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Exigentă analiză a problemelor și mersului campaniei agricole,

a activității desfășurate pentru înfăptuirea cu succes a

obiectivelor noii revoluții agrare

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, vineri 26 iunie, o 
vizită de lucru în unități agri
cole de producție și de cerce
tare științifică din județele Că
lărași și Ialomița.

Noul dialog de lucru al 
secretarului general al partidului 
a fost consacrat — și în această 
zi — examinării la fața locului, pe 
ogoare, a modului în care se des
fășoară campania agricolă și, în
deosebi, a măsurilor ce se impun 
pentru recoltarea la timp și în cele 
mai bune condiții a păioaselor, 
pentru efectuarea lucrărilor de în
treținere a culturilor cerealiere, 
tehnice și legumicole, pentru res
pectarea riguroasă a tehnologiilor 
prevăzute, folosirea deplină a 
parcului de mașini și utilaje, a în
tregii baze tehnico-materiale, pen
tru evaluarea corectă a recoltelor, 
în deplină concordanță cu realită
țile din cîmp.

Au participat tovarășii Vasile 
Bărbulescu, Silviu Curtlceanu, 
Gheorghe David, ministrul agri
culturii.

Vizita a prilejuit analizarea unui 
cerc larg de probleme privind 
aportul cercetării științifice agri
cole la ridicarea gradului de ferti
litate a pămîntului, producerea de 
material biologic de înaltă produc
tivitate, realizarea unor tehnologii 
de mare eficiență, dezvoltarea con
tinuă a agriculturii noastre so
cialiste.

Această cuprinzătoare și rodnică 
analiză cu privire la creșterea con
tribuției cercetării științifice la ri
dicarea calitativă și modernizarea 
producției agricole a avut Ioc la 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CEREALE Șl PLAN
TE TEHNICE FUNDULEA, 
distins, pentru rezultatele sale deo
sebite, cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare".

Erau de față numeroși cercetă
tori, precum și mii de oameni ai 
muncii din județul Călărași, care 
l-au întîmpinat pe secretarul ge
neral al partidului cu multă dra
goste și stimă, cu îndelungi urale 
și ovații, exprimîndu-i cald și 
direct profunda recunoștință pen
tru condițiile create afirmării pu
ternice a științei agricole româ
nești, pentru rolul însemnat con

ferit acesteia în procesul înfăptui
rii noii revoluții agrare, pentru 
grija statornică ce o poartă înflo
ririi multilaterale a patriei, creș
terii continue a bunăstării între
gului popor. S-a scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu deosebită căldură

la coborîrea din elicopter de pri
mul secretar al' Comitetului jude
țean Călărași al P.C.R., loan Foriș, 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, de 
membri ai conducerii institutului.

O formație alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai de
tașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

Grupuri de pionieri, de tinere 
și tineri au oferit buchete de flori.

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu specialiștii 
de la Fundulea s-a constituit în- 
tr-o dezbatere aprofundată a căi
lor și modalităților concrete prin 
care colectivul institutului trebuie 
să-și îndeplinească, în continuare, 
în mod exemplar, sarcinile impor-
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Sarcini prioritare in economie:

PLANUL LA EXPORT
- REALIZAT EXEMPLAR!

Participarea tot mai largă a tării noastre la circui
tul mondial de valori materiale este o cerință fi
rească. determinată de însuși potențialul productiv al 
economiei aflat in continuă dezvoltare. In această pri
vință. în cuvintarea la recenta Plenară comună a Con
siliului National al Oamenilor Muncii și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, to
varășul Nicolae Ceaușescu, subliniind necesitatea de 
a se acorda o atenție deosebită exportului, s-a refe
rit concret la imperativul care situează sarcinile in 
acest domeniu in primul plan al activității produc
tive : creșterea încasărilor valutare ale tării necesa
re atit pentru plata importurilor, cit și pentru lichi
darea datoriei externe. Cu alte cuvinte exportul, co
merțul exterior, colaborarea internațională constituie 
pentru economia românească o necesitate pentru buna 
desfășurare a întregii activități, pentru înfăptuirea ge
nerală a programelor de dezvoltare economico-socială 
a tării.

Experiența de pînă acum demonstrează prin pu
terea de netăgăduit a faptelor că cele mai bune re
zultate in activitatea de comerț exterior au fost ob
ținute de acele unități economice unde s-au organi
zat secții, linii de fabricație, echipe specializate în 
producția de export. In felul acesta se creează ca
drul organizatoric necesar pentru lansarea cu prio
ritate in fabricație a producției de export, pentru 
onorarea la termenele stabilite si la un înalt nivel 
calitativ a contractelor încheiate cu partenerii de pes

te hotare. Bineînțeles, aceasta nu exclude, ci. dim
potrivă. impune cu atît mai mult necesitatea de a 
se urmări permanent, zi de zi. asigurarea cu prio
ritate a bazei de materii prime și materiale pentru 
producția destinată exportului, respectarea cu stric
tețe a graficelor de lucru. In general, activitatea pro
ductivă trebuie astfel organizată în fiecare întreprin
dere cu sarcini în acest domeniu îneît toate comen
zile primite si contractele încheiate să fie onorate în 
prima jumătate a fiecărei luni, asigurîndu-se în fe
lul acesta răgazul de timp necesar pentru pregătirea 
si expedierea fondului de marfă, pentru întocmirea 
documentelor necesare încasării contravalorii produ
selor livrate. Asa cum s-a subliniat la recenta Plena
ră comună a Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii si a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
Si Sociale, contractele încheiate pină în prezent asi
gură. in bune condiții. îndeplinirea planului Ia ex
port pe următoarele luni atit pe relația țări socialiste, 
cît si ne devize convertibile.

Cum trebuie să se acționeze concret pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a producției de ex
port, pentru onorarea exemplară a contractelor în
cheiate cu partenerii de peste hotare 1 In rîndurile 
ce urmează ne vom referi la modul în care si-a or
ganizat activitatea în acest domeniu o întreprindere 
ale cărei produse sînt bine cuhosoute și apreciate pe 
piața externă : „Electromureș" din Tirgu Mureș.

O condiție esențială : 
structurarea producției po
trivit cerințelor pieței exter- 
pg Există în unele unități econo- 
mioe care au sarcini la export 
mentalitatea că important este să 
se realizeze produsele de calitate, 
valorificarea acestora căzînd în a- 
tribuțiile altora. De aceea, efortul 
pentru a cunoaște piața externă și 
a adapta producția la cerințele ei 
este, adesea, minor, nesemnifica
tiv. Cu totul altfel se’gîndește și 
se acționează la „Electromureș".

„In repetate rînduri și reoent la 
Plenara comună, secretarul gene
ral al partidului a atras atenția că 
principala răspundere pentru înde
plinirea planului la export revine 
producătorului — ne-a spus ing. 
loan Olteanu, directorul întreprin
derii. în acest domeniu nu de ar
gumentări și justificări este nevoie, 
ci de acțiuni practice, eficiente. în 
ce ne privește am încercat, și cred 
că în bună parte am reușit, să res
tructurăm și să diversificăm gama 
produselor de export, asimilînd, în

timp scurt, în fabricație produse cu 
un înalt grad de prelucrare și de 
complexitate tehnică — cerute de 
piață — condiție esențială a unui 
export competitiv, avantajos. De 
asemenea, oamenii noștri s-au 
convins din oe în ce mai mult că o 
reușită deplină în aoeastă activitate 
este doar atunci cînd faci totul 
pentru a exporta cît mai multă 
inteligență cu cit mai puține ma
terii prime și energie incorporate 
în produs. Rod al acestei preocu
pări, al schimburilor de fond care 
s-au produs în mentalitatea munci
torilor și specialiștilor, în acest an 
ponderea în producția de export a 
unității o dețin conductorii elec
trici izolați, cei pentru telecomuni
cații, automatizări șl electronică 
pentru instalații fixe și mobile, 
coordonatele pentru telefonie și 
cele cu fișe pentru aparataje elec
trice etc. — conductori de valoare 
ridicată la realizarea cărora au 
contribuit nu numai oei peste 280 
de proiectanți, ci foarte multi spe
cialiști, maiștri, muncitori cu expe
riență din producție, la aceste 
produse se adaugă obiectele de uz 
casnic sau elementele de conectică,

precum și multe altele, produse pe 
care le exportăm în circa 18 țări".

Așadar, un nomenclator larg de 
produse care trebuie să răspundă, 
totodată, unor severe exigențe ma
nifestate de partenerii străini din 
S.U.A., R.F. Germania, Anglia sau 
Japonia. Cu toate acestea. între
prinderea și-a realizat și depășit, 
lună de lună, sarcinile de plan la 
export. Astfel, se estimează că în 
primul semestru din acest an se 
realizează și se livrează pe adresa 
unor parteneri externi, în plus față 
de sarcinile de plan, produse în 
valoare de 5 milioane lei. Cum se 
pot armoniza cerințele de calitate, 
diversitate și eficientă astfel îneît 
planul de export să fie exemplar 
Îndeplinit ?

La temelia bunelor re
zultate — organizarea ri
guroasă a fabricației. ExPe* 
riența bună dobîndită în decursul 
anilor a învățat acest harnic și 
priceput colectiv de oameni al 
muncii că nu trebuie neglijat nici 
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Coexistența pașnică - necesitate istorică 
a lumii contemporane

„Situația nouă care s~a creat prin apariția unor noi tipuri 
de arme nucleare și de distrugere în masă, extrem de periculoase, 
impune o gindire și o abordare nouă a problemelor războiului și 
păcii, care să pornească de la faptul că, in condițiile actuale, un 
nou război mondial și, în general, orice război sînt de neconceput”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Complexitatea și fragilitatea vieții 

internaționale, procesele și fenome
nele contradictorii de pe arena mon
dială aduc în centrul dezbaterilor 
politice o serie de aspecte majore 
privind coexistenta pașnică, trans
formarea sa într-un sistem stabil și 
în același timp dinamic de relații 
normale, cooperante între țări cu 
orînduiri sociale diferite. Elaborată 
după apariția unor sisteme sociale 
deosebite, cristalizată îndeosebi ca 
urmare a concluziilor realiste impu
se după ravagiile celui de-al doilea 
război mondial, a înțelegerii perico
lului conflictelor militare si încordă
rilor datorate ..războiului rece", teza 
coexistentei pașnice capătă astăzi. în 
„epoca atomică", semnificații noi, are 
valoarea unui imperativ istoric ge
nerat de schimbări calitative funda
mentale.

Uriașele acumulări de arme, in 
special nucleare, au pus ome
nirea în fata pericolului grav 
al unor distrugeri inimaginabile, 

greu de anticipat, datorate chiar și 
unei explozii accidentale, care ar a- 
trage după sine reacții în lanț, avînd 
drept urmare dispariția definitivă a 
vieții. Astfel incit se poate spune, in 
termeni realiști, lucizi că alternativa 
coexistentei pașnice — în cazul unui 
război — nu ar fi decît „inexistență 
veșnică". Singura cale menită a pre
veni. a evita o oonsecintă de aseme
nea gravitate este, desigur, conlu
crarea reciproc avantajoasă dintre 
state, dezvoltarea liberă a fiecărei 
națiuni in cadrul unor relații in
ternaționale democratice, stabile.

în lumina situației dramatice crea
te de cursa tot mai accelerată a în
armărilor. de acumularea neîntre
ruptă și perfectionarea calitativă a 
unor stocuri de arme nucleare care 
pot distruge de mai multe ori în
treaga omenire, secretarul general 
al partidului nostru a enuntat cu 
claritate. în spiritul unei profunde 
filozofii politice umaniste, la Con
gresul al XlII-lea, teza potrivit că
reia războiul nu mai este de conceput, 
impunîndu-se cu acuitate concentra
rea eforturilor tuturor națiunilor lu
mii spre înlăturarea cu desăvîrșine

a acestuia, spre promovarea fermă 
a unei politici noi. de colaborare și 
pace.

In această privință, multiplele pro
bleme acumulate pe arena mon
dială „necesită o nouă înțelegere, o 
abordare nouă, care să țină seama 
— cum subliniază tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — de marile 
schimbări ce s-au produs in viața 
internațională, in știință, in tehnică, 
de faptul că un război cu folosirea 
armelor nucleare inseamnă distruge
rea lumii".

Atunci cînd prevalează rațiunea, 
cînd se manifestă răspundere pen
tru soarta omenirii apare limpede 
că popoarele nu pot accepta „co
existența cu armele nucleare". Al
ternativa — singura rațională — co
existența fără arme nucleare impune 
să se renunțe cu desăvîrșire la con
cepția irațională care consideră că 
armele nucleare ar contribui la întă
rirea capacității de apărare, la 
securitatea statelor. O concepție 
ce a generat periculoasa „doctrină 
a descurajării", pe temeiul căreia 
se caută noi arme, se intențio
nează transferarea „săbiei nucleare" 
de pe Pămînt în Cosmos, treoerea la 
așa-zisul război al stelelor. Vechiul 
adagiu „dacă vrei pace, pregăteș- 
te-te de război", este pe cît de ana
cronic în fundamentarea vreunei 
strategii, pe atît de periculos cînd 
devine linie de conduită politică.

încetarea cursei înarmărilor șl 
realizarea unor măsuri de dezar
mare efectivă. începînd cu armele 
nucleare, capătă, de aceea, cu ade
vărat o importantă istorică. Iată de 
ce. așa cum s-a declarat recent, 
doctrina militară a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia este 
strict defensivă, pornește de la faptul 
că. în condițiile actuale, recurgerea 
la calea militară pentru rezolvarea 
oricărei probleme litigioase este de 
neconceput. Amplul program de mă
suri de dezarmare. în primul rînd 
de dezarmare nucleară, lansat de 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, propunerile constructive 
ele altor state exprimă convingerea 
că în momentul de fată există po
sibilități reale de a se trece la

măsuri practice, de a se începe „de- 
nuclearizarea armatelor și arma
mentelor". spre a se ajunge la 
stadiul cînd omenirea va fi eliberată 
de spectrul continuei amenințări a 
„ghilotinei nucleare". Pentru că. atîta 
vreme cît rachete atomice sînt pre
gătite pentru „startul ripostei", cum 
teoretizează cercuri militariste, a- 
ceastă ghilotină poate „cădea" ori- 
cind și întrerupe definitiv cursul 
civilizației.

În mod logic, doar mai puține 
arme, un echilibru continuu di
minuat al acestora pot asigura o 
bază viabilă coexistentei pașni

ce. Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, mereu subliniată de 
președintele tării că o securitate 
reală a popoarelor poate fi garantată 
nu prin acumularea și dezvoltarea 
unor noi tipuri de arme, ci numai pe 
calea distrugerii și lichidării totale 
a acestora. Hotărîrea României de 
a acționa. împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate popoarele lu
mii, pentru înfăptuirea dezar
mării, în primul rînd a celei nu
cleare. pentru eliminarea pericolului 
de război, pentru solutionarea po
litică. prin tratative, a stărilor de 
încordare și conflict, pentru edifica
rea unei lumi a păcii, înțelegerii și 
cooperării își găsește expresia în 
multiple inițiative, demersuri și pro
puneri concrete prezentate de-a 
lungul anilor și care se bucură de 
un larg ecou international.

în condițiile cînd s-a evidențiat că 
nu există o altă cale decît reduce
rea radicală a nivelului înarmărilor, 
rațiunea cere să se și acționeze in 
această direcție. Ceea ce presupu
ne încetarea experiențelor nucleare, 
scoaterea din stare operațională și 
dezafectarea rachetelor purtătoare 
de focoase atomice, interzicerea și 
lichidarea armelor chimice și a altor 
arme de distrugere în masă, re
ducerea forțelor armate și a arma
mentelor conventionale, crearea de 
zone libere de arme nucleare și chi
mice, înfăptuirea unor măsuri poli- 
tico-militare de creștere a încrederii,
(Continuare in pagina a VI-a)
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HOTĂRÎREA-CHEMARE
a Plenarei comune a Consiliului National al Oamenilor Muncii

din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe 

și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în zilele de 
23 și 24 iunie a.c. a avut loc Plenara co
mună a Consiliului Național ol Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și finanțe și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, in spiritul hotăririlor Congresu
lui al Xlll-lea al partidului, plenara a dez
bătut și aprobat :
- Raportul cu privire la realizarea pla

nului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială și o programelor de perfec
ționare a organizării și modernizare a proce
selor de producție, creșterea eficienței eco
nomice în toate sectoarele de activitate și 
măsurile ce se impun pentru realizarea tu
turor indicatorilor de plan pe anul 1987 ;
- Proiectul Pianului național unic de 

dezvoltare economico-socială a României 
pe anul 1988 ;

- Programul privind recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile, recon- 
diționarea și refolosirea pieselor și suban- 
samblelor pe anul 1988 ;

- Raportul cu privire la îmbunătățirea 
nivelului dobînzilor încasate și plătite de 
bănci in relațiile cu unitățile socialiste și 
populația in vederea perfecționării meca
nismului economico-financiar.

