tablă 
subțire și mașina pentru lipirea cu 
curenți de înaltă frecvență a scu
lelor așchietoare sint alte noi rea
lizări ale colectivului nostru".

Demn de relevat este faptul că 
nomenclatorul de fabricație al în
treprinderii se îmbogățește de la 
un an la altul. Un argument : pon
derea produselor noi și moderniza
te reprezintă în fiecare an aproa
pe 80 la sută din totalul produc
ției realizate la întreprinderea de 
utilaj greu Craiova.

B, NICOLAE
corespondentul „Scinteii

INFORMAȚII SPORTIVE

DOLJ: Se intensifică secerișul
strîngerea 
mai scurt

Canotoarele noastre 
au dominat regata 

de la Griinau

în județul Tulcea, lanurile 
au ajuns la maturitate. Cum 
ționează practic in vederea recoltă
rii rapide și fără pierderi a produc
ției ? „Toate combinele și celelalte 
utilaje agricole necesare în actuala 
campanie se află la cîmp în tabere. 
Specialiștii, cadrele de conducere 
din unitățile agricole urmăresc în 
permanență stadiul de coacere a la
nurilor — ne spunea inginera Eleo
nora Moga. director al direcției agri
cole județene. în două-trei zile bune 
de lucru vom strînge producția de 
pe întreaga 
21 000 hectare

în consiliul 
Kogălniceanu, 
bună, lanurile _ 
Doar la I.A.S. Mihail Kogălniceanu, 
una din cele șapte unități ale consi
liului. lanurile au dat în pirgă. Ca 
urmare, forțele mecanice au fost 
concentrate în această unitate, la 
fermele Unde stadiul de coacere este 
mai avansat. „în trei ferme lucrea
ză aproape 50 combine — ne spunea

de orz 
se ac-

suprafață de aproape 
cultivată în acest an", 
agroindustrial Mihail 

recolta de orz este 
insă se coc neuniform.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunici timpul probabil pen
tru intervalul cuprins intre 17 iunie, 
ora 21 — 20 iunie, ora 21. In țară ; 
Vremea va fl călduroasă în cea mai 
mare parte a târli. Cerul va fl variabil. 
Tn primele zile se vor semnala averse 
izolate de ploaie însoțite de descărcări 
electrice, mat ales in zonele deluroase 
și de munte. Spre sfirșitul intervalului.

BACĂU. în cunoscuta stațiune 
balneoclimaterică Slănic Moldova 
sa desfășoară, sub egida Comitetu
lui județean de cultură si educație 
socialistă Bacău, cea de-a Xll-a 
ediție a Festivalului-Concurs de 
creație si interpretare teatrală. Re
zervată teatrelțr populare și dra
maturgiei originale, această presti
gioasă manifestare culturală, dedi
cată aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân, a reunit formații artistice din

Nicolae Dobre, directorulinginerul
întreprinderii. Ca să nu stea com
binele, am parcelat solele în funcție 
de stadiul de coacere, ocolind supra
fețele verzi-, astfel că în următoarele 
două zile recolta de pe cele 800 hec
tare cultivate va fi adunată. Umidi
tatea scade de la o oră 1a alta, pînă 
recoltăm suprafețele în care lucrează 
acum combinele, și celelalte sole vor 
fi bune de seceriș". într-adevăr, la 
fermele întreprinderii Babadag, Ni
colae Bălcescu și Zebil. unde se re
colta, se remarcă o bună organizare 
a muncii. Fiecare parcelă bună de 
seceriș este repartizată mecanizato
rilor care lucrează pe combine, 
preluarea producției se face din 
mers, iar paiele sint adunate ime
diat. Practic, suprafața recoltată este 
eliberată de paie și arată în aceeași 
zi, iar în ziua următoare se trece la 
însămințarea culturilor duble.

Operativ și cu grijă pentru a nu se 
pierde nimic din producție, se acțio
nează și în unitățile din consiliul a- 
groindustrial Mahmudia. La coopera-

Pentru a se asigura 
recoltei într-uh timp cit 
și fără pierderi, in județul Dolj au 
fost . redistribuite aproape 290 de 
combine si prese de balotat. La fie
care unitate s-au constituit echipe 
speciale de cooperatori și elevi pen
tru ca. paralel cu recoltarea meca
nizată. să se strîngă spicele rămase 
de Pe urma combinelor. Toate cele 
2 435 combine pentru păioase. cele
lalte mașini agricole sint organizate 
în module pentru a lucra în flux 
continuu, avind in vedere faptul că 
în acest an trebuie însămîntate cu 
culturi duble peste 100 000 hectare.

Cu toate că ultima săptămînă s-a 
caracterizat prin ploi abundente, or
zul a fost strîns pină luni seara de 
pe mai bine de 6 000 hectare. Cele 
mai mari suprafețe au fost recoltate 
in consiliile agroindustriale Dăbu
ieni. Bechet. Bîrca și Calafat. Cum 
se acționează pentru grăbirea Sece
rișului ? Ne aflăm, dis-de-dimineață, 
intr-una din unitățile consiliului 
agroindustrial Măceșu. La C.A.P. 
Gingiova. 20 de combine secerau de 
zor. în tabăra de cîmp se afla tot 
ce era necesar bunei desfășurări a 
recoltării și însămînțării culturilor 
succesive. La capătul tarlalei, șefa 
de fermă, ing. Luminița Toe. verifi
ca la fiecare întoarcere reglajul 
combinelor. O echipă formată din 
6 cosași strîngea orzul doborît de 
vînt și ploi. Remorcile bine etanșate 
transportau orzul direct pe platfor
mele de salarizare ale bazei de re
cepție. unde erau asigurate formații 
pentru lopătare. Undeva. în mijlocul 
lanului. Ion Almășan, inginerul-șef 
al C.A.P.. verifica starea de vegeta
ție a orzului, dirijînd operativ com
binele pe parcelele zvlntate. „Pare 
cam umed pentru recoltare", ne dăm

noi cu părerea. „Pare,. într-adevăr, 
dar este numai bun de secerat, ține 
să precizeze inginerul-șef. După 
ploaia de ieri, în citeva ore umidi
tatea de împrumut dispare, așa că 
nu trebuie irosit nici un minut. De 
fapt, combinerii noștri abia așteap
tă razele soarelui ; fiecare se vrea 
ciștigătorul concursului „Cel mai 
bun combiner al zilei". întrecerea 
e stimulatoare. Pină acum conduce 
Ștefan Boangiu...".