Lucrările marelui forum reprezentativ al 
democrației muncitorești-revoluționare s-au 
desfășurat in atmosfera de puternică mobi
lizare și angajare comunistă care-i însu
flețește pe toți oamenii muncii în întrecerea 
socialistă, în activitatea eroică pe care în
tregul nostru popor o desfășoară, cu hotâ- 
rîre și spirit patriotic, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
întîmpinarea Conferinței Naționale a parti
dului, pentru ridicarea necontenită a țării 
pe noi culmi de progres și civilizație.

Plenara dă. o „înaltă apreciere ideilor și 
orientărilor de o excepțională însemnătate 
cuprinse în magistrala cuvîntare a secre
tarului general al partidului, insușindu-și 
pe deplin concluziile profund științifice și 
mobilizatoare formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la realizările 
obținute în activitatea economico-socială în 
cele aproape șase luni ale anului, la di
recțiile și mijloacele de acțiune pentru li
chidarea în cel mai scurt timp a lipsurilor 
care s-au manifestat, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții, cu rezultate su
perioare, a planului pe întregul an, precum 
și la pregătirea temeinică a planului pe 
anul 1988.

Plenara își însușește întru totul sarcinile, 
Indicațiile și orientările de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică pentru perfec
ționarea activității de planificare și 
conducere a economiei naționale cu
prinse în cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe care o adoptă, in 
unanimitate, ca mobilizator program de 
muncă și acțiune revoluționară, al Consi
liului Național, al tuturor consiliilor oame
nilor muncii, al întregului nostru popor pen
tru îndeplinirea planului pe anul în curs și 
pe întregul cincinal.

Plenara relevă, și cu acest prilej, contri
buția hotărîtoare, determinantă a secreta
rului general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înflăcărat patriot și militant revoiuționar, 
ctitorul strălucit al României moderne, 
personalitate proeminentă a lumii contem
porane, la fundamentarea profund științi
fică și la înfăptuirea întregii politici de 
dezvoltare economico-socială a patriei, de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

Plenara exprimă, totodată, sentimentele 
de aleasă stimă și respect pe care între
gul nostru popor le nutrește față de tova
rășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, savant de 
largă recunoaștere internațională, pentru 
contribuția deosebită pe care o aduce la 
înflorirea necontenită a științei, învățămîn- 
tului și culturii, la antrenarea largă a cer
cetării științifice în soluționarea probleme
lor producției materiale, la progresul mul
tilateral al patriei.

In deplină unanimitate, participanții la 
plenară își exprimă profunda satisfacție și 
întreaga aprobare față de modificările și 
completările aduse Legii privitoare la or
ganizarea și funcționarea Consiliului Su
prem ol Dezvoltării Economice și Sociale, 
potrivit căfora președintele Republicii So
cialiste România este și președinte al aces
tui înalt organism și al Biroului său per
manent. Prezența celui mai iubit fiu al 
poporului nostru, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in fruntea Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale reprezintă cea mai sigură garan
ție a înfăptuirii neabătute a hotăririlor is
torice stabilite de Congresul al Xlll-lea, a 
Programului partidului, a obiectivului stra
tegic fundamental de trecere o României 
la stadiul de tară socialistă mediu dezvol
tată.

Dezbaterile în cadrul lucrărilor plenarei 
au evidențiat că planul pe anul 1988, 
elaborat sub directa îndrumare și cu parti
ciparea nemijlocită a secretarului general

al partidului, asigură toate condițiile înfăp
tuirii in bune condiții a obiectivelor de 
dezvoltare intensivă a economiei, realizării 
unei noi calități a muncii și vieții întregu
lui popor, constituind o etapă decisivă
pentru îndeplinirea prevederilor planului
național unic de dezvoltare economico- 
socială in cel de-al 8-lea cincinal, a hotă
ririlor Congresului al Xlll-lea al partidului, 

însușindu-și pe deplin aprecierile secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la rezulta
tele obținute în primo jumătate a acestui 
an, plenara cere întreprinderilor, centrale
lor și ministerelor economice, consiliilor de 
conducere ale acestora, colectivelor de oa
meni ai muncii sâ acționeze, in continuare, 
cu exigență și înaltă răspundere pentru a 
asigura înfăptuirea ritmică, integrală, în 
cele mai bune condiții a producției fizice, 
a tuturor sortimentelor, in conformitate cu 
prevederile planului și ale contractelor, 
pentru îmbunătățirea întregii activități, 
pentru valorificarea superioară a resurse
lor moteriale ale țării, a puternicei baze 
tehnico-materiale de care dispune econo
mia națională.

O atenție permanentă trebuie să se acor
de realizării producției de materii prime, 
îmbunătățirii activității în domeniul extrac
ției de cărbune și țiței, a tuturor substan
țelor utile, in mod deosebit trebuie să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru reali
zarea producției de energie, a programe
lor și planurilor de investiții și reparații ca
pitale a capacităților energetice.

In cadrul dezbaterilor s-a relevat, de 
asemenea, necesitatea de a se acționa cu 
fermitate pentru rezolvarea operativă a tu
turor problemelor care privesc realizarea, 
la irțalți parametri de calitate, a producției 
destinate exportului, asigurîndu-se, în acest 
scop, programarea, pregătirea și lansarea 
cu prioritate în fabricație a acestor pro
duse, aprovizionarea tehnico-materială și 
livrarea întregului fond de marfă la ter
menele stabilite în contractele cu benefi
ciarii externi.

Analizind cu exigență și răspundere 
obiectivele planului pe 1988, participanții 
subliniază că acestea țin seama de orien
tările și hotărîrile Congresului al Xlll-lea 
privind dezvoltarea intensivă, afirmarea pu
ternică a științei și tehnicii moderne în 
toate sectoarele, creșterea eficienței eco
nomice și, pe această bază, dezvoltarea 
mai puternică a patriei noastre din punct 
de vedere material și spiritual, crearea 
condițiilor pentru ridicarea în conținuare a 
nivelului de trai al poporului - țelul su
prem al politicii partidului, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm cu succes in România.

Plenara cere tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe 
să acționeze neabătut, să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăptuirea exemplară 
a tuturor sarcinilor ce le revin, pentru 
afirmarea puternică a obiectivelor noii 
revoluții tehnico-științifice în toate dome
niile de activitate.

Să acționăm cu înaltă răs
pundere în scopul introducerii 
rapide, în toate domeniile, a ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, ca o condiție hotărî
toare pentru dezvoltarea laturi
lor intensiv calitative ale con
strucției socialiste, pentru creș
terea puternică a productivității 
muncii pe baza extinderii me
canizării, automatizării și robo
tizării proceselor de producție, 
pentru sporirea eficienței pro
duselor și creșterea competitivi
tății românești. Să facem în așa 
fel încît rezultatele obținute în 
acest an să constituie o bază 
solidă pentru îndeplinirea cu 
succes, la toți indicatorii a pla
nului pe anul 1988, a întregului 
cincinal I

Oameni ai muncii din 
industrie!

Valorificînd superior potențialul de care 
dispuhe economia națională, resursele uma
ne, inteligența tehnică și experiența acumu
lată,

să facem totul pentru a asigura 
modernizarea proceselor de pro
ducție, a tehnologiilor de fabri
cație, înnoirea și ridicarea cali
tății și a parametrilor tehnico- 
funcționali ai produselor, redu
cerea continuă a consumurilor 
de materii prime, materiale și 
energie, utilizarea cu randament 

maiym a capacităților de pro
ducție, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii I

Să acționăm hotărît pentru ri
dicarea randamentelor de pre
lucrare și utilizare a materiilor 
prime și resurselor energetice, 
pentru creșterea gradului de re_- 
cuperare și revalorificare a re
surselor materiale, de recondi- 
ționare și refolosire a pieselor și 
subansamblelor I Să punem ca
păt cu hotărîre risipei, să asigu
răm folosirea rațională, cu ma
ximum de eficiență a materiilor 
prime și materialelor, în confor
mitate cu normele de consum I

Să facem totul pentru reali
zarea la termen și în condiții de 
înaltă calitate a tuturor lucrărilor 
de întreținere și reparații a ma
șinilor și utilajelor, folosirea la 
maximum a capacităților de pro
ducție I Să aplicăm ferm și să 
creăm toate condițiile necesare 
pentru introducerea metodelor 
moderne de organizare și des
fășurare a producției și a muncii I

O problemă deosebit de importantă, care 
trebuie să stea zi de zi în centrul preocu
părilor noastre, trebuie să o constituie 
realizarea în cele mai bune condiții a pro
ducției pentru export. Să facem în așa fel 
incit produsele românești să fie competi
tive din toate punctele de vedere cu cele 
mai reușite produse similare realizate pe 
pioța mondială I

IN SECTORUL EXTRACTIV Șl ENER
GETIC, să intensificăm eforturile pen
tru îndeplinirea sarcinilor din programul de 
lucrări geologice privihd creșterea rezer
velor recuperabile de țiței, gaz metan, 
huilă, lignit, cărbune cocsificabil, șisturi 
bituminoase, minereuri metalifere I Să ac
ționăm ferm pentru punerea la termen in 
funcțiune a tuturor echipamentelor ener
getice de producție și distribuție, pentru 
optimizarea condițiilor de transport a re
surselor energetice și pregătirea riguroasă 
a stocurilor pentru perioada de iarnă I Să 
asigurăm reducerea consumului tehnologic 
și a pierderilor în rețelele de alimentare 
cu energie, in scopul satisfacerii necesa
rului de materii orime și energie pentru 
economia națională I

IN METALURGIE, să punem un ac
cent deosebit pe modernizarea, speciali
zarea, funcționarea în regim optim a tu
turor capacităților de producție a agrega
telor siderurgice, sporirea ponderii oțelu
rilor de calitate, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, creșterea coeficien
tului de scoatere la producția de laminate 
și satisfacerea integrală, competitivă a sar
cinilor pentru export I

IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI, să acționăm cu hotărîre pen
tru modernizarea tuturor proceselor de fa
bricație, perfecționarea structurii și com
plexității mașinilor și utilajelor, pentru dez
voltarea șl diversificarea producției speci
fice mecanicii fine, electronicii și micro
electronicii, asigurarea unei înalte fiabili
tăți și optimizarea gradului de prelucrare 
a materiilor prime și valorificarea superi
oară a acestora.

IN INDUSTRIA CHIMICA Șl PETRO
CHIMICA, să îmbunătățim permanent 
structura nomenclatorului de produse și 
nivelul calitativ al acestora, să perfecționăm 
tehnologiile existente și să elaborăm altele 
noi, să acționăm pentru aplicarea lor în 
vederea asigurării valorificării superioare 
a tuturor resurselor de materii prime și 
materiale, să asigurăm buna întreținere a 
instalațiilor și utilizarea lor la parametrii 
proiectați.

IN INDUSTRIA UȘOARA, să acțio
năm susținut pentru diversificarea produc
ției, ridicarea nivelului calitativ al produ
selor și adaptarea lor continuă la cerin
țele beneficiarilor interni și externi, redu
cerea consumurilor, folosireo mai accen
tuată a materiilor prime indigene, utili
zarea largă a materialelor recuperabile și 
o înlocuitorilor.

In activitatea de COMERȚ EXTERIOR, 
să acționăm cu toată fermitatea pentru 
realizarea integrală a planului de export, 
pentru respectarea strictă a angajamente
lor prevăzute în contractele cu partenerii 
externi, pentru creșterea competitivității 
mărfurilor românești pe piețele străine și 
sporirea eficienței întregii activități în acest 
domeniu. Să acordăm, în același timp, 
maximă atenție calității produselor pe care 
le importăm, urmărind ca acestea să co
respundă contractelor, nivelului tehnic și 
cerințelor economiei noastre naționale.

Oameni ai muncii din 
construcții!

Intensificați ritmul de execuție al lucră
rilor pe șantiere, pentru punerea Ia termen 
in funcțiune a investițiilor planificate, prin 
extinderea mecanizării și industrializării 
operațiunilor de construcții-montaj, folo
sirea tehnologiilor moderne, îmbunătățirea 
exploatării utilajelor de construcții și a 
mijloacelor de transport, utilizarea raționa
lă o forței de muncă, tipizarea construc
țiilor și introducerea unor materiale ușoare 
și ieftine, aplicarea fermă o acordului 
global. Să acționăm hotărit pentru reali
zarea integrală a investițiilor planificate, 
îndeosebi a obiectivelor care asigură 
sporirea bazei de materii prime și 
energetice, modernizarea producției in ro
murile prelucrătoare, sistematizarea și dez
voltarea localităților I Să asigurăm realiza
rea fiecărui obiectiv în cele mai bune con
diții de calitate și eficiență I

Oameni ai muncii din 
transporturi!

în scopul desfășurării ritmice a activită
ții economice, să ccordăm cea mai mare 
atenție utilizării intensive, cu eficiență spo
rită, a mijloacelor din dotare, eliminării 
staționărilor nejusțificate și creșterii gradu
lui de folosire a întregului parc de trans
port.

Oameni ai muncii 
din domeniul circula
ției mărfurilor!

Să facem Jetul peptru a asigura aprovi
zionarea ritmică a unităților economice cu 
materii prime, materiale, combustibil, ener
gie, piese de schimb, subansamble și alte 
produse,. In același timp, să exercităm un 
control permanent asupra respectării nor
melor de consum și asupra nivelului stocu
rilor de materii prime,, materiale ș.i produse 
finite,’în vederea încadrării tuturor unită
ților economice în normativele stabilite prin 
plan și pentru recuperarea materiilor prime, 
recondiționarea și refolosirea pieselor și 
subansamblelor.

In același timp să situăm în centrul preo
cupărilor tuturor organizațiilor și unităților 
de comerț ridicarea eficienței întregii acti
vități, desfacerea și livrarea ritmică a 
mărfurilor prevăzute in plan, în condiții de 
bună calitate și într-o structură sortimentală 
diversificată.

Oameni ai muncii din 
domeniul finanțelor!

Să acționăm cu hotărîre pentru perfec
ționarea sistemului de finanțare a activității 
economice, pentru întărirea autoconducerii, 
autogestiunii și autofinanțării, in condițiile 
respectării stricte a normativelor econo- 
mico-financiare stabilite, pentru creșterea 
mai rapidă a eficienței economice I Să 
asigurăm aplicarea fermă a programelor 

OAMENI Al MUNCII!
Hotărîrile Plenarei comune, documentele adoptate în una

nimitate cu acest prilej constituie expresia unității de gîndire, voință 
și acțiune a tuturor celor ce muncesc din patria noastră, a hotărîrii 
întregului popor de a depune toate eforturile pentru înfăptuirea 
neabătută, cu abnegație și pasiune revoluționară, a întregii po
litici interne și externe a partidului și statului nostru. Să facem 
totul pentru întărirea și creșterea continuă a forței economice a 
patriei noastre socialiste, pentru afirmarea tot mai puternică a 
României, libere, suverane și independente, într-o lume a păcii, 
înțelegerii și colaborării internaționale.

Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmînd strălucitul său exemplu de 
muncă și viață, de pilduitoare activitate revoluționară consacrată 
slujirii nobilelor idealuri de progres, bunăstare și pace ale po
porului român, să întîmpinăm prin noi și semnificative fapte de 
muncă Conferința Națională a partidului și cea de-a 40-a ani
versare a proclamării Republicii! Să acționăm cu întreaga dăruire 
și pasiune revoluționară pentru a asigura înflorirea multilaterală 
a României socialiste, pentru ridicarea ei pe trepte tot mai înalte 
de civilizație și progres, pentru a asigura înfăptuirea neabătută, 
pe pămîntul patriei, a visului de aur al omenirii - comunismul! 
_________________________________________________________y

privind reducerea sau renunțarea totală la 
credite și realizarea autofinanțării, a mij
loacelor circulante, în cea mai mare parte 
pe bază de mijloace proprii !