La cooperativa agricolă Bechet se 
recolta orzul pe ultimele suprafețe, 
„într-o zi bună de lucru terminăm 
cele 100 hectare cu orz", ne spune 
ing. Alexandru Glăvan. președintele 
cooperativei. însoțindu-nș la punctul 
de lucru. Aici, tovarășul Constantin 
Corneanu. împuternicit al comitetu
lui județean de partid, oprise din 
lucru 4 din cele 8 combine, pe motiv 
că pierdeau boabe și masa combinei 
nu era reglată corespunzător pentru 
a tăia spicele cit mai jos. Paralel 
cu aceste remedieri a dispus ca în 
urma combinelor echipe de coopera
tori și elevi să strîngă imediat spi
cele căzute. Și în consiliul agroin
dustrial Dăbuieni. recoltarea orzului 
intrase în stadiul final. Biroul de 
coordonare al consiliului a mobilizat 
toate forțele mecanice de la C.A.P. 
Călărași pe solele cu orz ale C.A.P. 
Dăbuieni pentru grăbirea recoltării, 
lucrare care, cu siguranță, putea fi 
mai devreme finalizată. Un argu
ment : sîmbătă, 14 iunie, la ora 15, 
deși era o temperatură toridă. 23 de 
combine 
motivînd 
așteptînd 
le spună

La tradiționala regată internațio
nală de canotai academic de la 
Griinau (R.D. Germană), echipajele 
feminine românești au cîștigat patru 
din cele șase probe.

Proba de schif simplu a fost câști
gată de Marioara Popescu înregis
trată cu timpul de 7’27”50/100, ur
mată de Jutta Hampe (R. D. Ger
mană) — 7’29”30/100 și Anns Hase- 
brouek (Belgia) — 7’44”36/100.

Vislașele românce au mai terminat 
învingătoare în probele de schif 2 
fără cirmaci. schif 4 plus 1 si schif 
8 plus 1.

în concursul masculin. Petre Iosub 
și Vaier Toma s-au situat pe primul 
loc in proba de schif 2 fără cirmaci.

după prelungiri, cu scorul de 4—3 
(0—1, 2—2) echipa U.R.S.S. si s-a ca
lificat în sferturile de finală ale com
petiției. Golurile au fost înscrise de 
Scifo (min. 55), Ceulemans (min. 77), 
Demol (min. 101) și Claessen (min. 
107). respectiv. Belanov (min. 27. 70 
și 110. ultimul din lovitură de la 
11 m).

Belgia va înttlni în sferturile de fi
nală ne invingătoarea din partida 
Danemarca — Spania.

Ieri s-a jucat la Guadalajara me
ciul Brazilia .— Polonia. Scor : 4—0 
(1—0). Invingătoarea va întîlni in 
„sferturi" echipa cîstigătoare din 
partida Italia — Franța.

Astăzi vor avea loc meciurile Ita
lia — Franța si R.F. Germania — 
Maroc.

FOTBAL
Campionatul mondial

La Ciudad de Mexico, in fata a 
115 000 spectatori : Mexic — Bulgaria 
2—0 (1—0). prin golurile marcate de 
Negrete (min. 35) și Servin (min. 62). 
Echipa Mexicului va intilni în sfer
turi de finală pe cîstigătoarea me
ciului R.F. Germania — Maroc.

La Leon. în optimile de finală ale 
Campionatului mondial de fotbal din 
Mexic, formația Belgiei a întrecut.

t
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie. înfăp

tuim hotârirlle forumului țărăni
mii !

20,39 Epoca Nicolae Ceaușescu, timp a!

stăteau în capătul tarlalei 
că nu se poate lucra și 
specialiștii cooperativei să 
că se poate intra în lan.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scinteii"

aversele de ploaie ți descărcările elec
trice vor deveni locale. Vintul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse intre 12 și 
22 grade, iar maximele, în scădere u- 
șoară la sfirșitul intervalului, vor osci
la în general între 22 șl 32 de grade. 
In București : Vremea va fl călduroasă 
mai ales în prima parte a Intervalului. 
Cerul va fl variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată în ultima zi. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
tura minimă de la 17 la 20 de grade, 
cea maximă In scădere ușoară între 
27 și 30 de grade.

Administrația de stat Loto-Pronosport informează
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALĂ

„LOITO 2“ DIN 15 IUNIE 1986

FAZA I FAZA A III-A
Extragerea I 52 25 57 59 Extragerea a Vl-a : 52 45 43 2
Extragerea a II-a : 39 33 43 22 48 73
Extragerea a IlI-a : 75 74 60 47 Extragerea a VlI-a : 24 18 7 14

FAZA A II-A 55 35
Extragerea a IV-a : 62 59 10 60 Fond total de cîștiguri :: 1 ■415!996
Extragerea a V-a : 32 73 40 17 lei.

11 județe, precum și un mare nu
măr de oameni de cultură — dra
maturgi, regizori, critici de teatru 
din întreaga țară. (Gheorghe Baltă).

BOTOȘANI. Organizată sub egida 
Uniunii scriitorilor și a forurilor 
cultural-educative locale, a luat 
sfirșit. Ia Botoșani, cea de-a XlV-a 
ediție a concursului interiudetean 
de creație „Porni Luceafărul...", re
zervat tinerilor poeți. Au fost acor
date premii si diplome ale Uniunii

scriitorilor și ale unor publicații 
lițerar-artistice din tară. (Silvestri 
Ailenei).

SATU MARE. în județul Satu 
Mare se desfășoară cea de-a 7-a 
ediție a „Zilelor educației si invă- 
tămintului sătmărean". Concepută 
ca un cadru de generalizare a ex
perienței cadrelor didactice frun
tașe, această manifestare prileju
iește evidențierea rezultatelor obți
nute în activitatea oolitico-educati-

CARNET CULTURAL

vă in rindurile elevilor, in strînsă 
legătură cu cerințele producției. 
Totodată, a avut loc vernisajul ex
poziției fotodocumentare „Imagini 
din învătămîntul sătmărean". a 
celei de desene ale elevilor, pre
cum și a expoziției de lucrări de

Mîine, ultima etapă in divizia A
Campionatul diviziei A se va în

cheia mîine. cu partidele etapei nr. 
34. în fruntea programului acestei 
etape se situează meciul de la Cra
iova. in care echipa-gazdă, Universi
tatea. va întîlni formația noastră 
campioană — Steaua București. în 
Capitală se vor juca două partide : 
Sportul studențesc — F.C. Olt. și 
Rapid — A.S.A. O partidă intere
santă va avea loc la Hunedoara, intre 
Corvinul. echipă care nu a pierdut 
nici un punct „acasă", si Dinamo, 
în celelalte meciuri : Gloria — Vic
toria. Politehnica Timișoara — F.C. 
Argeș. Universitatea Cluj-Napoca — 
Petrolul. F.C.M. Brașov — F.C. Bi
hor. S.C. Bacău — Chimia.

marilor înfăptuiri revoluționare. 
Istorie pe drumul de fier. Docu
mentar (color). Producție a Stu
dioului de film TV

21,00 Antologie teatrală. Tot ce mișcă-n 
țara asta : riul, ramul... Pagini 
din dramaturgia luptei pentru a- 

părarea ființei naționale a poporului 
român

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Două decenii de istorie nouă
(Urmare din pag. I)
al partidului. în acest peri
metru al muncii care se 
desfășoară pe mai bine de 
30 ha s-a realizat o înnoi
re structurală a producției 
in concordantă cu cerin
țele economiei naționale și 
ale beneficiarilor externi. 
Este vorba de barje aco
perite, împingătoare pentru 
navigația pe Canalul Du
năre — Marea Neagră, 
tancuri de bunchera.i. nave 
de întreținere a mijloace
lor de semnalizare flu
viale, macarale plutitoare, 
stații de pompare pentru 
agricultură, toate construi
te pentru prima oară în 
șantier , și echipate în ex
clusivitate cu motoare ro
mânești. In cei aproape 21 
de ani care au trecut de la 
Congresul 
partidului,
construite și lansate la ană 
sute și sute de nave de

tipuri și capacități, 
vas. lansat pe Du- 
aceste zile, a fost

a! IX-lea al 
aici au fost

diferite 
Ultimul 
năre in . 
o barjă de 1 740 tone livra
tă la export cu două luni 
mai devreme.

în Giurgiul de astăzi, vi
zitatorul, ca și localnicii 
întîlnesc multe argumente 
ale înnoirilor. Cineva spu
nea că. fără îndoială, prin
tre însemnele unei viitoa
re steme a municipiului 
trebuie să-și găsească loc 
simbolul chimiei, al ener
geticii și altor ramuri de 
vîrf ale progresului tehnic, 
ramuri care numai în acest 
prim an al noului cinci
nal asigură 65 la sută din 
volumul producției indus
triale. Combinatul chimic 
este o unitate economică 
de anvergură a „Epocii 
Ceaușescu", este fructul 
conlucrării armonioase din
tre cercetare și industria 
românească.

Alături se află o altă

citadelă muncitorească, cea 
a Centralei electrice și de 
termoficare pe bază de căr
bune. Aici se fac eforturi 
susținute pentru a se pune 
in funcțiune cel de-al 3-lea 
grup cu o putere de 50 MW. 
Comuniștii sint mereu ani
mați de ideea că învingerea 
greutăților trebuie să de
vină pentru fiecare mem
bru al colectivului o ches
tiune 
de a 
prii, 
căror
se . regăsește în obiectivele 
dezvoltării multilaterale a 
societății socialiste româ
nești, comprimă timpul. 
Pentru că de o asemenea 
comprimare este vorba 
cînd în municipiul Giurgiu 
întreaga producție a anu
lui 1965 se realizează 
numai 10 
1986.

Iată ce 
întineririi

pe 
în 
li-zestrea ed: 

slujba bine- 
va spori cu 
apartamente 

social-cul-

de datorie, un mod 
trăi din eforturi pro- 
Asemenea oameni, a 
combustie interioară

în
zile ale anului

stă și la baza 
acestei străvechi

așezări, la înălțarea sa 
verticalele modernizării, 
acest cincinal, 
litară pusă in 
lui oamenilor 
încă 9 000 de 
și alte edificii 
turale.

De la cetatea domnitoru
lui Mircea cei Mare, la 
cetățile de azi ale chi
miei. ale construcțiilor de 
nave si mașini grele, ale 
energeticii și cartierelor 
zvelte, ale unei noi vieți 
spirituale și materiale a 
oamenilor este un salt is
toric epocal, 
două decenii 
nouă.

Privită de
Prieteniei", principala poar
tă de sud a tării te în
deamnă să-i parcurgi stră
zile. să expediez; prieteni
lor gînduri, salutări și ima
gini care poartă însemne
le muncii eroice, ale crea
ției.

împlinit in 
de istorie

ne „Podul

artă plastică ale cadrelor didactice. 
(Octav Grumeza).

SUCEAVA. Cu prilejul semicen
tenarului muzeului „Arta lemnu
lui". la Cimpulung Moldovenesc au 
fost organizate „Zilele muzeului 
â.mpulungeau". în cadrul mani
festărilor s-au desfășurat simpo
zionul „Cultura si educația revolu
ționară". sesiunile de comunicări 
despre „Istoria muzeografiei ro
mânești" și „Arta țărănească a 
lemnului", la care au susținut re

ferate cadre de specialitate din 
Suceava. Cimpulung Moldovenesc 
si din alte localități din județ și 
din tară, au fost vernisate expozi
ții. au avut loc expuneri și lan
sări de cărți. (Sava Bejinariu).

IALOMIȚA. Asociația juriștilor, 
in colaborare cu întreprinderi si 
instituții, a organizat. în cadrul 
Lunii educației juridice, o gamă 
variată de manifestări menite să 
contribuie la cunoașterea si însu
șirea legilor. Astfel, la Casa știin

ței si tehnicii a tineretului din 
municipiul Slobozia a avut loc 
masa rotundă „Familia — condiție 
firească a împlinirii umane", la 
biblioteca din comuna Bucu — pre
zentarea colecției „Legi, decrete, 
hotăriri", la căminele culturale din 
Balaciu si Ciulnita au fost susți
nute expuneri cu tema „Ocrotirea 
patrimoniului cultural-national, 
îndatorire de onoare a fiecărui 
cetățean al patriei noastre". (Mihai 
Vișoiu).
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Apel la încetarea experiențelor nucleare
TOKIO. — Un moratoriu asupra 

tuturor experiențelor nucleare con
stituie o măsură-cheie pentru pre
venirea războiului nuclear. Această 
concluzie este conținută în apelul 
pe care o delegație a mișcării 
„Medicii lumii pentru prevenirea 
războiului nuclear" l-a adresat, la 
Tokio, tuturor țărilor posesoare de 
arme nucleare. In cursul unei con
ferințe de presă, membrii delega
ției s-au pronunțat pentru oprirea 
dezvoltării și amplasării de noi

FRANȚA: Festival al
PARIS. — La Paris s-a desfășu

rat, duminică, o amplă demonstra
ție populară, marcind deschiderea 
in Franța a Festivalului păcii si 
dezarmării. In primele rinduri ale 
demonstrației se aflau membri ai 
Comitetului francez „Apelul celor

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI Sesiunea Camerei Populare a R.D.G.
Tovarășul Erich Honecker — reales președinte 

al Consiliului de Stat al R. D. Germane

Ședințe ale unor comisii 
permanente C. A. E. R.

ULAN BATOR 16 (Agerpreș). — 
La Ulan Bator s-au încheiat lucră
rile ședinței a 47-a a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru proble
me valutar-financiare. la care s-au 
examinat rezultatele îndeplinirii 
Hotăririi Consfătuirii economice a 
țărilor membre ale C.A.E.R. la nivel 
inalt în domeniul relațiilor valutar- 
financiare.