In lumina exigențelor și sarcinilor for
mulate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții 
la plenară se angajează să depună efor
turi sporite pentru a asigura înfăptuirea 
exemplară a prevederilor programelor de 
creștere a gradului de valorificare a re
surselor materiale, prin introducerea rapidă 
in producție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, de perfecționare a orga
nizării producției și modernizare a proce
selor de fabricație, de sporire mai rapidă 
a productivității muncii și reducere a con
sumurilor materiale, astfel incit să se 
asigure realizarea neabătută a obiectivelor 
istorice stabilite de Congresul al Xlll-lea 
al partidului.

Un accent deosebit se va pune, in toate 
sectoarele, pe aplicarea fermă a progra
melor de pregătire a forței de muncă, de 
ridicare a calificării tuturor cadrelor din 
economie, pe reciclarea și creșterea nive
lului de cunoștințe tehnico-profesionale a 
personalului muncitor.

Plenara adresează tuturor oa
menilor muncii, consiliilor oa
menilor muncii din centrale și 
unități economice chemarea de 
a acționa cu înaltă responsabili
tate și exigență, în spirit revolu
ționar, pentru a asigura îndepli
nirea planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, realizarea și 
depășirea sarcinilor de export, 
îmbunătățirea proceselor tehno
logice, a producției și a muncii, 
în condițiile asigurării unei înalte 
calificări și pregătiri profesiona
le, ale aplicării hotărîte a nou
lui mecanism economico-fi
nanciar 1

Să promovăm mult mai ferm în 
întreaga noastră activitate prin
cipiile autogestiunii, autofinan
țării și autoconducerii, pornind 
de la înalta răspundere ce ne 
revine ca producători, proprie- 

' tari ai unei părți a avuției na
ționale, de la cerințele dezvoltă
rii continue a proprietății socia
liste I

Să acționăm pentru întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii, 
pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale tuturor 
organelor de conducere colec
tivă! Să asigurăm îmbunătățirea 
continuă a activității politico- 
educative, ridicarea nivelului de 

conștiință revoluționară, pentru 
creșterea participării oamenilor 
muncii la întreaga activitate de 
organizare și conducere a tutu
ror sectoarelor vieții noastre eco
nomice și sociale I

Așa cum ne cere în perma
nență secretarul genera! al 
partidului, să acționăm în spi
rit revoluționar, comunist, pen
tru îmbunătățirea continuă a ac
tivității organelor și organiza
țiilor de partid, pentru promo
varea cu îndrăzneală a noului în 
toate domeniile, pentru lichi
darea lipsurilor și neajunsurilor 
care s-au mai manifestat, pentru 
înfăptuirea neabătută a planuri
lor și programelor de dezvoltare 
generală a patriei I Să facem 
astfel încît partidul nostru să-și 
îndeplinească cu cinste misiunea 
de dinamizator, de centru vital 
al întregii activități a națiunii 
noastre socialiste !

In deplină unitate de gînd și simțire cu 
întregul nostru popor, participanții la ple
nară își exprimă recunoștința fierbinte față 
de activitatea neobosită a conducătorului 
partidului și statului nostru consacrată creș
terii continue a nivelului de trai, calității 
vieții tuturor oamenilor muncii, ridicării 
necontenite a României pe cele mai înalte 
trepte de progres și civilizație, angajîn- 
du-se cu hotărîre să depună toate efortu
rile pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an, precum și a obiectivelor pre
văzute în proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 1988, 
a hotăririlor stabilite de cel de-al Xlll-lea 
Congres al partidului.

Plenara adresează tuturor 
consiliilor de conducere ale mi
nisterelor, centralelor și între
prinderilor, întregului popor che
marea de a acționa, cu respon
sabilitate comunistă, revoluțio
nară, pentru transpunerea 
exemplară în viață a indicațiilor 
și orientărilor însuflețitoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor actualei etape de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, a luminosului Program al 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism I
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i tante ce îi revin din planul pe a- 
Icest an și pe întregul cincinal în 

crearea de noi soiuri și hibrizi de 
cereale, plante tehnice și furajere 
cu potențial productiv ridicat și 

I însușiri biologice superioare, în 
fe’ perfecționarea tehnologiilor de 
ț, cultură.
k In cîmpurlle experimentale ale 
j; Secției de ameliorare a plantelor 
r și producere a semințelor, Cristian 
S Hera, directorul institutului, a pre- 
P- zentat preocupările specialiștilor 
F pentru ameliorarea și crearea de 
f noi soiuri, linii și hibrizi de grîu, 
f orz, porumb, floarea-soarelui, ma- 
t zare, năut și alte culturi.

In 1 a n u.r 1, tovarășul 
5 Nicolae Ceaușescu a analizat șta- 
j rea de vegetație a culturilor, s-a in- 
■ teresat de tehnologiile aplicate, de 

însușirile soiurilor cultivate. Cer
cetătorul Gheorghe • Ittu a prezen
tat loturile de producere a semin
ței de categorie elită și superelită 
din noul soi de grîu Fundulea 4, 
recent omologat, cu un potențial 
productiv de 9 000—10 000 kg la 
hectar în condiții de irigare. De 
asemenea, au fost prezentate Iotu
rile cultivate cu alte soiuri aflate 
în pregătire.

Secretarul general al partidului 
a apreciat însușirile noului soi de 
grîu, precum și densitatea asigu
rată pe seama reducerii distanței 
între rînduri și a indicat să se ia 
măsuri pentru realizarea unor se
mănători care să permită unități
lor de producție să însămînțeze 
griul la noua distanță redusă.

In continuare, analiza s-a desfă
șurat în cîmpurile experimentale 
cultivate cu orz. Aici, cercetătorul 
Alexandru Bude a prezentat cul
tura cu soiul „Precoce", de curînd 
omologat, care are un potențial 
productiv de 8 000 kg la hectar în 
terenuri neirigate și de 10 000—- 
11 000 kg în condiții de irigare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat aceste realizări și a cerut 
cercetătorilor să urmărească ame
liorarea, în continuare, a soiurilor 
de orz, pentru creșterea mărimii 
spicelor și boabelor, a greutății lor, 
în vederea obținerii unor producții 
și mai mari la această cultură. S-a 
indicat să se întreprindă lucrări 
de hibridare cu specia de triti- 
cale, care s-a dovedit o cultură cu 
un foarte bun potențial productiv 
și o valoare nutritivă ridicată, ce 

valorifică superior terenurile aci
de sau pe cele din zonele colinare, 
unde la grîu și orz nu se obțin 
recolte prea mari.

Secretarul general, al partidului 
a cerut ca specia triticale să fie 
extinsă în aceste zone, înlocuin- 
du-se orzul, ceea ce va permite 
unităților agricole să realizeze 
producții mai mari.

Au fost vizitate, în continuare, 
cîmpurile experimentale cultivate 
cu un nou soi de mazăre, de tip 
„Afila" — fără frunze. Cercetăto
rul Ilie Trifu a relevat că noul tip 
se prezintă cu o rezistență foarte 
bună la cădere și permite recolta
rea cu combina într-o singură 
fază, la stadiul de coacere, fără 
pierderi. Această cultură legumi
noasă este în același timp o foar
te bună premergătoare pentru 
păioasele de toamnă, deoarece lasă 
în pămint o rezervă fertilă de 
azot.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut specialiștilor să amelioreze 
în continuare acest tip de mază
re, în vederea creșterii dimensiu
nilor păstăilor și a numărului a- 
cestora, elemente care pot asigura, 
împreună cu creșterea densității, 
recolte mult sporite.

în lanurile de floarea-soarelui, 
Viorel Vrînceanu, directorul știin
țific al institutului, a prezentat 
noii hibrizi, de perspectivă, cu un 
potențial de producție ridicat. S-a 
menționat că rezultatele obținute, 
atît în Dobrogea, cît și în Oltenia, 
dovedesc că și la această cultură 
recoltele pot crește prin introdu
cerea în producție de noi hibrizi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se aibă în vedere reali
zarea unor hibrizi de floarea-soa
relui mai' precoce, caracterizați 
printr-un conținut mai mare de 
ulei.

Au fost vizitate, de asemenea, 
sole cultivate cu porumb — hi
bridul „Fundulea-418“, recent omo
logat, care dă un spor de producție 
de 3—5 tone în plus la hectar față 
de hibridul „Fundulea-420“. Noul 
hibrid are un potențial de pînă Ia 
25 tone boabe la hectar în condi
ții de irigare, rezistență bună la 
cădere.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o întîl- 
nire de lucru cu membrii consi
liului științific al institutului.

Secretarul general al partidului 
a arătat cu acest prilej că tuturor 

celor care lucrează în cercetarea 
științifică agricolă le revin sar
cini deosebite, ce decurg direct din 
cerințele realizării unei agriculturi 
moderne, ale folosirii intensive a 
potențialului productiv al pămîn- 
tului, corespunzător obiectivelor 
noii revoluții agrare. Astfel, a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în domeniul cerealelor păioase este 
necesar să se acționeze pentru 
crearea de noi soiuri, de mare 
productivitate, atît la grîu, cît șl 
la orz, caracterizate prin rezistența 
sporită a plantelor la ger, secetă, 
la cădere și la boli. Ministerului 
Agriculturii îi revine sarcina de 
a generaliza în marea producție 
soiurile superioare, pe baza rezul
tatelor obținute în unitățile de 
cercetare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut, de asemenea, cercetătorilor 
institutului ca, în colaborare cu 
ministerul de resort, să elaboreze 
norme tehnice obligatorii pentru 
toate culturile, care să fie însușite 
și aplicate întocmai în unitățile 
de producție. S-a indicat să se ac
ționeze cu mai mult curaj pentru 
introducerea perenității la princi
palele culturi — grîu, orz, soia, 
rriazăre — prin aceasta urmărin- 
du-se obținerea a două recolte pe 
an pe baza regenerării plantelor 
după prima recoltare. Este o ac
țiune grea — a subliniat secre
tarul general al partidului — dar 
cu efortul tuturor cercetătorilor 
din agricultură, al celor de la In
stitutul de biologie, folosindu-se 
metodele, moderne ale ingineriei 
genetice, cu sprijinul specialiști
lor de la Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie, din in
stitutele de învățămînt superior, 
se pot obține aceste rezultate cu 
adevărat revoluționare în dome
niul agricol.

înaintea plecării de pe platoul 
din fața institutului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat cele 
mai calde felicitări oamenilor 
muncii de aici, le-a adresat îndem
nul de a trece la o fază nouă, ca
litativ superioară în întreaga acti
vitate, astfel încît, în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și anti imperialistă, să se 
prezinte cu realizări remarcabile, 
cu adevărat revoluționare.

Mulțumind pentru indicațiile și 
îndemnurile primite, conducerea 
institutului s-a angajat să depună 
eforturi stăruitoare pentru înde

plinirea exemplară a sarcinilor ce 
revin acestuia pentru a contribui 
direct la dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, așa cum prevăd 
programele speciale și documen
tele Congresului al XIII-lea al 
partidului.

S-a ovaționat îndelung pen
tru partid și secretarul său gene
ral, dîndu-se astfel, încă o dată, 
expresie recunoștinței și sentimen
telor de profundă dragoste și 
prețuire față de cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Analiza cu specialiștii și cadre
le de conducere din agricultura 
județului Călărași a continuat la 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE GlIRBĂ- 
NEȘTI, unitate distinsă anul 
trecut cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" pentru re
zultatele deosebite obținute în 
producția animalieră. Dialogul de 
lucru a avut loc pe solele culti
vate cu cereale păioase ala Fer
mei nr. 1.

Președintele cooperativei, Dinu 
Daniliuc, a arătat că oamenii 
muncii din această unitate, 
aplicînd în viață orientările 
și indicațiile secretarului ge
neral al partidului, au reușit să 
sporească eficiența pe cele peste
6 000 de hectare teren arabil ale 
C.A.P., să folosească întreaga bază 
materială a cooperativei, să exe
cute la timp și de calitate cores
punzătoare toate lucrările prevă
zute în tehnologia fiecărei culturi, 
în prezent, la secerișul orzului ac
ționează 30 de combine și alte uti
laje agricole cu care în această 
săptămînă întreaga producție de 
orz a C.A.P. Gurbănești va fi 
strînsă și transportată. Gazdele au 
arătat, totodată, că sînt asigurate 
toate condițiile și pentru strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei 
de grîu de pe cele 950 de hectare 
cultivate, astfel încît, în maximum
7 zile bune de lucru, întreaga pro
ducție să fie depozitată, iar tere
nul degajat de paie și însămînțat 
cu a doua cultură.

Interesîndu-se de soiurile de 
orz și grîu folosite, secretarul 
general al partidului a fost infor
mat că terenurile cooperativei 
sint însămînțate cu plante create 
de institutul de specialitate de la 
Fundulea. La orz, soiul Miraj 
anunță o producție de peste 8 900 

kg la hectar, Iar la grîu cel mai 
productiv este soiul Fundulea-4 
cu o recoltă de peste 8 600 kg la 
hectar. Este reliefat faptul că re
colte superioare celor planifica
te se obțin și de pe terenurile cu 
orz din soiul Productiv, precum și 
de pe suprafețele ocupate cu grîu 
din soiurile Fundulea-29, Fla- 
mura-80 și Rodur.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări cooperatorilor din 
Gurbănești pentru activitatea de
pusă, împreună cu urarea de a 
realiza producții tot mai mari, care 
să le asigure obținerea și în acest 
an a titlului de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".

Vizita a continuat la CONSI
LIUL UNIC AGROINDUS
TRIAL DE STAT Șl COOPE
RATIST GRIVIȚA, județul Ialo
mița.

în Intîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au venit to
varășa Alexandrina Găinușe, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., și tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Co
mitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspetelui drag buchete de flori.

Intr-un lan cu orz al C.A.P. Gri- 
vița, unde combinele lucrau din 
plin, secretarul general al parti
dului a fost informat că produc
ția ce se va realiza va fi de circa 
8 000 kg la hectar. Nicolae Miu, 
președintele C.U.A.S.C., a eviden
țiat măsurile luate pentru strîn
gerea și depozitarea recoltei, pen
tru pregătirea terenului și însă- 
mințarea culturilor duble și succe
sive. Factorii de răspundere pre- 
zenți au subliniat că județul 
Ialomița dispune de mijloace me
canice suficiente, de oameni bine 
pregătiți, astfel ca întreaga pro
ducție de o,rz să poată fi recoltată 
în următoarele două zile.

Examinîndu-se un lan de floa
rea-soarelui din apropiere, a fost 
apreciată densitatea la hectar exis
tentă și s-a recomandat specialiș
tilor să studieze posibilitatea ca, în 
viitor, însămînțarea acestei culturi 
să se facă mai timpuriu, astfel 
încît strîngerea recoltei să poată 
fi realizată mai devreme.

Gazdele au asigurat pe secretarul 
general al partidului că vor munci 
cu hotărire pentru a realiza pro
ducții cît mai mari la toate cultu- 

rile, corespunzător criteriilor de 
acordare a titlului de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Vizita a prilejuit examinarea, în 
continuare, a unor terenuri cul
tivate cu cereale din cadrul 
CONSILIULUI UNIC AGRO
INDUSTRIAL DE STAT $1 
COOPERATIST SINEȘTI.

Secretarul general al partidului 
a fost informat în legătură cu 
structura culturilor. Subliniindu-se 
că cerealele dețin ponderea cea 
mai mare în ansamblul acestora,' 
s-a precizat, totodată, că în acest 
an agricol au fost utilizate soiuri 
și hibrizi de cereale de mare pro
ductivitate, cu rezistență sporită la 
îngheț și la cădere, puse la dispo
ziție de institutul de la Fundulea.

Referindu-se la actuala campa
nie de recoltare, președintele 
C.U.A.S.C., Marin Andrei, a subli
niat că strîngerea orzului este în 
plină desfășurare, importante forțe 
umane și mecanice fiind concen
trate pentru încheierea acestei lu
crări în următoarele două zile.

S-a evidențiat că, în acest scop, 
au fost organizate echipe com
plexe, care asigură executarea in 
flux continuu a lucrărilor de eli
berare a terenurilor, de strîngere 
și transportare a resturilor vege
tale Ia bazele de furaje, de arat 
sau discuit ale terenului de pe 
care s-a strîns recolta, de semăna- 
re a culturilor duble.