Comisia a pregătit propuneri ce se 
înaintează pentru examinare Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. cu 
privire la perfecționarea instrumen
telor valutar-financiare și de credit, 
decontarea cheltuielilor legate de 
construirea de obiective in străină
tate pentru obținerea de materii 
prime și resurse energetice, precum 
și probleme referitoare la activita
tea Băncii Internaționale de Colabo
rare Economică și Băncii Internațio
nale de Investiții.

Delegația română la această șe
dință a comisiei a fost condusă de 
tovarășul Petre Gigea, ministrul fi
nanțelor.

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, tovără
șească.

*
MOSCOVA 16 (Agerpreș). — La 

Moscova s-au încheiat lucrările șe
dinței Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul sta
tisticii, la care au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. și din 
R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de Nicolae Ionescu, director general 
al Direcției Centrale de Statistică.

Comisia a examinat și adoptat in
dicatorii statistici care caracterizea
ză realizarea Programului complex 
al progresului tehnico-științific al ță
rilor membre ale C.A.E.R. pînă in 
anul 2000 și propunerile de perfec
ționare a modului de informare sta
tistică privind specializarea și co
operarea internațională în producție.

tele realizări ale poporului român 
îh edificarea societății socialiste, 
îndeosebi în ultimele două decenii, 
sînt legate strîns de numele 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care conduce in 
mod strălucit activitatea creatoare 
a P.C.R.. a întregului popor român.

Cu același prilej. în cadrul Bi
bliotecii Naționale a fost vernisată 
o expoziție de carte. în ca
drul căreia, la loc de cinste, 
s-au aflat operele tovarășului 
Nicolae Ceausescu.

La această manifestare au parti
cipat activiști de partid si de stat, 
reprezentanți ai conducerii unor 
organizații de masă, ai scolii supe
rioare de partid din capitala cuba
neză. un numeros public.

HAVANA (Agerpreș). — La Bi
blioteca Națională a Republicii 
Cuba a avut loc vernisajul expo
ziției „63 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român".

A luat cuvintul Jose Canton Na
varro. vicepreședintele Institutului 
Central de Istorie a Mișcării Mun
citorești si a Revoluției Socialiste, 
care a arătat că încă din momen
tul făuririi sale. Partidul Comunist 
Român s-a impus în viata politică 
a tării prin poziția fată de proble
mele fundamentale ale României, 
punîndu-și drept tel transformarea 
revoluționară a societății si demon
strând capacitatea de a conduce 
poporul în lupta pentru eliberare 
națională si socială, pentru edifi
carea unei vieți noi. Vorbitorul, a 
subliniat, totodată, că impresionan

BERLIN 16 (Agerpreș). — Tova
rășul Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., a fost reales 
președinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G. de Camera Populară a 
R.D. Germane, întrunită la Berlin, 
în prima sesiune a noii sale legisla
turi. Camera Populară l-a reales, 
totodată, pe Erich Honecker în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al Apărării.

In funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G, a fost 
reconfirmat Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
iar Horst Sindermann. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
a fost reales președinte al Camerei 
Populare — transmite agenția A.D.N.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Erich Honecker a evidențiat că

rezultatele alegerilor desfășurate la 
8 iunie demonstrează că populația 
R.D.G., toți oamenii muncii susțin 
hotărârile celui de-al XI-lea Congres 
al P.S.U.G. și sprijină manifestul 
electoral al Frontului Național, care 
marchează intrarea într-o nouă eta
pă a procesului construirii societății 
socialiste înaintate în R.D.G.

Vorbitorul a subliniat semnificația 
deosebită a propunerilor recentei 
Consfătuiri a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia cu privire la 
reducerea trupelor și armamentelor 
convenționale din Europa. R.D.G. 
sprijină aceste propuneri, politica sa 
externă vizind realizarea destinderii 
internaționale, asigurarea păcii pe 
Pămint și în Cosmos.

( 
(

î
(

*
*

* 
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_______________________________ ( 
forțelor armate ale S.U.A. au de- i 
clarat. în cadrul unor audieri în 
Senat, că documentul corespunde 
intereselor securității S.U.A. Ele- . 
mentul central al tratatului SALT-2 > 
este reducerea armamentelor ofen- i 
sive, și respectarea înțelegerii co- ’ 
respunde intereselor Statelor Unite, 
a adăugat el.

arme nucleare - relevă agenția 
A.D.N.

Delegația mișcării „Medicii lumii 
pentru prevenirea războiului nu
clear”, condusă de vicepreședinții 
săi, Evgheni Ciazov (U.R.S.S.) și 
Bernard Lown (S.U.A.), a participat 
la un simpozion pentru pace la 
Hiroshima și a vizitat, de aseme
nea, Nagasaki, cel de-al doilea 
oraș nipon care a cunoscut ororile 
unui bombardament nuclear.

păcii și dezarmării
100“, care a inițiat festivalul, 
deviza încetării tuturor experiențe
lor nucleare, abandonării militariză
rii spațiului extraatmosferic și 
adoptării de măsuri concrete de 
dezarmare. La manifestații parti
cipă si delegații străine.

„Vrem să trăim fără bombe atomice !"
BONN. — O amplă manifestație 

in favoarea păcii s-a desfășurat în 
orașul Freising din Republica Fe
derală Germania. Peste 12 000 de 
persoane — reprezentanți ai dife
ritelor partide politice si ai miscă-

„Cursa înarmărilor 
și pe Pămînt

GENEVA. — Modalitățile de ă se

s-au aflat- în centrul atenției unei 
reuniuni „Pugwash" desfășurate Ia 
Geneva. Au participat oameni de 
stiintă si expert! în probleme mili
tare din 20 de țări, relatează agen-

sub

rilor în favoarea păcii — s-au pro
nunțat pentru încetarea cursei 
înarmărilor. în primul rînd a înar
mărilor nucleare, manifestația des- 
fășurindu-se sub lozinca ..Vrem 
trăim fără bombe atomice !“.

să

lor.

trebuie să înceteze 
și în Cosmos 1"

tia T.A.S.S. In intervențiile
numeroși participanti au relevat 
importanta neextinderii cursei înar
mărilor în Cosmos și și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu in
tențiile S.U.A. de a nu mai res
pecta tratatul SALT-2.

S.U.A.: în sprijinul respectării tratatelor încheiate
WASHINGTON. — Statele Unite 

trebuie să abordeze cu toată serio
zitatea problema controlului asupra 
armamentelor. întrucit aceasta co
respunde propriilor lor interese, a 
declarat senatorul Gary Hart într-o 
alocuțiune rostită la postul de tele
viziune NBC. Referindu-se la in
tenția Administrației de a nu mai 
respecta tratatul sovieto-american 
SALT-2. senatorul Hart a amintit

că Ia semnarea acestui tratat. în 
anul 1979. șefii de state majore ale

Pentru eliminarea primejdiei de război
VIENA. — Probleme legate de 

necesitatea consolidării păcii si des
tinderii pe arena internațională, a 
eliminării pericolului unui război 
nuclear au fost examinate la Viena 
de Secretariatul Federației Interna
tionale a Rezistentilor Antifasciști 
(F.I.R.A.). Declarația adoptată cu

salută noile propuneri 
. socialiste din Europa, 
la recenta Consfătuire a

acest prilej 
ale statelor 
avansate
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, cu privire la reducerea 
trupelor si armelor conventionale 
de pe continentul nostru.