într-un lan cu orz din soiul 
Productiv aparținînd COO
PERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE MOViLIȚA ™ 
fost analizate stadiul de dezvolta
re a plantelor, modul în care au 
fost efectuate lucrările premergă
toare secerișului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că 
recolta este bună, subliniind ne
cesitatea, strîngerii ei cît mai grab
nic datorită gradului de coacere 
atins și nivelului scăzut de umi
ditate a boabelor.

Analiza a continuat pe un teren 
cu grîu din soiul Lovrin în cul
tură neirigată. Plantele sînt bine 
dezvoltate, viguroase, .spicele au 
bobul mare și greu. Deși în aceas
tă zonă cantitatea de precipitații a 
fost scăzută, j-ecolta se anunță 
bună, fiind estimată la peste 6 700 
kilograme la hectar.

Secretarul general al partidului 
a apreciat că densitatea plantelor 

este mai mică decît s-ar fi putut 
realiza și a indicat să se ia toate 
măsurile, inclusiv în ceea ce pri
vește adaptarea mașinilor agrico
le și a tehnologiilor de cultură la 
noile cerințe, pentru ca din acest 
an semănatul acestor culturi să se 
facă la o distanță între rînduri de 
6 centimetri.

Ca și cu alte prilejuri cînd s-a 
întîlnit cu făuritorii de bunuri 
materiale, pe parcursul vizitei, 
secretarul general la partidului a 
stat de vorbă cu grupuri de 
lucrători ai ogoarelor, s-a in
teresat de felul în care se des
fășoară recoltarea, de nivelul 
producțiilor realizate. Felicitîndu-i 
pentru modul în care asigură re
colte bogate de cereale păioase și 
se mobilizează pentru ca actuala 
campanie de vară să se încheie 
cu rezultate bunei într-un timp 
cît mai scurt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tira
nilor cooperatori, mecanizatorilor, 
celorlalți oameni ai muncii din' 
unitățile agricole vizitate îndem
nul de a munci în continuare cu 
aceeași dragoste și pricepere pen
tru a obține în acest an rezultate 
cît mai bune și la porumb, și la 
celelalte culturi, le-a urat multă 
sănătate și putere de muncă.

Noua vizită de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în unități 
agricole de producție și de cerce
tare a pus încă o dată în evidență 
rolul esențial al secretarului ge
neral al partidului în mobilizarea 
și orientarea tuturor forțelor și 
energiilor creatoare ale națiunii 
în direcțiile hotărîtoare pentru 
dezvoltarea dinamică a industriei, 
agriculturii, a celorlalte ramuri 
ale economiei, pentru progresul 
multilateral al patriei, pentru 
realizarea, în cele mai bune con
diții, a prevederilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții tehnico-științifice și 
ale noii revoluții agrare, pentru 
transpunerea neabătută în viață a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.

Puternic însuflețiți de îndemnu
rile ce le-au fost adresate, oa
menii muncii din unitățile vizi
tate l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că vor ac
ționa, cu întreaga lor pricepere și 
putere de muncă, în spirit revolu
ționar, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate, 
pentru obținerea unor producții 
tot mai mari, sigure și stabile.

ORZUL - ÎN TREI ZILE!
Am inoeput investigația noastră 

privind desfășurarea secerișului In 
județul Giurgiu la baza de recepție 
de la Băneasa-Giurgiu. Activitatea 
este deosebit de intensă aici, ca și 
în alte unități agricole giurgluvene, 
cum s-a relevat și cu prilejul recen
tei vizite de lucru a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în acest județ,

...Din lanuri sosesc necontenit 
camioane și cupluri de tractoare în
cărcate cu orz. Cu ajutorul unei son
de se iau probele, iar în cîteva mi
nute laborantele sînt în măsură să 
dea cîteva date referitoare la calita
tea recoltei din acest an. Orzul, 
care tocmai sosise de la C.A.P. Bă- 
neasa. avea o umiditate de numai 17 
la sută, iar greutatea hectolitrîcă 
55—62 la sută — oel mai bun orz 
adus in această vară la bază. Pină 
seara, această unitate livrase o can
titate de 400 tone. Sub o copertină, 
amenajată special pentru delegații 
unităților agricole care livrează pro
dusele la această bază, stăpi de vor
bă cu cițiva dintre ei. pentru a con
semna bilanțul unei zile de seceriș. 
Iată-le succint : I.A.S. Prundu. Ser
giu Bădulescu, director comercial : 
..Se lucrează intens la seoeriș în 
toate oele 12 ferme, care cultivă cu 
orz 1 575 hectare. Transportul se 
execută cu autocamioanele închiriate 
de la I.T.S.A.I.A., precum si cu re
morcile din dotarea proprie. In ul

tima zi s-au livrat bazei de recepție 
780 tone de orz". C.A.P. Puieni cul
tivă 60 hectare cu orz. Se lucrează 
cu 4 combine și după ritmul în care 
ee acționează există garanția că în

Apusese soarele, 
dar secerișul continua... 

„Pulsul" recoltării luat la o bază 
de recepție din județul Giurgiu

două zile secerișul se va încheia. 
Producția — 8 550 kg la hectar.

La un moment dat ne atrage aten
ția o remarcă făcută de un om sosit 
val-virtej : „Ce se întîmplă aici ? 
Mașinile noastre nu mai vin Înapoi 
în lanuri. Staționează mult la des
cărcat ?“ Era directorul Trustului 
județean I.A.S., care sosise tocmai 
din lanurile întreprinderii agricole 
de stat Prundu. „La noi, mijloacele 
de transport sint descărcate în cel 
mult 15—20 minute, timp în care 

sînt Incluse șl analizele de labora
tor" — afirmă Dan Bănuță, direc
torul bazei. într-adevăr. la basculă 
și la analizele de laborator nu erau 
decit 5—6 mijloace de transport.

Aflăm că descărcarea se face In mal 
multe locuri, putîndu-se prelua cite 
500 tone pe oră. Pentru solarizarea 
orzului cu umiditate mai mare se fo
losesc platformele betonate, iar lo- 
pătarea se efectuează atit manual, 
cit și mecanizat. Că activitatea la 
această bază este bine organizată, 
că „pulsul" secerișului este intens 
rezultă din faptul că. in cursul zilei, 
au fost recepționate 3 000 tone de 
orz.

Cu toată viteza — inainte.
Evident, ne-am îndreptat spre la
nuri. acolo unde combinerli harnici 
string roadele bogate ale acestui an. 
Nu departe se întind terenurile co
operativei agricole Băneasa-Giur- 
giu. Oprind, ne rezumăm a consem
na doar numele combinerilor des
pre care aflăm că au strîns cele mal 
mari cantități : Ion Oinac și Gheor
ghe Șișu. Președintele cooperativei 
agricole. Gheorghe Porojan, și. Chl- 
riaca Sîrbu, inginerul-șef .al unității, 
ne spun că lucrările de recoltare 
decurg intens, astfel Încît în 3 zile, 
așa cum a indicat conducerea parti
dului. se va Încheia secerișul orzului. 
Probleme ? Aflăm că nu au existat 
defecțiuni care «ă necesite inter
venții de durată. Așa că se lucrează 
intens, realizîndu-se viteza planifi
cată.

Apune soarele, dar sece
rișul continuă. Pentru • »ve* 0 
imagine cît mai completă a modulul 
cum se desfășoară campania de re
coltare am trecui în alt oonsiliu 
agroindustrial. Am zăbovit mai mult 
pe terenurile cooperativei agricole 
Frățești. Și aceasta dintr-un motiv 
bine Întemeiat : suprafața mare cul
tivată cu orz — 400 hectare și o am
plă concentrare de mijloace meca- 

nîce — 26 combine. Președintele 
cooperativei, tovarășul Dumitru Do- 
garu, ne spune că mijloacele meca
nice au fost grupate în trei modu
le, astfel încît activitatea poate fî 
organizată și controlată mai bine. 
După ce două zile la rînd — marți 
șî miercuri — s-a făcut determinarea 
umidității boabelor din lanuri. de 
joi s-a trecut la lucru cu toate for
țele. în această primă zi a fost 
strînsă recolta de pe 160 hectare, 
producția de orz obținută fiind 
transportată la baza de recepție. Aici 
aveam să constatăm de fapt cîteva 
acțiuni meritorii.

Au încheiat recoltarea - 
îi ajută pe alții. La C AP- Bra‘ 
nlștea s-a încheiat recoltarea orzului 
și. ca atare, toate cele 9 combine au 
fost dirijate operativ la cooperativa 
agricolă din Frățești. Tot aici au 
fost aduse alte 7 combine de la 
C.A.P. Oinacu. Cu o asemenea con
centrare de forțe secerișul orzului — 
apreciază președintele cooperativei 
— se va tncheia sîmbătă seara sau 
cel mai tirziu în cursul zilei de du
minică.

Exigență maximă pentru 
calitate. DuPâ curn ” ’tie> atlt 
aici la Frățești, cit și în alte Jocuri 
există porțiuni din lanuri unde, orzul 
a căzut. Aceasta dă bătaie de cap 
combinerilor. La marginea lanului 
vedem că un om oprise cițiva com- 
bineri, iar din gesturile pe care Ie 

făcea cu mlinile am înțeles că ceva 
nu este in regulă. Combinele au re
intrat în lan pe porțiunile recoltate 
și au făcut rectificările necesare. 
Omul care gesticula era lnginesrul- 
șef al trustului județean S.M.A., Ilie 
Muscalu, care ne spune motivul dis
cuției sale cu combinerii. „Aceștia 
sînt retribuiți după cantitatea recol
tată. îi interesează ce string în bun
căr. Or, există porțiuni cu orz că
zut. Nu putem admite să nu fie 
strins în întregime. Trebuie să-i 
obligăm să stringă întreaga recoltă. 
Dacă e cazul, facem o normă in
ternă, astfel încît să nu piardă la 
retribuire". Tot pentru a nu se pier
de nici un bob se recoltează porțiu
nile căzute cu secerile. De la prima
rul comunei, tovarășă Vasilica Pa- 
tentașu, aflată la fața locului, aflăm 
că au fost mobilizate numeroase fe
mei care lucrează cu secerile. iar 
după ce taie orzul tl așază in hede- 
rul combinei spre a fi treierat.

Operativitate in dirijarea 
Utilajelor. s# însera- Pe sola de
numită Bibița, pe o porțiune de 76 
hectare, secerișul orzului s-a înche
iat. Președintele și inginerul-șef 
ai cooperativei hotărăsc ca mecani
zatorii din secția Frățești să se în
drepte imediat spre sola Viziru. Am 
notat pe rind numele combinerilor : 
Nicolae Ion, Nicolae Chiriță. Dumi
tru David. Ion Pidu, Spirea Sirbu, 
Stan Apostol, Marin Tănase, Marin 
Ciocan, Cristea Nidelea. Tudor Pu-
tineanu. Tot cu ei a plecat si conta
bila Ecaterina Zăvadă. care ține evi

dența producției rezultate și care 
ne-a spus că numai această formație 
a strîns 152 buncăre de orz. Iar ziua 
de lucru nu era încheiată.

Strînsul paielor, cît mai
Prioritatea acestor zileoperativ.

este strîngerea roadelor lanurilor 
și depozitarea lor. Dar nu poa
te fi neglijată problema strîn
gerii paielor. Spunem „problemă" 
dintr-un motiv bine întemeiat. Am 
relatat ce concentrare mare de forțe 
există pe terenurile I.A.S. Prundu 
la recoltarea orzului. De asemenea, 
se desfășoară o amplă acțiune de 
strîngere a paielor. Aici a venit din 
județul Bacău o formație complexă, 
formată din mașini de balotat, mij
loace de transport care adună șl 
transportă paiele la cea mai apro
piată gară. Și la cooperativele agri
cole — Băneasa. Frasinu, Frăsinet 
— prin care am trecut se lucra la 
strîngerea paielor, însă doar cu 2—3 
utilaje. Ca atare, s-a creat un mare 
decalaj intre suprafețele de pe care 
s-a strins recolta si cele eliberate de 
paie. Peste tot ni s-a spus că pentru 
moment, fiind și sfirșit de lună, car
buranții au fost repartizați pentru 
recoltat. Nu trebuie aminată strîn
gerea paielor, întrucît județul Giur
giu trebuie să Însămînțeze 58 790 
hectare cu diferite culturi duble, din 
care peste 20 000 hectare cu po
rumb. Aceasta presupune eliberarea 
grabnică de paie a suprafețelor de
teren destinate acestor culturi.

loan HERȚEG
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Noul nu cere aplauze, 
noul pretinde angajare

— Ce produceți ?
— Scrie pe firmă : 

IMAMUS, adică întreprin
derea de mașini agregat și 
mașini-unelte speciale. 
Numai unicate. De la con
struirea și intrarea in 
producție a întreprinderii, 
adică din 1976 și pină in 
1982. s-au produs mașini 
simple. „Speciale". dar 
simple. Pină cind econo
mia n-a mai avut nevoie 
de ele. Atunci s-a ivit un 
moment foarte critic...

Tinărul director de la 
IMAMUS Iași, ing. <~ 
stantin Gâlea, acum 
virstă de aproape 40 
ani, fusese mai întii 
giar, apoi șef de atelier, 
șef de secție, după care 
director adjunct la cea 
mal veche citadelă munci
torească a lașului. A 
acolo și o „poveste" 
pesemne, a cintărit 
in modelarea felului 
de a fi. de a gindi.

— Am lucrat acolo 
ani, istorisește el. Și

Con- 
in 

l ae 
sta-

trăit 
care, 
greu 
său

13 
am, w v ăli
sint vorbe mari dacă spun 
că acei ani, acolo, într-o 
uzină cu vechi tradiții 
muncitorești și revoluțio
nare, au fost pentru mine 
o școală înaltă. Nu-i pot 
uita pe bătnnii muncitori 
care m-au luat intre ei ca 
pe copilul lor și m-au în
vățat că trebuie să fiu 
drept, cinstit, curajos, exi
gent... Lecțiile lor...

— Ce fel de lecții ?
— Lecții de viață, 

cind eram foarte tlnăr 
aveam nevoie de ele. 
exemplu, m-au văzut 
dată i 
unuia care trecea 
fața mea purtînd pe umăr 
'un ciocan greu. Minjit pe 
față și pe miini... II mai 
văzusem așa Și altădată... 
El. bătrlnil, au ris. „De ce 
rideți ? Omul muncește". 
„Asta ? E un puturos sa
dea. Trece așa prin fata 
dumitale, pe urmă dă col
țul și se așază la trindă- 
vit. Mergem să vedem ?" 
Era chiar așa cum au zis. 
Și am înțeles că după cum 
nu tot ce zboară se mă- 
nincă, nici tot ce poartă 
salopetă poartă 
și datele 
o înaltă 
important pentru 
Multe asemenea lecții am 
primit. între ele, și 
aceea a îndrăznelii, a 
tei în numele unui . 
văr... Se proiectase o 
lărje nouă. Nou era 
proiectul, soluțiile ■ 
vechi. N-am fost de acord 
cu acest proiect. Eu învă
țasem lucruri noi in fa
cultate, apoi citisem, eram 
la zi cu noutățile din do
meniul specialității mele

I’e 
și 

De 
,U, vn—« O
impresionat în fața 
care trecea prin

neapârat
muncitorului cu 
conștiință. Ena 

mine...

pe 
lup- 
ade- 
scu- 
doar 
erau

— mașinile-unelte. Și gin- 
disem asupra unei sculării 
cu adevărat moderne. 
M-am sfătuit și cu ei, cu 
„bătrlnil" — eu le spun 
„bătrini" in sensul de das
căli, de înțelepți. Mi-au 
dat dreptate. „Du-te la 
director — mi-au spus. Și 
explică-!. Te susținem și" 
noi". M-am dus și i-am 
zis directorului : „Dacă se 
realizează acest proiect o 
să avem o sculărie oareca
re. Eu vă propun una mo
dernă. eficientă, flexibilă, 
productivă, de mare tehni
citate. Cu aceiași bani, dar 
un lucru ca lumea...
— mi-a răspuns directO' 
rul, cred
Dar cum ii convingem 
pe proiectanți ?“ M-am 
întors necăjit Ia bătrînii 
mei. „Nu te lăsa — au in
sistat ei. Spune-i că te 
duci tu să-i convingi...". 
Am ajuns și la institutul 
care elaborase proiectul. 
Careva de acolo Insă mi-a 
dat cel mai descurajant 
răspuns : „Nu-ți bate cuie 
in talpă I Te sfătuiesc să 
te asțimperi". întors la 
Iași, iar mi-au dat bătrînii 
curaj. Cițiva au mers cu 
mine la director. „E bine 
ce a gindit băiatul ăsta ?“. 
„Da, e bine", 
nu aplicăm 
„Au fost 
lungi". Pină 
riscul 
meu, 
noua sculărie, așa cum o 
gindisem. Cu toate bombă- 
nelile constructorilor care 
începuseră lucrările 
„vechiul1 
a ieșit < 
acum e 
fost un : 
mai în 
merit este 
meni care au știut să mă 
învețe că atunci cind ai 
dreptate, cind ești ferm 
convins că ideea ta repre
zintă ceva nou și folositor 
colectivității, trebuie să te 
lupți pentru ea. Aceasta a 
fost. cred, lecția funda
mentală pe care am pri
mit-o acolo.