*
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PARIS. CONFERINȚĂ MONDIALĂ ANTIAPARTHEID
PARIS 16 (Agerpreș). — La se

diul U.N.E.S.C.O. din Paris s-au des
chis lucrările Conferinței mondiale 
pentru sancțiuni împotriva Africii de 
Sud. organizată de O.N.U. in colabo
rare cu Organizația Unității Africa
ne și Mișcarea de nealiniere, ma
nifestare la care participă reprezen
tanți a numeroase țări ale lumii, in
tre care și România. Secretarul ge
neral al O.N.U.. Javier Perez ele 
Cuellar, a dezvelit, cu acest prilej, 
un monument in memoria victimelor 
represaliilor rasiste, cu prilejul „Zilei 
internaționale de solidaritate cu po
poarele din Africa australă". Parti- 
cipanții au păstrat apoi un moment

de reculegere „în memoria victime
lor inocente ale apartheidului".

în alocuțiunile rostite de secreta
rul general al O.N.U., de președin
tele in exercițiu al O.U.A.. Abdou 
Diouf, de alți vorbitori, s-a subli
niat că decretarea stării de urgen
tă de către autoritățile de la Preto
ria face și mai dificilă inițierea unui 
dialog între guvernul rasist și re
prezentanții marii majorități a 
populației de culoare. S-a evidențiat, 
totodată, necesitatea unor sancțiuni 
globale și obligatorii împotriva gu
vernului din R.S.A. pentru a-1 de
termina să renunțe la politica de 
apartheid.

Reuniunea guvernatorilor A.I.E.A.
VIENA 16 (Agerpreș). — La Viena 

s-au desfășurat lucrările sesiunii gu
vernatorilor Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.). 
Atenția principală s-a acordat discu
tării multilaterale a complexului de 
măsuri necesare creării unui regim 
international de dezvoltare a ener
geticii atomice în condiții de secu
ritate. Consiliul — relatează T.A.S.S. 
— a aprobat propunerile în vederea

extinderii considerabile a programu
lui de activitate a agenției în dome
niul securității nucleare, elaborării 
de convenții pentru un sistem de 
anunțare operativă și acordarea de 
informații necesare în cazul unor 
avarii la centralele electrice atomice 
și creării unui mecanism pentru 
acordarea de ajutor reciproc rapid 
în cazul apariției unor situații peri
culoase.

MOSCOVA

Plenara C.C. al P. C. U. S.

ORIENTUL
TUNIS 16 (Agerpreș). — La Tunis 

s-au încheiat lucrările reuniunii Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, desfă
șurată sub președinția lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv. Au fost examinate situa
ția din taberele de refugiați palesti
nieni din sudul Beirutului, precum 
și probleme legate de statutul popu-

MIJLOCIU
lației palestiniene din teritoriile 
ocupate de Israel, informează comu
nicatul reuniunii, citat de agențiile 
M.E.N. și Q.N.A. Potrivit documen
tului, Comitetul Executiv a adoptat 
o serie de hotăriri in legătură cu so
luționarea conflictului din zona ta
berelor palestiniene și a subliniat 
necesitatea refacerii unității palesti
niene.

MOSCOVA 16 (Agerpreș). — La 
16 iunie, la Moscova a avut loc 
plenara C.C. al P.C.U.S. Plenara a 
aprobat proiectul planului de stat 
de dezvoltare economică și socială 
a U.R.S.S. pentru perioada 1986—1990, 
tezele și concluziile Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S. orientate spre 
înfăptuirea strategiei economice 
a partidului, elaborată de cel de-al 
XXVII-lea Congres al P.C.U.S. Tot

odată, precizează T.A.S.S., plenara 
a dat o înaltă apreciere rezultatelor 
Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, adoptind 
o hotărire în această problemă.

Raportul la plenară pe marginea 
acestor probleme a fost prezentat 
de Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.

PRAGA

scurt
IIAGENȚIILE DE PRESA

ÎNȚELEGERE. Guvernele R.P. 
Chineze si Republicii Portugheze 
au hotărit. in urma unor consultări, 
ca prima rundă de convorbiri pri
vind reglementarea problemei teri
toriului Macao să aibă loc în zilele 
de 30 iunie si 1 iulie, la Beijing, 
anunță agenția China Nouă.

nului (Majlisul), . Akbar Hashemi 
Rafsanjani, a fost reales în această 
funcție pentru o perioadă de incă 
un an, în cadrul unei ședințe a fo
rului legislativ al țării, informează 
agenția IRNA.

i

VIZITA. La Praga a fost dat pu
blicității comunicatul de presă pri
vind vizita oficială efectuată în 
R.S. Cehoslovacă de vlcenremierul 
si ministrul de externe al Egiptu
lui. Ahmed Esmat Abdel Meguid. 
Oaspetele egiptean a fost primit de 
președintele R.S. Cehoslovace. Gus
tav. Husak. si a conferit cu omolo
gul său cehoslovac in probleme re" 
feritoare îndeosebi la dezvoltarea 

■ relațiilor dintre cele două țări, re
latează agenția C.T.K,

LA BRUXELLES s-au desfășu
rat lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Belgia. Plenara a ales noul Birou 
Politic al C.C. al P.C.B. și Secreta
riatul Național al C.C. al P.C.B. în 
funcția de președinte al partidului 
a fost reales Louis Van Geyt. Vi
cepreședinte al partidului a fost 
ales Claude Renard.

l_
REALEGERE. Președintele Adu

nării Naționale Consultative a Ira

PREȘEDINTELE BRAZILIEI, 
Jose Sarney, a reafirmat hotărirea 
guvernului său de a înfăptui refor
ma aerară în interesul a milioane 
de țărani care nu dispun de pă- 
mint. Vorbind la un miting in lo
calitatea Bico de Papagaio. el a 
arătat că latifundiarii au creat un 
climat de violentă căruia ii 
victimă multi țărani lipsiți 
pămînt.

pentru patru ore. in sprijinul re
vendicărilor lucrătorilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de viată. 
Marea majoritate a celor 124 de 
zboruri interne si internaționale au 
fost anulate, cele menținute înre
gistrând mari întîrzieri. Miercurea 
trecută, circa 600 de piloți și meca
nici de bord ai aceleiași companii 
declarasera.de asemenea o grevă de 
24 de ore.

cad 
de

CIOCNIRI IN IRLANDA 
NORD. In orașul Ballyema din 
landa 
niri între polițiști si mai 
grupuri de protestanți care 
cat magazine si locuințe 
nind catolicilor, provocind 
materiale, relatează agenția United 
Press International. Patru polițiști 
au fost .răniți în timp ce încercau 
să-i aresteze pe participant^ la 
aceste acțiuni.

DE 
Ir- 

de Nord au avut loc cioc- 
multe 

au ata- 
aoar ti
pa eu be

GREVA. întreg personalul com
paniei aeriene grecești ..Olympic 
Airways" a întrerupt luni lucrul

TRANZACȚIE. Tribunalul Fede
ral al S.U.A. a aprobat vinzarea 
agenției United Press International 
(U.P.I.) către magnatul mexican 
Mario Vazquez-Rana, informează 
agenția U.P.I., adăugind că este 
pentru prima dată cind o agenție 
de presă americană trece sub con
trolul unui consorțiu străin.

ACCIDENTE. — Două avioane 
militare de tipul „Phantom F-4“, 
aparținind forțelor aeriene japo
neze, s-au prăbușit luni diminea
ța, cînd, in urma unui exercițiu de 
antrenament, au rămas fără com
bustibil. Piloții au reușit să se sal
veze, sărind cu parașutele. Numă
rul avioanelor militare de acest tip, 
aparținind Japoniei, prăbușite pînă 
acum, a ajuns la 14. Valoarea unui 
aparat este de 20,6 milioane dolari._1

(DIN ĂCTUALITATEA POLITICĂ)

Africa de Sud —un cazan
care clocotește...

- RELATĂRI ALE AGENȚIILOR INTERNATIONALE DE PRESĂ -
Proclamarea stării de urgență, prin care autoritățile de la Pretoria 

au încercat să împiedice comemorarea 
continuă să stîrnească în întreaga lume 
proteste și cea mai fermă condamnare, 
hotăririi nestrămutate a populației africane de a continua, pînă la 
victoria finală, lupta pentru abolirea apartheidului.

Din fluxul neîntrerupt al știrilor transmise în tot cursul zilei de luni, 
„Ziua Soweto", de agențiile de presă, iată doar o mică parte :

masacrului de la Soweto, 
un val fără precedent de 
concomitent cu reafirmarea

Numirea noului guvern
PRAGA 16 (Agerpreș). — După 

cum transmite agenția C.T.K., in 
conformitate cu prevederile constitu
ționale. președintele R.S. Cehoslova
ce. Gustav Husak, a numit, la 16 
iunie, la propunerea C.C. al P.C.C. 
și a Prezidiului .C.C. al Frontului 
Național al R.S.C., noul guvern al 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

R. F. G.
--------------------

Rezultatele alegerilor 
din landul 

Saxonia Inferioară
BONN 16 (Agerpreș). — Rezulta

tele oficiale definitive ale alegerilor 
legislative din landul vest-german 
Saxonia Inferioară, care au avut loc 
duminică, sînt următoarele : Uniunea 
Creștm-Democrată — 44,3 la sută din 
voturi (La alegerile din 1982 — 50,7 
la sută) și 69 de locuri în parlamen
tul local ; Partidul Social-Democrat 
— 42,1 la sută (36,5) și 66 de man
date ; Partidul Ecologist — ,7,1 la 
sută (6,5) și 11 locuri ; Partidul Li- 
ber-Democrat — 6 la sută (5,9) și 
9 mandate.

Tn urma scrutinului, U.C.D. a pier
dut majoritatea^ absolută in parla
mentul local și. în consecință, este 
nevoită să Intre in coaliție cu Parti
dul Liber-Democrat. De asemenea. 
P.S.D. a realizat un spor semnifi
cativ.

Alegerile din landul Saxonia In
ferioară au fost considerate drept un 
important test politic pentru guver
nul federal de coaliție condus de 
cancelarul Helmut Kohl, se sublinia
ză în cercurile observatorilor din 
Bonn.

japonia: Sezon preelectoral agitat

al R. S. Cehoslovace
Președintele guvernului este Lubomlr 
Strougal. în funcția de ministru al 
afacerilor externe a fost desemnat 
Bohuslav Chnoupck. iar ministru al 
apărării naționale. Milan Vaclavik.

Membrii noului guvern au depus 
jurămintul in fața președintelui Re
publicii.

In ciuda protestelor

opiniei publice

în S.U.A. au fost efectuate 
noi testări de rachete 

nucleare
WASHINGTON 16 (Agerpreș). — 

Pe poligoane ale Pentagonului din 
statele New Mexico și California a 
fost efectuată testarea unei rachete 
de croazieră de tip „Tomahawk", 
dotată cu focoase multiple teleghi
date independent (M.I.R.V.). precum 
și a unei rachete „Minuteman" — a 
anunțat, la Washington, un purtător 
de cuvîrit militar, citat de agenția 
Associated Press.

Continuarea de. către guvernul a- 
merican a experiențelor cu armenii-, 
cleare si a testării unei serii noi de 
arme nucleare, strategice si tactice, 
paralel cu anunțarea de către Admi
nistrația S.U.A. a intenției de a nu 
mai respecta. în perspectivă, anga
jamentele asumate prin tratatul 
S.A.L.T.-2. încheiat in 1979 cu 
U.R.S.S.. au dat naștere la numeroa
se proteste in Statele Unite și in 
străinătate, din partea unor oameni 
politici și reprezentanți de frunte ai 
opiniei publice, care văd în aceste 
acțiuni o nouă escaladare a cursei 
periculoase și costisitoare a înarmă
rilor nucleare.

• în suburbiile orașelor Capetown 
și Durban au avut loc luni puterni
ce ciocniri intre populația de culoa
re și forțele de ordine, care au des
chis focul asupra demonstranți
lor, rănind numeroase persoane. 
• Militari înarmați și polițiști au 
pătruns cu forța duminică în curtea 
unei biserici din Johannesburg, 
unde episcopul Desmond Tutu, lau
reat al Premiului Nobel pentru 
pace, oficia un serviciu religios în 
memoria victimelor de la Soweto. 
Ei și-au făcut apariția exact în mo
mentul în care episcopul declara : 
„Trebuie să comemorăm evenimen
tele de la 16 iunie cu demnitatea 
cuvenită. Să dăm dovadă de mă
sură. Problemele țării 
vor fi soluționate atîta 
copiii noștri sînt uciși,
printr-o conlucrare între toți locui
torii, fără deosebire de culoarea