— In ce fel v-a folosit 
aici această lecție ?

— Mi-a folosit enorm. 
In ce fel e mult de spus,

— "Să reducem la esen
țial.

— Cind am venit aici, 
uzina se afla intr-un mo
ment critic. Produsele 
simple și învechite pe 
care le făcea nu mai 
aveau căutare. Părea că 
sint două alternative ; să 
dispărem sau să renaștem. 
Practic nu exista decit a 
doua. Adică să abordăm

„Da
că ai dreptate, 
ii

„Atunci de ce 
ideile 
discuții 
la urmă, 

directorului și 
ne-am apucat

lui ?“ 
mai 

pe 
al 
de

după 
1“ proiect. In final 
o sculări® care și 
dată ca model... A 
merit al meu? Nu- 
parte. Principalul 

al acelor oa-

Orice observator obiectiv 
poate constata că viata 
muzicală românească tră
iește in prezent un mo
ment de efervescentă ex
cepțională. Instituțiile de 
concert si de spectacol ale 
întregii târî dezvoltă acti
vități intense, cu bineve
nite preocupări de diversi
ficare. cu idei înnoitoare, 
in multe cazuri demne de 
a fi generalizate. Există o 
bogăție fără precedent a 
ofertei culturale, se desfă
șoară totodată lin proces 
de lărgire a auditoriului 
conturindu-se o simptoma
tică si îmbucurătoare de
plasare de interes (de
monstrată si de indicatorul 
vinzărilor de discuri) spre 
zonele artei de maioră 
substanță cognitivă si emo
țională. Există o sporită 
selectivitate si exigentă a 
publicului, evidențiată prin 
răspunsul foarte nuantat — 
pentru a nu spune extrem 
de diferit — pe care il dă 
ofertelor de program, un 
public avid de evenimen
te. de valori artistice, re
ticent insă fată de produc
țiile mediocre.

Există, pe de altă parte, 
considerabilul potential ar
tistic al tării. însumat de 
efortul unitar al succesive
lor generații. Cu deosebire 
este îmbucurător nivelul 
înalt, de măiestrie profe
sională la care se prezintă 
tineri muzicieni proveniti 
din conservatoare si din 
liceele de artă, sau chiar 
aflati incă în sălile de 
studiu. Nu este vorba pur 
si simplu despre talente : 
sînt rezultatele unor con
cepții si practici pedagogice 
moderne, concretizate atit 
în activitățile solistice, cit 
si in cele de ansamblu. 
Inserarea acestor tineri 
muzicieni în circuitul vie
ții artistice. dezvoltarea 
aptitudinilor de perfor
mantă (acolo unde este 
cazul), promovarea celor 
mai buni dintre cei buni 
spre statutul solistic, im
plantarea numelor merito
rii in conștiința publicului 
larg printr-o judicioasă 
selecție a valorilor consti
tuie preocupări ale multor 
instituții muzicale si orga
nizații artistice. „Festiva
lul tinerilor dirijori" afișat 
anual la Bușteni cu con
cursul Filarmonicii din 
Ploiești. „Festivalul tinere
lor talente" găzduit, tot 
anual, de Rimnicu-Vîlcea, 
manifestările de la Tescani. 
sub genericul ..Enescu — 
Orfeul moldav" si. nu în 
ultimul rind. ..Galele tine
rilor concertistl" — orga
nizate de Colegiul critici
lor muzicali — A.T.M.. in 
colaborare cu orchestrele 
simfonice din diferite ora
șe ale tării (in ritmul de 
7—8 manifestări pe sta
giune) sînt tot atttea moda- 

^Htăti de a sprijini dezvol-

tarea tinerilor muzicieni. 
Nu flint. -evident, singurele. 
Publicul Capitalei este fa
miliarizat 
tinerilor 
Studioul
Radioteleviziunii. cu ciclu
rile Filarmonicii ..George 
Enescu** — ..Treptele afir
mării artistice". ..Laureat! 
ai concursurilor internațio
nale" si „Studioul tînărului 
muzician" (coproducție cu 
Ansamblul artistic al U.T.C. 
care a sprijinit, ne această 
cale, accesul unui mare 
număr de interpreti si 
compozitori tineri din în
treaga tară pe scena sălii 
mari a Ateneului Român), 

o mișcare 
interpretării

cu „Tribunele 
interpreti" din 
de concerte al

Dacă există 
vie in cimuul

frumos...
cuceri - 

după ce 
ca

construcția unor mașini de 
cea mai înaltă tehnicitate. 
Practic, o gamă nelimitată 
de mașini agregat și ma
șini-unelte speciale „la 
temă", producție de uni
cate pentru modernizarea 
tehnologiilor, creșterea 
tehnicității șl a producti
vității Ia cea mai diversă 
gamă de întreprinderi be
neficiare. Dar, la stadiul 
la care se afla atunci uzi
na, asta însemna un efort 
și un salt colosal.

— Cu atit mal
— Da, sigur, și 

rea Evenestului,
s-a realizat, a rămas 
ceva... frumos. Să-i între
băm insă ■ pe oei care au 
urcat. Vor spune : 
mos, insă...". Aoel 
e totul. Acolo e cutezanța, 
rezistența, lupta cu impo
sibilul. Ne-am zis și noi că 
nu inveți dacă nu te 
arunci in apă și am abor
dat deschis problema. Am 
început fabricația de ma
șini-unelte agregat la 
temă. Mai Intîi pentru în
treprinderea de automo
bile din Pitești și pentru 
întreprinderea de mașini 
electrice București. Era o 
mare distanță intre aceste 
noi produse și cele de 
pină atunci. Șocul s-a re
simțit pe toate planurile. 
In mod deosebit pe cel 
moral. Pentru că numai in 
asemenea momente 
cercare oamenii își 
adevărata lor fibră 
lă. Apar 
nu te aștepți, 
de aici începe

— Bătălia ? 
Pentru ce ?

— Nu vă puteți imagina 
cită energie pot să. consu
me unii oameni ca să-și 
apere obișnuințele, como
ditatea, ca să nu facă ni

să nu se 
vorbim... 
s-au ivit

,Fru- 
,insă“

de în- 
vădesc 
mora- 

undesurprize
Și, de fapt, 
bătălia...
Cu cine ?

mic nou, nimic 
schimbe... Dar să 
concret. Scepticii 
din capul locului. Și chiar 
printre cei din echipa de 
conducere. Că e mult prea 
greu ceea ce am inceput, 
ba chiar imposibil. Că nu 
sintem pregătiți pentru un 
nivel atit de 
nici 
Mai 
o 
mai 
„de 
fost

ridicat, că 
mijloace nu avem... 
bine căutam altceva, 

producție lesnicioasă, 
pe la mijloc, așa, mai 
nasul nostru"... Au 

încleștări de opinii. 
Aprige uneori. Aveam 
insă și aliați puternici, 
între ei, inginerul-șef cu 
concepția, un excelent 
cap tehnic. A lost primul 
student român eu statut 
tie inventator, cu brevete, 
inginerul Ștefan Ungurea- 
nu ; s-a vorbit mult des
pre el la timpul respectiv. 
Acum era fericit că, i:i

profundă convingere, cro
ind versiunile de referință 
ale primelor audiții ? .' Dar 
„uitatele" concerte ale lui 
Pascal Bentoiu. dar Con
certul pentru violoncel si 
orchestră de Mihail An- 
drlcu (scris in 1961. n ■- 
executat Dină în prezent !), 
dar concertele pentru violă 
si orchestră de 
Berger (1960 si 
dițe si ele..') sau 
pentru vioară si 
al aceluiași < __  __
(1965. Premiul Concursului 
international de comoozit'e 
de la Bruxelles), neexecu
tat de peste 20 de ani ? Și 
lista ar putea continua. 
Este evident că ceea ce se 
impune este un alt grad

OPINII

Wilneim 
1962. Ine- 

i Concertul 
i orchestră 
compozitor

Promovarea creației
muzicale originale

muzicale, noile generații 
adăugindu-se forțelor exis
tente. unele probleme par 
să rămină totuși deschise. 
Una dintre ele ar putea fi 
definită ca un raport de 
obligativitate morală dintre 
talentul și aptitudinile de 
asimilare repertorială ale 
interpretului — opțiune in 
anii tinereții — si tezaurul 
creației muzioale româ
nești. Nu există In lume 
nici o mare cultură muzi
cală ai cărei interpreti’ să 
nu se facă mesagerii cre
ației originale. Cu outine 
excepții, constatăm la ti
nerii noștri interpreti în
clinația vădită de a-si cîs- 
tiga consacrarea prin pagi
nile de largă accesibilitate 
din
Este adevărat insă că nici 
instituțiile muzicaie nu au 
găsit Întotdeauna cele mai 
adecvate soluții pentru a-i 
determina pe tinerii con- 
certisti să vadă în afirma
rea muzicii românești una 
dintre rațiunile majore ale 
profesiunii lor. Pentru a 
da un singur exemplu, ne 
putem întreba citi dintre 
instrumentiștii în plină as
censiune.
constituirii 
s-au oprit asupra concer
telor lui Paul Con
stantinescu. dintre care 
cel puțin două (Concertul 
pentru pian si Triplul con
cert) sint pagini funda
mentale ale muzicii româ
nești moderne, lucrări că
rora cunoscuti muzicieni, 
la inceput de drum, in anii 
’50—'60. li s-au dăruit cu

repertoriul universal.

aflati la virsta 
repertoriului.

de receptivitate din partea 
interpretilor. o altă ontică 
din partea instituțiilor.

Un caz-limită il consti
tuie „Oedin". rolul titular 
al unicei opere a lui 
George Enescu. care este, 
dună opinia unanimă, a 
tuturor celor ce o cunosc, 
una dintre capodoperele 
teatrului muzical universal 
al secolului al XX-lea ! 
Desigur, este un rol co- 
virsitor. desigur este un 
rol nu chiar de tinerețe, 
ci. dacă se poate spune, 
de „ti nară maturitate". 
Este însă firesc ca timp 
de anroane 30 de ani acest 
rol să trăiască printr-un 
singur interpret, ca. in ge
neral. întreaga viată sce
nică a capodoperei (si. 
bineînțeles, fiecare "repre
zentație în parte !) să fi 
depins de un singur ar
tist. baritonul David Oha- 
nesian. "care, fără îndoială, 
trebuie subliniat, prin a- 
ceastă creație si-a Înscris 
numele cu litere de aur in 
marea carte a artei româ
nești ? Oedip. mindrie a 
culturii naționale si capo
doperă a muzicii univer
sale. nu figurează in re
pertoriu centru că nimeni 
nu-si asumă sarcina de a 
aborda acest rol grandios.

Schimbul ștafetei merge 
greu si De alte planuri. 
Multe posturi de dirijor ia 
orchestrele din tară con
tinuă să fie vacante. Poate 
si centru că se obișnuiește, 
nrlntr-o optică eronată, să 
se vorbească despre „ti
neri dirijori". chiar si

sfirșit, începem să facem 
și noi lucruri care să ne 
pună in valoare capacita
tea. Ceilalți, unul cite unul 
și pe nesimțite, am văzut 
că dispar. Unul s-a „im- 
bolnăvit"! s-a internat sl 
nu s-a mai întors la noi. 
Altul s-a transferat, așa, 
pe nebăgate de seamă... 
Unul oel puțin mi-a plă
cut; a fost sincer omul. A 
spus : „Dom'le, eu n-am 
stofă pentru așa ceva. De 
ce să incu.rc lucrurile ? 
Mai bine găsiți-1 pe cel 
care trebuie", l-am căutat, 
intr-adevăr, pe cei de care 
aveam nevoie. Oameni 
competenți. neastimpă- 
rați... Pe unul, un fost co
leg de facultate, l-am gă
sit pe la Șirlad. M-am dus 
la ei și i-am spus ce vrem 
să facem. S-a aprins in el 
imediat flacăra aceea pe 
care o știam de mult, 
cind, în studenție, visam 
cu ochii deschiși discutînd 
ceasuri lungi de noapte 
despre tehnica viitorului... 
Viitorul acela sosise... Unii 
ard atit de mult pentru lu
crurile minunate ale aces- 
tei vieți incit e păcat să 
nu le oferi vatra pe care 
să topească idei și să 
creeze... De asemenea oa
meni trebuie să te încon
juri cind vrei să realizezi 
performanța tehnică. A 
ține in jur Inși incompe
tenți și fără ambiție 
seamnă să cobori

fie teamă.

in
și tu. Și 
Și nu e

munci-colectivul
al uzinei nu fusese 

pentru . această

mun- 
pro- 
dar 

înve-

să-ți 
bine.

Nici 
toresc
pregătit 
schimbare de nivel al teh
nicității și profesionali ta
ții. Și aici s-au cerut efor
turi speciale și s-au în
fruntat opinii. Și aici au a- 
părut imediat diferențele 
de nivel moral. Meseriași 
foarte buni și care erau, 
in același timp, oameni in
tegri. gata oricind să răs
pundă la orice noi exigen
țe profesionale, apoi 
citori cu o pregătire 
fesională mediocră, 
care erau dornici să
țe, să se . ridice la nivelul 
cerut și, in sfirșit, au fost 
și dintre oei nărăviți să 
muncească doar in vorbe, 
care treceau drept „vede
te". dar. in realitate, la 
proba practică a unei ac
tivități de mai înalt nivel 
tehnic, s-a văzut că nu fac 
față și că nici nu vor să 
facă efortul de a învăța. 
Și dintre aceștia au rămas 
la noi doar cei care s-au 
Înscris in noul program.

Am cel mai adine res
pect pentru acea major*ta
te a comuniștilor de la noi 
care au înțeles din capul

locului și în adincime im
perativul ridicării la pu
tere a capacității noastre 
și au acționat exemplar 
pentru întronarea climatu
lui necesar. Extrem de 
greu a fost în primele 
luni, greu in primii doi 
ani. Apoi am intrat, ca să 
spun așa, in normal. Un 
normal al atmosferei de 
uzină a tehnicii de virf, a 
performanței tehnice 
profesionale.

— Am aflat că vreți 
pină in 1990, să ajungeți a 
vă proiecta singuri 80 la 
sută din producție...

— De ’ ' -
cane 
noua 
ției 
ceea 
aceste 
ni ca te, 
nască 
zilnică 
nu facem serii la care de 
la primul exemplar pină

• la al șaptelea să se mai 
poală interveni cu perfec
ționări. Fiind un singur 
exemplar, el trebuie să 
iasă perfect „din primul 
foc". Asta oere foarte mult 
din partea proiectantului. 
Adică perfecțiunea. Se 
cere deci ca proiectul să 
fie perfecționat, pas eu 
pas, pe parcursul execută
rii produsului. Eu așa vi
sez ; să-l văd pe proiec
tant cit mai des liniță 
muncitorul de la mașină 
și împreună să gîndească 
fiecare detaliu al transpu
nerii ideii tehnice în sub
stanța mașinii ce se naște. 
Dar pentru asta proiec
tantul ar trebui să fie „al 
nostru". Cu timpul ni-1 
creăm. Pină atunci insă... 
Avem aici, alături, o fi
lială a institutului de pro
iectări de profil din Bucu
rești. Proiectează pentru 
noi. Cind am venit, intre 
această 
noastră 
De ai ci 
aici se .
CU aprobări... Am dărimat 
gardul și am creat nu doar 
facilitatea, ci și simbolul 
fluxului normal dintre 
concepție și realizarea ei, 

— Ce vă deranjează cel 
mai mult ?