noastre nu 
vreme cît 
ci numai

pielii" O Potrivit ultimelor anun
țuri. din momentul proclamării 
stării de urgență au fost arestați 
peste 2 000 de africani • Numărul 
celor uciși se ridica, pină duminică, 
la 19 • La o conferință de presă
organizată la Paris, Oliver Tambo, 
președintele Congresului Național 
African (A.N.C.), a combătut argu
mentele celor care afirmă că nu 
trebuie să se adopte sancțiuni in
ternaționale împotriva guvernului 
R.S.A.. intrucît aceste sancțiuni s-ar 
răsfrînge asupra populației africane, 
înrăutățindu-i soarta. „Sancțiunile 
nu ne vor ucide — a declarat
Tambo. Apartheidul este cel ce 
ne ucide" • Imediat după procla
marea stării de urgență, elementele
extremiste în rindul populației albe 
au luat pur și simplu cu asalt ma
gazinele unde se vind arme și mu
niții. Negustorii de arme au sporit 
prețurile de mai bine de două ori, 
iar cererile de permise port-armă

au inundat birourile autorităților de 
resort • La Durban a explodat un 
automobil capcană care a făcut trei 
morți și circa 70 de răniți. Violența 
naște violență • Primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, Robert Muga
be. a lansat un apel Organizației Uni
tății Africane in vederea creării unei 
forțe armate africane care să contri
buie la apărarea țărilor din „prima 
linie" împotriva actelor de agresiu
ne ale Pretoriei și care să participe 
la lupta împotriva apartheidului. 
„Singurul limbaj pe care africanzii 
(extremiștii albi) il înțeleg este cel 
al armelor" • La Haga în fața am
basadei R.S.A. a avut loc o mani
festație la care au participat peste 
2 000 de persoane • Bank of Ame
rica, a doua instituție bancară din 
S.U.A. in ordinea importanței, a de
cis să nu mai acorde nici un împru
mut întreprinderilor sud-africane
• Un grup de reprezentanți proemi- 
nenți ai sportului din R.S.A., deopo
trivă albi și negri, a lansat un apel 
pentru abolirea imediată a politicii 
de apartheid. Printre semnatari se 
numără celebrul jucător al echipei 
naționale de rugbi, Naas Botha, că
pitanul echipei naționale de criket, 
Clive Rice, alergătorul de fond Bru
ce Fordyce și alții» Secretarul de 
stat de la Ministerul Afacerilor Ex
terne din R.F.G., Juergen Moelle- 
mann, a afirmat că în urma impune
rii stării de urgență în R.S.A. au 
fost arestați cel puțin patru misio
nari vest-germanî și a cerut energic 
imediata lor punere în libertate
• Luni a inceput la Luxemburg o 
reuniune de două zile a țărilor Pie
ței comune, care discută problema 
adoptării unor sancțiuni comune con
tra R.S.A. In timp ce Danemarca a 
instituit de pe acum un embargou 
comercial total față de mărfurile 
sud-africane. Marea Britanie se opu
ne sancțiunilor • Primul ministru

australian Bob Hawke a declarat că 
există pericolul dispariției Com- 
monwealth-ului ca organizație, dato
rită refuzului premierului britanic 
Margaret Thatcher de a adopta 
sancțiuni împotriva Africii de Sud
• Papa loan Paul al II-lea a expri
mat „profunda sa tulburare" față de 
marele număr de persoane care au 
căzut victimă represiunilor rasiale 
din R.S.A. • Autoritățile de la Pre
toria au avertizat pe gazetari, inclu
siv cei străini, să se abțină de la 
publicarea sau transmiterea oricăror 
informații „subversive". Un camera
man al rețelei de televiziune ameri
cane C.B.S., Wim de Vos, de națio
nalitate olandeză, a fost expulzat 
fără a se furniza vreo explicație pen
tru aceasta, în timp ce un altul, de 
origine sucT-africană, George De’Ath, 
colaborator al unui post de televi
ziune britanic, „a fost ucis în urma 
unei agresiuni brutale în timp ce-și 
exercita meseria" • Cursul rându
lui, moneda națională a R.S.A., a 
scăzut de la 50 de cenți sud-africani 
pentru un dolar american la 37 de 
cenți • Răspunzind apelului „Coa
liției antiapartheid", 10 000 de per
soane au manifestat pe străzile New 
York-ului, cerind să se pună capăt 
stării de urgență in R.S.A. Celebrul 
cintărcț de culoare Harry Belafonte 
a dat citire unei scrisori adresate lui 
Winnie Mandela, soția liderului 
populației africane, Nelson Mandela, 
aflat în temniță de peste două dece
nii. Scrisoarea care compară apar
theidul cu nazismul se termină cu 
cuvintele : „Victoria este sigură"
• Autoritățile sud-africane încearcă 
să ațîțe rivalitățile tribale, să-i opu
nă pe africani unii împotriva altora. 
Intre mijloacele la care se recurge 
în această luptă fratricidă se numără 
și supliciul „colierului" (de gîtul 
victimei este prins un cauciuc de 
automobil, stropit cu benzină, căruia 
i se dă foc) • Peste 200 000 de per
soane au luat parte la un mare con
cert gratuit organizat in aer liber in 
centrul Parisului de către grupul 
antiapartheid „S.O.S. — rasismul". 
In timpul concertului s-a dat citire 
unui mesaj al președintelui Mitter
rand, în care se spune : „Rasismul 
nu este altceva decit o rămășiță ana
cronică a istoriei".

Hotărirea guvernului nipon pri
vind organizarea anticipată a alege
rilor generale oglindește incertitudi
nile și frămîntările ce domnesc pe 
scena politică japoneză, supusă unor 
intense presiuni atit. interne, cît și 
externe. Această decizie era previzi
bilă de mai multă vreme.

In mod normal, alegerile pentru 
înnoirea a jumătate din mandatele 
Camerei Consilierilor' (camera supe
rioară a Dietei — parlamentul) ur
mau să aibă loc la 6 iulie, iar cele 
pentru desemnarea tuturor celor 512 
deputați ai Camerei Reprezentanților 
— în decembrie anul viitor. Consi- 
derînd însă că acum este momentul 
cel mai favorabil care i-ar permite 
„redobindirea unei majorități stabi
le în ambele camere ale Dietei" (zia
rul „Akahata"), guvernul a impus 
dizolvarea Camerei Reprezentanților 
și astfel a devansat data scrutinu
lui. Cai urmare, la 6 iulie vor avea 
loc alegeri generale — respectiv și 
in camera superioară și in cea in
ferioară.

Această acțiune neobișnuită în Ja
ponia în întreaga perioadă postbeli
că este justificată de guvernul Na- 
kasone prin „rațiuni organizatorice". 
Presa niponă însă este unanimă in 
a aprecia că la mijloc sînt „rațiuni 
de ordin politic și economic". Ducă 
cum se știe, în ultima vreme situația 
economică și socială s-a caracterizat 
printr-o evoluție mai puțin favora
bilă decît în trecut. Datele institute
lor de prognoză dezvăluie o evoluție 
asemănătoare in perioada următoare. 
In același timp, s-au accentuat și 
unele dificultăți externe : nici, vizita 
premierului Nakasone la Washington, 
nici întîlnirea la nivel înalt de la 
Tokio a celor șapte țări capitaliste 
dezvoltate nu au adus clarificările 
necesare, contenciosul comercial ni- 
pono-american și nipono—vest-eur-j- 
pean căpătind proporții. De aceea, 
strategii partidului liberal-democrat 
au apreciat că nu mai este timp de 
așteptat, cronicizarea dificultăților — 
și interne și externe — puțind in
fluența negativ electoratul în opțiu
nile sale. în schimb, un scrutin an
ticipat — susținut de rezultate ante
rioare favorabile — ar putea oferi 
partidului de guvernâmint o victorie 
confortabilă, care să-i permită adop
tarea și traducerea nestînjenită în 
viată a măsurilor economice preco
nizate. considerindu-se că 1986 „va 
fi un an al marilor reforme, un an 
de pregătire a Japoniei pentru se
colul XXI". Au fost inițiate consul
tări. create organisme speciale cu-

prinzind numeroase cadre de specia
liști care să schițeze eșafodajul ne
cesar orientării evoluției țării pen
tru perioada următoare.

Aceste evoluții au loc pe fundalul 
unei anumite încetiniri a ritmului de 
creștere economică pe anul in curs, 
dovadă că „nici chiar o tară ca Ja
ponia nu a putut scăpa consecințelor 
crizei economice mondiale" („Finan
cial Times").

în aceste condiții, esența unora din 
măsurile enunțate poate fi judecată 
după prevederile bugetului pe 1986. 
Totalul cheltuielilor guvernamentale
— prevăzute în acest document — 
este menținut la nivelul anului 1985, 
însă fondurile alocate capitolelor 
educației, asigurărilor sociple. lucră
rilor publice si organelor locale sînt 
mult inferioare celor de anul trecut. 
Aceasta înseamnă — relatează bu
letinul ..JAPAN PRESS WEEKLY"
— că ..programul economic al guver
nului are la bază impunerea unor se
rioase sacrificii poporului", ceea ce 
creează ample nemulțumiri in rîndu] 
unor largi pături ale populației, ca- 
re-si văd redus simțitor standardul 
de viată. Pe de altă parte — con
tinuă buletinul menționat — numă
rul mare de falimente înregistrate 
în primele luni ale anului arată că 
nici chiar cercurile burgheziei co- 
mercial-industriale mici si mijlocii 
nu sînt scutite de dificultăți, făcînd 
astfel ca ..numărul celor loviți de 
recesiune si de evoluțiile nefavora
bile de pe piața financiar-monetară 
să fie mult mai insemnat".

Desigur. în balanța viitorului scru
tin. aceste nemulțumiri nu pot fi ig
norate. după cum nu poate fi negli
jată nici încetinirea creșterii econo
mice. exprimată prin folosirea mai 
redusă a forței de muncă. Se fac re
simțite și alte aspecte negative. De 
exemplu. Japonia este cunoscută 
prin acumularea unor importante ex
cedente în comerțul exterior, care 
i-au creat și îi creează numeroase 
neplăceri cu partenerii americani si 
vest-europeni.

Aceștia pun 
tate problema 
ficit pe care 
Japonia. Și.
autoritățile nipone promit 
radicale" în vederea „deschiderii pie
ței" Japoniei în fața mărfurilor ame
ricane si vest-europene. Despre ase
menea „măsuri radicale" însă se 
vorbește de multi ani. fără ca să se 
schimbe ce'Va. Dimpotrivă. ..Situația
— scrie „WALL STREET JOURNAL"
— pare să se înrăutățească. Promi-

în continuare cu acui- 
reducerii uriașului de- 
îl au în comerțul cu 
la fel ca in trecut — 

„măsuri

alăturată), 
la 31 mai, 

desfășoară pe 
Tokio-Hiro-

de a-și

Un loc important in 
cadrul campaniei e- 
lectorale din Japonia 
il ocupă, lesne de în
țeles, problemele apă
rării păcii, preintimpi- 
nării unui conflict 
nuclear pustiitor, a- 
ceastă țară fiind sin
gura țară din lume 
care a suferit ororile 
războiului atomic. In
terzicerea și elimina
rea tuturor armelor 
de exterminare in 
masă este și obiecti
vul urmărit de parti
cipanta la impunăto
rul marș al păcii (fo
tografia 
inceput 
care se 
traseul 
shima.

IM

siunile repetate ale Japoniei 
-deschide viata- internă s-au dove
dit lipsite de fundament. Nu mai 
tirziu. in iulie 1985, la Tokio a fost 
adoptat un asa-zis plan de acțiune 
in această direcție. Rezultatul ? fn 
anul fiscal ce s-a încheiat la 31 mar
tie 1986, Japonia a înregistrat un sur
plus comercial cu 50 la sută mai 
mare decit cel din anul precedent. 
Pe relația S.U.A. excedentul a fost 
de 49,7 miliarde dolari (potrivit da
telor americane), in timp ce in 
schimburile cu Piața comună exce
dentul nipon a fost de 12,66 miliarde 
dolari".

în ultimul timp însă, punctul ne
vralgic al disputelor americano-iapo- 
neze îl reprezintă nu atit deficitul 
comercial ăl S.U.A. (in special după 
creșterea valorii yen-ului. care a dus 
la scăderea competitivității produse
lor japoneze), cit mai ales „creșterea 
rolului Japoniei in domeniul apără
rii Pacificului". Spus mai direct — 
aceasta înseamnă că. dună părerea 
S.U.A.. Japonia „trebuie să-si asume 
apărarea căilor maritime pînă la 
1 000 de mile de coasta sa", ceea ce 
va presupune angajarea unor fon
duri tot mai mari, care vor depăși

acel nivel maxim de 1 la 
P.N.B. stabilit pentru cheltuielile .... 
litare de guvernul de la Tokio în 1976.

Deși unele cercuri de afaceri ni
pone se dovedesc „sensibile" fată de 
promisiunile profiturilor suplimen
tare ce s-ar putea realiza din comen
zile pentru armament, guvernul de 
la Tokio, ca Urmare a presiunilor 
exercitate de opinia publică, nu a 
mers decît partial în întimpinarea 
dorinței lor: creditele prevăzute pen
tru înarmare vor creste în 1986 cu 
6.58 la sută fată de anul trecut, dar 
ele se vor menține totuși la nive
lul prevăzut — reprezentînd doar 
0.997 la sută din P.N.B.

La toate aceste frămîntări se adau
gă si controversele din cadrul con
ducerii Partidului Liberal Democrat, 
de guvernămint. care, practic. se 
pregătește nu numai pentru viitoa
rea confruntare electorală, dar și 
pentru desemnarea unui nou lider — 
Yasuhiro Nakasone fiind primul con
ducător al partidului care a detinut 
două mandate consecutive ca pre
ședinte al P.L.D. — termen maxim 
prevăzut de statutul partidului.

mi-

Nicolae PIOPEANU
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