— Cel mai mult și mai 
mult mă deranjează cind, 
între cei care iți sint ierar
hic superiori, se mal gă
sește și cite unul care se 
simte el... deranjat. în co
moditatea sa, de demersu
rile tale pentru progresul 
muncii. Deranjat pentru câ 
insistent» ta presupune șt 
antrenarea lui in 
și confruntări. Și 
inventează... . Sau

fapt e o dorință 
s-a născut o dată eu 

structură a produc- 
noastre. Pentru că 
ce facem noi acum, 

mașini-agregat u- 
este normal să se 
intr-o conlucrare 

cu proiectanții. Noi

Complexul studențesc al Institutului politehnic din lași Foto : Eugen Dichiseanu

Cititorii noștri, corespondenții noștri

filială și uzina 
era un gard înalt, 
acolo și de acolo 
pătrundea cu bon.

căutări 
atunci

____ ,_ .. chiar, 
crede ca tu te zbați pe'.l- 
tfti „a ajunge". Iți detur
nează, in ochii celorlalți, 
intenția și astfel... crede 
că a scăpat de ca.

Crede el 1
Mihai CARANFIL

I

atunci cind sint desemnați 
șefi de orchestră cu expe
riență de 10—15 ani. înnoi
rile se 
tate in 
aceasta 
tul in 
proză 
regizorală

t

Cum sînt finisate 
locuințele predate 

cetățenilor ?
Orice om al muncii, orice fami

lie trăiește cu bucurie si nerăb
dare vestea mutării intr-un apar
tament _ nou. cu atit mai mult 
atunci cind blocul se află intr-un 
cartier nou și modern. Aceste sen
timente le-am trăit și noi, loca
tarii care am primit repartiție in 
bl. 12 dtn Calea Crlngași nr. 21. 
Dar bucuria noastră a durat... pină 
am deschis ușa 
Deoarece, ca și la alte 
neglijența unor i 
aruncat o adevărată 
peste munca altor 
de-ai lor care sl-au 
cios datoria. Facem 
mație deoarece in blocul nostru, ca 
și in altele vecine, s-au predat la 
cheie apartamente cu pereții negli
jent zugrăviți, cu uși și ferestre 
nefuncționind,’ cu geamuri sparte 
sau linoleumul dezlipit, cu piese 
lipsă la instalațiile sanitare etc.

A trebuit să treacă un interval 
de mai bine de un an și jumătate 
pentru ca unitatea constructoare 
5T Antrepriza construcții-montaj 

de 
o 

au 
re-

apartamentelor, 
blocuri, 

constructori a 
pată de noroi 
mii de colegi 

făcut conștiin- 
această afir-

Din experiența noastră și a altor 
locatari mutați in casa noi rezultă 
că aceste blocuri se recepționează 
cu multă ușurință de către 
I.C.R.A.L.-uri. efectuîndu-se. in 
cel mai bun caz, 
remediere 
pe seama 
probleme 
rezolva In
In asemenea condiții, considerăm 
normal și necesar ca toți factorii 
de resort, și in primul rind con
structorul, să manifeste atenția și 
exigenta cuvenite pentru a răs
punde cerințelor formulate de con
ducerea partidului privind sporirea 
gradului de confort al locuințelor, 
creșterea răspunderii .pentru fon
dul loca^jv al statului, pentru uria
șele investiții făcute in acest do
meniu.

Comitetul asociației 
locatarilor
blocul nr. 12 - Calea Crîngași 
nr. 21, București, sectorul 6

ușurință de 
efectuîndu-se, 

o superficială 
preliminară, lăsindu-se 

locatarilor un noian de 
care, chipurile, se vor 
„perioada de garanție'*.

Prin munca patriotică 
un oraș-grâdinâ

tățesc să afirmăm că in acest cin
cinal orașul nostru se va dezvolta 
și mai mult, se va îmbogăți cu noi 
dotări.

loan AGAVRILOAIE 
corespondent voluntar

a călătorilor au fost amenaja
și peroane corespunzătoare, iar 
fata acestora a fost amenajat 
un frumos parc cu trandafiri.

lasă demult aslep- 
regia de onoră, si 
tocmai in momen- 
oare în teatrul de 
românesc gindirea 

este scinteie- 
toare iar dialogul generați
ilor creează o pasionantă 
emulație. Punțile par să 
fi-e insă tăiate intre mișca
rea teatrală si cea muzica
lă și regizorul de 
care sa poată gindi 
spectacol in termenii 
prii, dictat de sensul 
ginilor muzicale în 
nexiune cu dramaturgia 
operei, se lasă — cu rare 
excepții — îndelung aștep
tat.

Continuitatea a definit 
mereu dezvoltarea firească, 
armonioasă a artei muzica
le românești. Intr-o spirală 
a actelor creatoare care 
confirmă admirabila de
finiție a tradiției ca o pre
luare a focului viu. nu a 
cenușii, muzica românească 
de astăzi se revendică de 
la Enescu si contemporanii 
săi. In domeniul artelor in
terpretative merită să 
amintirii de D.G. Kiriac 
nredindu-i lui Ioan D. Chi- 
rescu conducerea corului 
„Carmen", de succesiunea 
acelor dirijori — spirite 
formatoare cu autentică 
vocație de constructori de 
instituție — care au diri
guit de peste un veac Fi
larmonica din București, de 
filiația Antonin Ciolan — 
Emil Simon la Cluj-Na- 
poca. pentru a nu mai 
vorbi despre gindirea con
temporană in pedagogia 
viorii si a muzicii de ca
meră. profund impregnată 
de exemplul marelui 
Enescu.

Timpul prezent — care 
este nu numai al multi
plicării evenimentelor, al 
transformării tehnicilor 
muzicale, ci si a! ritmuri
lor mai accentuate de acu
mulări si transformări es
tetice. al perfecționării ca
nalelor de informare, co
municare si influențare — 
conduce, in cadrul institu
tional favorizam creat de 
societatea noastră, la pro
grese rapide in toate do
meniile artei muzicale. 
Spiritul de innoire in con
tinuitate. de valorificare 
plenară a tuturor DOtentla- 
litățllor este cel al Festi
valului național „Cintarea 
României" care, merită a 
fi mereu amintit, este mai 
mult si îndeosebi altceva 
decit o competiție : este 
un climat. este expresia 
unei epoci si a unei cul
turi care, trăgindu-si seva 
'din rădăcini adinei, accede 
spre o mereu înnoită ti
nerețe.

13.00 Telex 
13,05

(A.p.M,) nr. 1 — responsabilă 
această situație — să înlăture 
parte dih' aceste deficiențe, dar 
rămas încă multe. Altele au t
buit să fie remediate de locatari, 
apelind la diverși meșteri „particu
lari" — dintre care mulți erau dfc 
fapt... lucrători ai unității con
structoare ! Și aceasta pentru <-ă 
demersurile făcute la I.C.R.A.L. 
Giulești, la întreprinderile oaie au 
răspuns de construire 
antrepriză generală 
montaj, Antrepriza
montaj nr. 1, întreprinderea antre
priză instalații, toate din Bucu
rești), cit și la Consiliul popular al 
sectorului 6, au rămas de fiecare 
dată fără ecou.

S-au întocmit „minute" 
zentanții acestor 
s-au fixat termene 
de remediere, dar 
schimbat ; a crescut 
filelor 
partea 
scrise 
lor și

(Centrală 
construcții- 
construcții-

Cetățenli din Buftea sînt dornici 
să facă din așezarea lor o frumoa
să grădină. Ti poți vedea la cu
rățatul străzilor, la amenajarea 
peluzelor de flori, la înfrumuse
țarea grădinilor și la spoitul oase
lor. Dacă ar fi să se exemplifice 
doar cîteva 
muncă, s-ar 
mele patru 
prestat un

teatru, 
un 

D'ro- 
irna- 

co-
20,50

La sfirșit de săptâmină (partial 
color) ® Floarea ciotului, floa
rea dorului — melodii populare 
• Gala desenului animat • Ziua 
grănicerilor — reportaj • Sec
vențe muzicale din R.P.D. Co
reeană • 5 minute. 7 599 fotogra
me șl., acorduri muzicale 4» Cîn- 
iecul cuvintelor — moment poe
tic • Reverii pe portativ 9 Tele- 
sport Autograf muzical 
Sâpti'imîna politică 
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenciclopedla (color) 
Invitație la varietăți (color). Par
tea I
Film artistic (color), „s-a lntim- 
plat in Arizona"
Telejurnal 
închiderea

amenajarea 
gard viu, 
trandafiri. 

; repararea 
trotuare și

ne

Radu GHECIU

cu repre- 
întreprinderi, 

după termene 
nimic nu s-a 
doar numărul

din dosarul cu sesizări din 
locatarilor și cu promisiuni 

neonorate din partea foruri- 
unităților amintite.

din aceste aspecte de 
putea arăta că în pri- 
luni din acest an s-a 
volum de muncă pa

triotică în valoare de peste 41 mi
lioane lei. constînd in 
a peste 10 000 ml de 
plantarea a 5 000 de
10 000 arbori și arbuști 
a circa 3 000 ml de
9 km de șosele ; taluzarea și con
solidarea de maluri pe o suprafață 
de 45 000 mp ; săparea de șanțuri 
pe ,o lungime de circa 25 000 mp : 
curățarea a peste 150 000 mn de 
păduri și pășuni, efectuîndu-se, în 
același timp, întreținerea fațade
lor la dotările edilitar-gospodărești 
pe o suprafață de circa 280 000 mp.

Sînt cîteva fapte care ne îndrep-

In stație. Ia Craiovița
In frumosul cartier al Craiovei 

— Craiovița Nouă — există un 
punct, de oprire a trenurilor de 
persoane. Pentru mai buna servi
re 
te 
in 
Si
Lucruri bune, apreciate de călători. 
Vreau insă să semnalez și. totoda
tă. să nrooun organelor C.F.R. să 
analizeze posibilitatea instalării 
unor banei, precum și a unor co
pertine sub care să se adăposteas
că. pe timp nefavorabil, călătorii 
care așteaptă trenul. Cind plouă, a- 
eestia sint nevoiti. pină vine tre
nul. să-si caute adăpost prin „casa 
scărilor" de la blocurile din apro
piere. la sute de metri d« punctul 
de oprire C.F.R.

De asemenea. Ia casa de bilete, 
improvizată aici, ar trebui să ee 
vlndă legitimații de călătorie și 
pentru distanțe mai mari, ca. de pil
da. pină la Tirgu Jiu. Drobeta- 
Turnu Severin etc., și nu numai 
pină la Filiași, cum se procedea
ză in prezent. Dacă s-ar da curs 
acestei sugestii, călătorii care merg 
mai departe n-ar mai fi nevoiti să 
coboare din tren la Filiași spre 
a-si procura noi legitimații de că
lătorie. Cu atit mai mult cu cit 
în această stație, important nod de 
cale ferată, majoritatea trenurilor 
de persoane opresc pe liniile a 
doua, a treia sau a patra, și pină 
să ajungă la aasa de bilete oa
menii sint nevoiti să treacă peste 
linii sau să treacă prin 
care staționează.

Sînt cîteva propuneri 
putea fi puse tn practică
mari eforturi și ar îmbunătăți con
dițiile de călătorie.

trenurile

care ar 
fără prea

Petre BLOJU
muncitor

22,20
22.30 programului

Teatrul municipal din Suceava

T

f,Pontica ’87“

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 27 iunie, ora 21 — 30 
iunie, ora 21. In țară : Vremea va fi 
caldă, eu cerul variabil, mai mult no- 
ros in nordul, centrul și estul țării. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse, însoțite și de 
descărcări electrice in nordul, centrul 
și estul țării, tn celelalte regiuni se 
vor semnala averse izolate, îndeosebi

tn cursul după-amlezelor. Izolat, con
diții favorabile producerii grindine!, 
iar cantitățile de apă pot depăși 13 li
tri pe metru pătrat In 24 de ore. Vîn- 
tul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
10 șl 20 de grade, Iar maximele intre 
22 și 32 de grade, Izolat mai ridicate 
tn sud. In București : Vremea va fi 
caldă. Cerul variabil, cu innorări mai 
accentuate după-amiaza, cind vor că
dea averse de ploaie și se vor 6emnala 
descărcări electrice. Vlntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 15 si 19 
grade, iar maximele Intre 28 și 32 de 
grade.

cinema
• Omagiu romanței — Ioana Radu:
ARTA (2! 31 88) — 28
• Haiducii lui Șaptecai: PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19

viespi: EXCELSIOR
11.15; 13.30; 15.45: 18;
(35 04 66)
18; 20.

9; 11.15;

• Cuibul de 
(65 49 45) — 9;
20, AURORA 
13.30: 15,45;
(16 28 79) 
18; 20
• O zi Ia 
(80 49 85) — 
® Cucoana 
(t,9 48 48) — . .. 
© Pistruiatul 
(14 27 14) — 9;
(27 54 95) — 9 ; _
® Pistruiatul HI: 
— 9: 11; 13; 15; 
(17 55 46) — 9 ;
19,30
• Pădurea din V Minh: TIMPURI
NOI (156110) — 9: 11; 13.15; 15,30;
17,45; 20
ft Fiii marii ursoaice: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15: 17: 19
• O farsă pentru cuscru: POPULAR
(35 15 17) — ‘ -
• Medalion 
(59 53 15) — 
17,30; 19,30
• Medalion 
(11 86 25) —
• Mari regizori, mari actori: 
(11 03 72) — 9; 11.30; 14,15; 17;
® Jandarmul și jandarmeritele 
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11.15: 
15.45; 18; 20, la grădină 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15;
15.45; 18: 20. LIRA (317171) — 
13: 15; 17; 19. la grădină — 20,30
• Șatra : BUZEȘTI 
11,30; 13,30
O Călătorie Intr-un 
BUZEȘTI (50 43 58)
19.30
• Rocky I: ARTA _______
11,15; 13,30; 15,45; 18, la grădină
20.30

— 9: 11,15
VICTORIA 

13,30; 15,45;

FERENTARIBucurești:
15: 17; 19
Chirlța: (COTROCENI) — 

17; " 
(I-II) : 

12: 15: 18.
12; 15.30; 19 

VOLGA 
17: 19.
11; 13;

15: 19
MIORIȚA
COSMOS

(79 71 26)
GIULEȘTI 
15; 17,15;

15: 17: 19.13 '
John Wayne: STUDIO 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30;

teatre

tn organizarea Con
siliului județean Con
stanta al Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste au început 
manifestările politico- 
ideologice 
educative 
genericul 
— dialog 
viata".
desfășura timp de 10 
zile in toate localită
țile județului in ca
drul Festivalului na
tional „Clntarea Romă-

și cultural- 
grupate sub 
„Pontica '87 
cultural cu 

care se vor

niei“. Dintre manifes
tările primei tile con
semnăm
Salonului 
țean de
la care participă mem
brii filialelor U.A.P. 
din Brăila, Călărași, 
Ialomița și Constanta 
și al unei expoziții de 
artă plastică a artiș
tilor amatori la Casa 
de cultură din Man
galia. o expoziție bi
bliofilă intitulată „Car
tea și presa româ-

vernisajul 
inter jude- 

artă plastică

nească in Dobrogea", 
dezbateri pe teme ști
ințifice organizate la 
Cernavoda. Medgidia 
și Sibioara, un spec
tacol susținut de an
samblul de balet, cla
sic și contemporan 
„Fantasio". Programul 
manifestărilor dedicat 
in acest an Conferin
ței Naționale a parti
dului cuprinde in con
tinuare o mare varie
tate de activități. 
(George Mihăescu).

Alaln Delon: PATRIA
9; 12,15; 15.45; 19.15

SCALA 
19

: FE- 
13.30;

21. GRI- 
13,30;

9; 11;

automobil vechi
— 15,30; 17,30

(21 31 86)

• Teatrul Național (14 7171, sala
Amfiteatru): Actorul — 18; (sala
Atelier): Dl. Cehov • Îndrăgostit
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio): Recital de vi
oară Anca Sain, la pian Florica Co- 
zfghian : Bach, Paganini, Mozart, 
Grieg, Sarasate. Enescu, Ravel — 
17.30: (Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România): „Laureati ai 
concursurilor internaționale" — Cris
tina Laura Constantinescu — vioară, 
la pian Doina Miron — 18: (Ateneul 
Român): „Harpa tn episoade istori
ce", ciclu susținut de Ion Ivan Roti
rea — 19
• Opera Română (13 18 57): Rerltal 
instrumental — 18
• Teatrul de operetă (13 83 48. sala 
mică a Teatrului Național) : LyBis- 
trata — 18,30
• Teatrul
18.30
• Teatrul 
tru ce am
• Teatrul
sala Magheru): Micul ______
18.30 (sala Studio): Propilee și Or
hidee — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Visul unei nopți de iarnă 
— 19
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savdy, 15 56 78): Mi se pare 
că mft-nsor — 19: (Grădina Boema): 
Bărbatul fatal — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Și totuși, o mare iubire — 18

Mic (14 70 81): Corlolan —

Foarte Mic (14 09 05): Pen- 
murit — 19
„c. I. Nottara* <59 31 03. 

infern —
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Tovarășului KÂROLY NEMETH
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Consiliu

lui Prezidențial al Republicii Populare Ungare, vă adresez calde felicitări și 
urări de succes in îndeplinirea inaltei răspunderi ce v-a fost încredințată.

Reafirm și cu acest.prilej convingerea că, prin eforturi comune, relațiile 
de prietenie, colaborare și bună vecinătate dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare tot mai puternică in viitor, in interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului, al Înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Cronica zilei

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă tovarășului Kâroly 
Grosz, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, cu prilejul numirii sale in 
această funcție, prin care ii adre-

VA INFORMĂM DESPRE

Un nou oraș 
în... orașul Bacău

In zona de nord- 
vest a Bacăului, la 
intrarea dinspre Pia
tra Neamț, se află in 
plină construcție unul 
dintre cele mai mari 
si mai moderne an
sambluri de locuințe 
din oraș. Este vorba 
despre ansamblul ..Ște
fan cel Mare'1, un a- 
devărat oraș, care se 
întinde pină in inima 
municipiului. Denu
mit astfel după nu
mele străzii considera
te de arhitecți drept 
axa principală, an
samblul ..Ștefan cel 
Mare" va însuma in 
final aproape 5 000 a- 
partamente. dintre 
care peste 3 000 au 
si fost date, pină a- 
cum. in folosință. Ele 
sint cuprinse in blocuri 
cu 5 niveluri- și. din 
loc in loc. si in 
blocuri cu cite 7—8 
etaje. Centrul an
samblului a fost 
conceput in așa l'el. 
incit în jurul său să 
graviteze viata între
gului cartier. Aici, 
blocurile unicat cu 
cite 8 niveluri fieca
re sint prevăzute la 
parter cu spatii co
merciale. unități de 
servire și de larg in
teres cetățenesc. Toa
te clădirile au fațade 
pastelate, conferi ndu-i 
noului ansamblu o 
personalitate distinctă. 
La realizarea lor. ar- 
hitectii si constructo
rii folosesc elemente 
de noutate, cum ar fi 
arcada din prefabrica
te.' iar finisajul se 
face cu praf de pia

tră si cărămidă apa
rentă. care dau clădi
rilor elegantă. O notă 
aparte si pentru con
fortul interior : apar
tamente spațioase, cu 
camere decomandate, 
cu logii și balcoane. 
Realizatorii lor : arhi- 
tectii din cadrul Insti
tutului județean de 
proiectări si lucrăto
rii din cadrul Trustu
lui Antrepriză genera
lă de constructii-mon- 
tai Bacău.

Pentru a scurta cit 
mai mult durata de e- 
xecutie a noilor lo
cuințe. constructorii 
au realizat structura 
de rezistentă din pa
nouri mari prefabri
cate. au mecanizat in
tegra/ lucrările de fi
nisai. au utilizat pa
nouri de fațadă gata 
finisate. Pentru prima 
dată in județul Bacău, 
aici au fost folosite 
panouri mari de fața
dă din beton aparent, 
fapt care a exclus e- 
xecutia oricărei ope
rații de finisai, deve
nind astfel inutilă pre
zenta schelelor ne 
șantier. Și tot ca o 
premieră in materie 
este socotită generali
zarea sistemelor de e- 
xecutie a cabinelor 
spațiale, grupurile sa
nitare fiind aduse in
tegral echipate si fi
nisate din fabrică. Si 
încă un amănunt : 
faptul că este ampla
sat pe un teren aproa
pe liber a permis tra
tarea unitară a între
gului ansamblu, in
cintele rezultate în a-

(Urmare din pag. I) 
un amănunt în privința pregătirii, 
programării, lansării și urmăririi in 
fabricație a produselor. Bunăoară, 
pentru a răspunde exigentelor de 
calitate formulate de parteneri și 
pentru realizarea ritmică a produse
lor. la secția cablaje producția de 
export a fost organizată pe ateliere 
și echipe specializate, pe tipuri de 
produse și chiar pe grupe de firme 
și țări, intre care le amintim pe 
cele de cablaje auto-export. de cor
doane telefonice spiralate și drepte, 
atelierul de injectat cordoane pen
tru aparataje electrice (aflat in al 
doilea an de funcționare).

Deosebit de efectele pe planul 
creșterii productivității, specializarea 
a determinat o sporire a indemină- 
rii muncitorilor, ceea ce s-a repercu
tat pozitiv asupra calității produse
lor fabricate. Această organizare a 
fost posibilă și pentru că specialiștii 
și meseriașii secției au realizat, cu 
forțe proprii, o serie de utilaje care, 
o dată cu specializarea producției, 
permit ridicarea continuă a calității 
și, nu în ultimul rind, diminuarea 
produselor, diversificarea fabricației 
consumurilor de materii prime și 
materiale. între asemenea realizări 
de ultimă oră ale lucrătorilor de aici 
se numără mașinile de marcat cu 
cifre și prin inele colorate pe ca
bluri. mașini de cablat și înfășurat 
cu folie, cele de izolații și ecranări 
la un mare număr de produse, uti
laje pentru execuția cordoanelor te
lefonice spiralate, cochile pentru in
jectat cordoane cu dublă pămintare 
— utilaje atestate după norme inter
naționale.

Un efect important, poate mai pu
țin scontat la început, dar evident 
în practică a fost diminuarea ac
centuată a consumurilor specifice. 
De exemplu, la un produs de bază 

sează sincere felicitări, urări de să
nătate și succes. In telegramă este 
exprimată convingerea că guvernele 
celor două țări vor acționa. în con
tinuare. pentru dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a relațiilor bilaterale 
romăno-ungare.

(Agerpres)

fara construcțiilor con
stituind spatii foarte 
utile pentru locatari : 
zone verzi, locuri de 
joacă pentru copii, 
parcaje auto. După 
cum ne sounaa ar
hitectul Constantin 
Amâei, în afara lo
cuințelor. in noul an
samblu „Ștefan cel 
Mare" se vor construi 
un spital municipal 
modern cu 430 paturi 
cuplat cu policlinică, 
două complexe școla
re. fiecare alcătuit din 
creșă. cămin si școa
lă. o piață agroali- 
mentară. spatii co
merciale în suprafață 
de peste 4 000 metri 
pătrați. centrală tele
fonică automată si 
alte obiective de in
teres cetățenesc. Toa
te acestea se vor în
scrie armonios in ar
hitectura unitară a 
noului ansamblu.

împreună cu cele
lalte ansambluri de 
locuințe — ..Republi
cii". ..Bistrița Lac", 
„Mioriței". „Bacovia". 
„Cornișa Bistriței" — 
înălțate in ultima 
vreme — ansamblul 
„Ștefan cel Mare" va 
întregi noua înfățișa
re a Bacăului modern, 
care numără la a- 
ceastă dată circa 60 000 
apartamente. toate 
construite pentru oa
menii muncii in anii 
care au trecut de la 
cel de-a! IX-lea Con
gres al partidului.
Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii'1

PLANUL LA EXPORT - REALIZAT EXEMPLAR!
— cordoanele telefonice spiralate — 
gradul de valorificare a cuprului a 
sporit de 10 ori față de produsele 
tradiționale. Iar pe ansamblul sec
ției gradul de valorificare a materii
lor prime a crescut cu peste 5 la 
sută. Acest mod ingenios de organi
zare a producției de export a făcut, 
între altele, ca secția cablaje să rea
lizeze planul la export pe primul 
semestru încă la 15 iunie, ceea ce 
permite colectivului respectiv să 
producă și să livreze suplimentar la 
export, pină la 30 iunie, o producție 
de 3 milioane lei.

Cum se poate asigura un 
export eficient. prin natura fa* 
bricației. în această întreprindere se 
consumă materiale de mare valoare 
economică, obținute cu greutate. De 
aceea, ele trebuie bine drămuite, ln- 
chizindu-se orice robinet al risipei, 
astfel incit producția de export să 
fie rentabilă, eficientă. O bună ex
periență in această privință poate fi 
intilnită în secția conductori elec
trici și în cea de produse electroca- 
lorice. Să reținem, bunăoară, că la 
secția conductori (și nu numai aici), 
concomitent cu execuția unor mașini 
speciale de bobinat, lițat și cablat, 
a fost reorganizat atelierul de fa
bricare a conductorilor speciali, in 
care se poate asigura in prezent un 
înalt grad de valorificare a cuprului. 
După cum ne relata ing. Gigi Dumi- 
trașcu. șeful secției, valoarea unui 
kilogram de cupru Înglobat in pro
dusele destinate exportului a cres
cut de peste 5 ori. Această măsură, 
la care s-au adăugat altele, cum sint 
cele referitoare la introducerea de 
noi tehnologii de presare a cablului 
coaxial cu sirmă foarte subțire, pre
lucrarea automată a datelor de evi
dență a materialelor pe calculator și 
altele au făcut ca, la nivelul unui 
an. in condițiile creșterii accentuate

Tovarășul Dimitrie Ancuța. vice- 
prim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, pe Martin Kaufman, 
președintele firmei ..Philipp Brothers 
Inc" din S.U.A.,. care a efectuat o 
vizită in tara noastră.

Au fost abordate probleme privind 
posibilitățile de lărgire a relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre în
treprinderi românești și firma ame
ricană.

La primire a participat Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. *

La Cluj-Napoca se desfășoară cea 
de-a X-a sesiune a „Zilelor medicale 
balcanice", precum și cel de-al 
XVII-lea Curs internațional de per
fecționare a medicilor și al XTII-lea 
Curs de stomatologie infantilă. în 
plen si in cadrul celor opt secțiuni, 
participanții prezintă cercetări ori
ginale care urmăresc optimizarea 
diagnosticului și tratamentului.

Prezenta la aceste manifestări 
științifice a unor prestigioase perso
nalități ale medicinei din România, 
din țările balcanice și din alte țări 
facilitează o mai bună cunoaștere 
reciprocă, dezvoltarea unor relații 
de prietenie si colaborare intre ță
rile reprezentate.

în cadrul ședinței de deschidere 
au fost, evidențiate realizările obți
nute de România în domeniul ocroti
rii sănătății populației, ca urmare a 
politicii promovate de partidul și 
statul nostru, cu deosebire după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. care 
au condus la creșterea duratei de 
viață, reducerea morbidității, eradi
carea unor boli, scăderea mortalită
ții infantile, creșterea indicelui de 
natalitate, la menținerea stării de 
sănătate și a vigorii poporului 
nostru.

ÂCTUJÂLITÂTEA sportivă
Campionatele internaționale de tir 

ale României
La poligoanele „Tunari" și ..Dina

mo" din Capitală a început vineri 
cea de-a 34-a ediție a Campionatelor 
internaționale de tir ale României, 
precum și „Marele Premiu Carpați" 
la talere, competiție ajunsă la a 13-a 
ediție.

La întreceri participă circa 200 de 
sportivi și sportive din Albania. Bul
garia.' Cehoslovacia. R.P. Chineză. 
Cuba. R. D. Germană. Iugoslavia, 
Franța. Polonia. Siria, Ungaria, 
U.R.S.S. si România.

în prima zi. proba masculină de 
pistol cu aer comprimat s-a încheiat 
cu victoria sportivului român Ilie 
Petru — 68077 puncte (nou record 
național), urmat de Sorin Babii 
(România) —' 673.2 puncte si Lu Li- 
ankai (R.P. Chineză) — 670,1 puncte.

FOTBAL : Stadionul Tineretului 
din Brașov a găzduit vineri, in ca
drul preliminariilor campionatului 
european de fotbal rezervat echipe
lor de juniori, meciul dintre selec
ționatele României și U.R.S.S. Pres- 
tind un joc remarcabil sub aspect 
tehnic și al eficacității, tinerii, fotba
liști români au obținut victoria cu 

a producției de export, consumurile 
materiale să fie diminuate cu peste 
20 milioane lei.

Important este, desigur, nu să e- 
numerăm asemenea măsuri de ordin 
tehnic, ci să precizăm că, de regulă, 
ele apar, sint propuse și sint infăp- 
tuite de către inseși colectivele Sec
țiilor respective, in care există un 
climat bun. stimulativ de creație, in 
care s-au statornicit practici demo
cratice eficiente de exprimare a opi
niilor. de afirmare a ideilor tehnice 
sau organizatorice valoroase. Oame
nii au ințeles că îndeplinirea sarci
nilor cantitative, calitative, de efi
ciență stâ in miinile lor. că numai 
de ei depind onorarea contractelor, 
menținerea și creșterea prestigiului 
ciștigat pe piața externă.

Temelii pentru un salt ca
litativ. recenta plenară comună, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut, 
cu deplină îndreptățire, unităților 
care produc pentru export să facă un 
salt calitativ in activitatea lor — ne-a 
spus economista Rodica Poenaru, 
șeful compartimentului de export, 
în ce ne privește, pentru a răspun
de acestei mobilizatoare chemări 
sintem datori să fructificăm mai bine 
experiența acumulată, să incheiem 
cit mai multe contracte de livrare 
pe piața externă, asigurind valorifi
carea cit mai bună a materiilor pri
me și a muncii, in raport cu capaci
tățile și posibilitățile unității noas
tre. Astfel, cu gîndul lă anul 1988. a 
fost pregătită întreaga ofertă gene
rală pentru producția de export, in 
care ponderea o vor deține noile ti
puri de conductori electrici, de pro
duse electrocasnice. aparataje elec
trice, iar, în premieră, aparatele 
audio și alte produse ale tehnicii de 
virf. După estimările noastre, atit 
valoarea contractelor, cit și numă
rul beneficiarilor vor crește cu a-

Vineri dimineața, navele america
ne .,Preble" și „Page", care au efec
tuat o vizită in portul Constanța, au 
părăsit- apele teritoriale românești. 
Pe timpul cit sra aflat in țara noas
tră, conducătorul marșului, con
traamiralul Roger F. Bacon. însoțit 
de un grup de ofițeri americani, a 
fost primit de generalul-maior 
Ștefan Gușă, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale si șef al 
Marelui Stat Major.

Membrii echipajelor au vizitat In
stitutul de marină „Mircea cel Bă- 
trin". monumente istorice și obiecti
ve cultural-turistice din municipiul 
Constanta și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

★
Vineri dimineața a sosit, într-o 

vizită, în portul Constanta, nava mi
litară egipteană „El Zaffer". în 
acegași zi. comandantul marșului, 
comandorul Ahmed Carnal Eldin 
Madkour, însoțit de un grup de ofi
țeri egipteni, a făcut vizite protoco
lare primarului municipiului Con
stanta. locțiitorului comandantului 
marinei militare și comandantului 
institutului de marină. La monumen
tul „Victoriei" din Constanța a fost 
depusă o coroană de flori din partea 
oaspeților.

A fost prezent Saad Abou El-Kheir. 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București.

■fc

Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii face cunoscut că adunarea pu
blică pentru tragerea la sorți a pre
miilor oferite particinanților la con
cursul pe bază de buletine „Fondul 
Păcii" cu tema „România—Ceaușescu 
în conștiința lumii ; mesaje de pace, 
programe de pace", va avea loc du
minică 5 iulie a.c.. ora 9 dimineața, 
la Casa de cultură a sectorului 2. 
str. Mihai Eminescu nr. 89. Bucu
rești.

(Agerpres)

La pușcă liberă 60 foctiri culcat 
masculin, pe' primul ' loc s-a clasat 
Mircea Ilca (România) — 700.6 punc
te. urmat, în ordine, de Con
stantin Stan — 697.8 puncte și Florin 
Cristofor — 696.8 puncte, iar proba 
de pușcă standard'. 60 focuri fe
minin a fost ciștigată de Eva Nagy 
(Ungaria) — 595 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat Mariana Ma- 
lenika (Iugoslavia) — 592 puncte si 
Roxana Lămășanu-Crețu (România) 
— 591 puncte.

Competiția continuă astăzi, cînd 
sint programate probele de pușcă 
3x20 focuri feminin, pușcă 10 metri 
masculin, prima manșă la pistol vi
teză, precum și manșa a doua la 
pistol sport feminin.

scorul de 4—1 (1—1). Au marcat
Moldovan, Răducioiu. Minea. Stanici 
(din lovitură de la 11 m), respectiv 
Setnikov.

Derbiul de trap ’87 — cea mai
importantă alergare hipică româ
nească. intrată in tradiția acestui 
sport încă înainte de anul 1900 — 
va avea loc duminică 12 iulie, pe hi
podromul din Ploiești. Cursa este 
rezervată celor mai buni trăpași de 
4 ani si se desfășoară pe distanța 
de 2 800 m.

ȘAH. în a doua jumătate a lunii 
iulie la Szirak (Ungaria) va înce
pe turneul interzonal de șah cu 
participarea a 13 mari maeștri și 
maestri internaționali. Printre cei 
calificați in această fază superioară 
a întrecerii pentru campionatul mon
dial se numără și tînărul șahist ro
mân Mihail Marin. La turneu vor fi 
prezenti cunoscuții mari maeștri 
Aleksandr Beliavski, Lajos Portisch, 
Liubomir Liubojevici și alti șahiști 
valoroși din 14 țări.

ATLETISM. în cadrul concursului 
international de atletism de la 
Schwechat (Austria), recordmana 
ptondială Iordanka DOnkova (Bulga
ria) a cîștigat proba de 100 m gar
duri. cu timpul de 12”65'100. sprin
tera olandeză Nelly Cooman a fost 
cronometrată in cursa de 100 m 
Plat in 11”43TOO. iar kenyanul Oan- 
da Kirochi s-a situat pe primul loc 
în proba de 3 000 m cu 7’57"49/100.

BASCHET. în partida inaugurală 
a turneului internațional masculin de 
baschet de la Sofia, selecționata o- 
rașului Belgrad a întrecut cu sco
rul de 109—102 (după prelungiri) e- 
chioa orașului Havana. La încheie
rea timpului regulamentar de joc 
scorul a fost egal (92—92).

proape 50 la sută față de acest an. 
Concomitent, acționăm pentru defi
nitivarea contractelor p* întregul 
an, inclusiv pe relația devize con
vertibile.

Pentru înfăptuirea acestor sarcini, 
de pe acum se pregătesc condițiile 
în vederea diversificării ofertei de 
produse și a stabilirii unor forme noi 
de cooperare cti partenerii externi. 
Așa. de exemplu, pe lingă faptul că. 
începind din semestrul al II-lea. uni
tatea va exporta, in premieră, și 
unele produse electronice, sint in 
curs de perfectare unele acțiuni 
de cooperare cu firme din alte țâri. 
Ele vizează execuția unor repere și 
montarea in intreprindere a unor 
mașini competitive, care au posibili
tăți de desfacere atit în țară, cit și 
la export. O altă acțiune de coope
rare externă vizează tehnica audio 
(casetofoane, amplificatoare, pick-up- 
uri), produse care înglobează un 
mare volum de creație tehnică și 
manoperă și sint realizate cu consu
muri materiale reduse.

„Fără 6 astfel de organizare nici 
nu ar fi fost posibil să facem față 
sarcinilor ce ne revin — ne spune 
ing. Ioan Loader. secretarul comite
tului de partid pe intreprindere. Am 
fost preocupați — lună de lună — 
de realizarea „la zi" a producției 
destinate exportului, dar tot atit de 
interesați am fost și sintem in con
tinuare de exportul din anii viitori. 
Drept pentru care, pe lingă măsu
rile organizatorice luate, am format 
un colectiv alcătuit din peste 300 de 
specialiști care lucrează in cinci a- 
teliere de proiectare, oameni foarte 
bine pregătiți, care de pe acum gin- 
desc, proiectează și din nou gmdesc 
asupra produselor ce le vom realiza 
in viitorii ani".

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii'1

VIAȚA ECONOMICO-SOCI ALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII'*
CRISTURU SECUIESC :

Lucrări de bună 
gospodărire 

și înfrumusețare
Situat pe valea Tirnavei Mari, 

în partea de sud-vest a județului 
Harghita. Cristuru Secuiesc este 
astăzi un oraș reînnoit clin temelii. 
La fel ca in toate localitățile ur
bane ale țării. îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, da
torită fondurilor de investiții alo
cate, și aici au fost realizate im
portante obiective economice și 
social-edilitare. în perimetrul ora
șului au .apărut unități industriale 
de cea mai mare importantă pen
tru economia națională, între aces
tea la loc de frunte situindu-se 
întreprinderea de oțeluri speciale 
forjate, întreprinderea de stat A- 
vicola și altele. S-au construit, tot
odată. cartiere noi de locuințe, in- 
sumind peste 1 300 apartamente, 
care asigură oamenilor muncii din 
tinăra industrie cristureană 'condiții 
optime de locuit. Dar aspecte noi 
se înregistrează în orașul Cristuru 
Secuiesc și in plan edilitar-gospo- 
dăresc. Despre participarea largă a 
cetățenilor la înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localității ne-a 
vorbit tovarășul Ban Dezideriu, 
vicepreședintele consiliului popular 
orășenesc.

— De la începutul anului pină 
acum am efectuat prin acțiuni de 
muncă patriotică lucrări in valoare 
de 8 milioane lei. S-au făcut ame
najări în parcuri și zone verzi, pe 
terenuri de joacă pentru copii. Ia 
baze sportive. Au fost astfel plan
tate peste 150 000 flori, circa 1000 
de puieți de. salcîm. tei și mestea
căn. Cu sprijinul elevilor liceului 
agroindustrial, o suprafață de 3.5 
hectare a fost plantată cu 16 000 
puieți de dud. Mobilizați de depu
tății noștri, cetățenii au participat 
și la îmbunătățirea dotării teh- 
nico-edilitare a orașului. Ca ur
mare. s-a extins conducta de apă 
pe o lungime de 5 kilometri, iar 
canalizarea ne circa 2 kilometri, 
în cadrul activităților proprii ale 
consiliului popular, am produs bor
duri și olâci din beton, cu care am 
modernizat trotuare in suprafață 
de. peste 3 500 metri pătrați. Lu
crăm zilnic la construirea stadionu
lui. la amenajări de terenuri de 
joacă in noile cartiere, la curățiri 
de pășuni, tinerii orașului efec- 
tuind pină acum această lucrare 
pe 200 hectare. (Nicolae Șandru).

SUCEAVA : Ritm intens 
de lucru pe șantierul liniei 

de troleibuz
în municipiul Suceava s-a Inten

sificat foarte mult ritmul de lucru

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ „DER SPIEGEL1’:

Economia americană în confruntare 
cu concurenta internațională

Bazindu-se pe aprecieri și analize ale unor specialiști americani, re
vista vest-germană „Der Spiegel" a publicat, recent, sub titlul „Trebuie 
să devenim mai productivi sau vom muri", un amplu articol referitor la 
cauzele care determină pierderea de poziții in lupta de concurentă pe piața 
mondială de către firme și producători din S.U.A. Aceste deplasări in 
ce privește ierarhia principalelor țări capitaliste, cu o extinsă activitate 
de comerț exterior, au intensificat tot mai puternic contradicțiile econo
mice dintre S.U.A. și principalii lor parteneri occidentali.

Americanii au pierdut avansul lor 
tehnic, ei nu mai pot ține pasul in 
lupta internațională de concurență 
— constată autorul articolului din 
„Der Spiegel". După cum declara Lce 
lacocca, șeful concernului Chrysler, 
„trebuie să devenim mai productivi 
sau vom muri".

Conducătorilor economiei, reuniți 
la renumita Universitate california- 
nă Stanford. lacocca. oratorul prin
cipal, le-a înfățișat un viitor sumbru: 
„Vreți ca S.U.A. să devină iarăși o 
colonie ?“

O colonie — a explicat șeful con
cernului dc automobile Chrysler — 
este un teritoriu care vinde metro
polei materii prime ieftine și cum
pără de acolo în schimb produse in
dustriale scumpe. După aceea, lacoc
ca a spus : „Americanii se plasează 
pe locul cinci printre marii expor
tatori de porumb, soia, cereale, bum
bac și cărbune. Japonezii, pe locul 
cinci printre cei mai mari exporta
tori de bunuri în S.U.A., unde yînd : 
automobile, camioane auto, aparate 
video, instalații de foraj și motoci
clete". „Dacă aceasta nu seamănă a 
statut colonial — a conchis lacocca — 
nu știu ce-ar mai putea să fie".

Analiza amară a lui lacocca, pu
blicată în urmă cu trei ani, n-a avut 
pe vremea aceea ecou. Intrucit. de 
atunci bilanțul comerțului exterior 
s-a înrăutățit drastic in continuare, 
panica a început acum să se răspin- 
deasCă în rindurile elitei industriei 
americane.

„Firmele noastre se află în stare 
de război economic și sintem pe cale 
să pierdem acest război". anunță 
Ross Perot, miliardarul producției 
de computere din Texas. Prin război 
economic. Perof. întemeietorul fir
mei Electronic Data System, ințelege 
invazia produselor industriale de 
înaltă prelucrare din Europa și Asia 
de est.

Din 1982. bilanțul comerțului exte
rior ai S.U.A. s-a înrăutățit, alun
gind in ultimii doi ani într-o situa
ție dramatică.

Din perioada administrației Jimmy 
Carter și pină in. prezent, deficitul 
balanței comerțului exterior al 
S.U.A, a depășit 550 miliarde dolari. 
Din această sumă. 169.8 miliarde re
prezintă deficitul pe anul trecut.

Ponderea S.U.A. în exporturile 
mondiale, constată statisticile, a scă
zut în 1986.de la aproape 12 la sută, 
in medie, la sub 10 la sută. Repu
blica Federală Germania, care se 
plasa perpetuu pe locul doi în acti
vitatea de export, a trecut pe pri
mul loc. deținut ani de^a rindul de 
S.U.A. Japonia tinde, la rindul ei, 
să depășească locul trei pe care se 
află in prezent.

Si mai nefavorabilă se prezintă 

pe șantierul viitoarei linii de tro
leibuz. Avind o lungime de 19,5 
km, aceasta va lega cartierele mun
citorești „Cuza Vodă", ..George 
Enescu" și „Obcinilor" de puterni
ca zonă industrială din Lunca Su
cevei. unde sint situate cele mai 
multe din marile cetăți ale indus
triei orașului. Stadiile fizice plani
ficate la acest obiectiv au fost de
pășite prin aplicarea unor metode 
de muncă de mare randament. De 
exemplu, derularea și întinderea 
firelor de contact se face, de re
gulă. pentru cite unul din cele două 
fire, pierzindu-se mult timp. Aici 
s-a găsit soluția derulării . simul
tane a ambelor fire, ceea ce duce 
la dublarea productivității muncii 
și la reducerea cu 50 la sută a con
sumului de carburant. Aplicarea 
unor astfel, de metode, precum și 
puternica mobilizare de forțe vor 
permite constructorilor să termine 
lucrarea și să inaugureze linia de 
troleibuz in preajma marii noastre 
sărbători naționale de la 23 August, 
cu peste 100 de zile mai devreme 
fată de termenul planificat. (Sava 
Bejinariu).

CARACAL : „Fabrică" 
de biogaz

A fost dată în folosință la între
prinderea de stat pentru creșterea 
și industrializarea porcilor Caracal 
o autentică fabrică de biogaz. în
zestrată cu patru fermentatoare de 
mare capacitate, instalația poate 
produce 7 200 metri cubi de biogaz 
în 24 de ore. Aoesta este folosit 
deopotrivă la prepararea făinii 
proteice; la cantina-restaurant și la 
secția de preparate. în anotimpul 
călduros există un disponibil de 
peste 5 000 metri cubi de biogaz, 
ceea ce impune studierea posibili
tății imbutelierii a 4 1)00 metri cubi, 
energie care iarna va fi utilizată 
la incâlzirea a 26 de hale. „Mate
ria primă" utilizată in producerea 
acestei cantități de energie o con
stituie dejecțiile — circa 600 metri 
cubi pe zi — respectiv 60 la sută 
din ceea ce rezultă din procesul 
tehnologic al unității. Ulterior, in
stalația va fi extinsă, in scopul 
valorificării întregii cantități de 
dejecții și nămoluri disponibile. 
(Mihai Grigoroșcuță).

ORĂȘTIE : Servicii 
către populație

La parterele blocurilor din noile 
cartiere de locuințe ale orașului 
Oră.știe s-au dat în ultimii ani în 
folosință cetățenilor numeroase 
spații comerciale. între acestea se 
numără magazine alimentare cu 
autoservire, magazine prin care se 
desfac mărfuri industriale și de fo
losință îndelungată etc. Tot aici au 
fost deschise unități prestatoare de 

situația S.U.A. pe piețele internațio
nale. Industria japoneză de compu
tere încearcă să-și asigure domina
ția asupra întregului sector electro
nic. Piața asiatică a automobilelor, 
care se allă abia la începuturile ex
tinderii sale, este pierdută pentru 
concernele din S.U.A. : acolo domină 
japonezii.

In Europa, marile firme americane 
vind, în principal, produse pe care 
le realizează in țările respective fi
lialele lor multinaționale. Aceste 
vinzărl nu îmbunătățesc deloc ba
lanța comercială.

Alarmat de situația dezastruoasă a 
balanței comerciale, James Baker, 
ministrul de finanțe al S.U.A., a 
încercat să-i convingă pe colegii săi 
europeni, la o reuniune ținută acum 
un an și jumătate la hotel „Piaza" 
din New York, de necesitatea scă
derii cursului dolarului supraevaluat, 
care ar fi dus la restringerea ex
porturilor americane și ar fi avan
tajat importurile. Totuși, după un 
an și jumătate de curs liber al 
dolarului, dezechilibrele in relațiile 
comerciale s-au accentuat și mai 
mult.

Desigur, cursul scăzut al dolarului, 
care face ca mărfurile americane să 
fie mai ieftine in străinătate, iși va 
arăta cîndva efectele. Totuși, faptul 
că pină acum cursul dolarului a 
influențat atit de puțin situația, că 
S.U.A. continuă să fie „campion" 
mondial la importuri și să se plase
ze pe locul doi la exporturi — țoale 
acestea decurg din profundele slăbi
ciuni existente.

Economia S.U.A. a crescut, în me
die. din 1960. anual cu doi la sută; 
totuși grupa celor cu venituri mij
locii. susținătorii unei societăți in
dustriale sănătoase, se restringe. în
tre timp, grupurile cu venituri mai 
mici, precum și cei cu venituri mai 
mari s-au extins, ca și cum S.U.A. 
ar fi o țară în curs de dezvoltare.

Spiritul de inovație, adesea impe
tuos al S.U.A., a descătușat forța 
atomului, a pus la punct electroni
ca aparatelor de divertisment, tehni
ca digitală și biotehnologia. Renu
mitele universități Harvard, Stan
ford, MIT. Yale și Berkeley au pro
dus in serie laureați ai Premiilor 
Nobel. Dar cum să lanseze pe piață 
noile produse se pricep acum alții 
mai bine.

Americanii au inițiat zborul pe 
Lună și sistemul de sateliți. Totuși, 
mașinile automate de spălat sint 
niște hirburi zgomotoase, cu putere 
redusă de spălare.

Nici o țară din lume nu a folosit 
ca S.U.A.. în măsură atit de mare 
energia electrică. Totuși, cind o fur
tună de zăpadă, de intensitate mij
locie, se abate peste țară alimenta

servicii către populație : de frize
rie. coafură, reparații radio-tv și 
ale unor obiecte casnice. Cjiiar in 
aceste zile s-au dat în folosință 
o unitate de croitorie pentru băr
bați și o curățătorie chimică. (Sa
bin Cerbu).

BRAȘOV : Ample lucrări 
de alimentare cu apă

în unele localități cuprinse între 
riul Olt și lanțul Făgărașului, ca 
urmare a scăderii nivelului pînzei 
freatice a inoeput să se simtă lip
sa apei. Pentru a veni în sprijinul 
acestor așezări, organele județene 
de partid și de stat au aprobat un 
program care prevede alimentarea 
localităților respective din sistemul 
centralizat (aducțiunea de apă) a 
municipiului Făgăraș și orașului 
Victoria. Pină acum au fost racor
date la aducțiunea celor două 
orașe 11 comune și sate, ca Be- 
clean, Luța. Ludișor, Uoea de Sus, 
Ucea de Jos ș.a. Se află în curs 
de racordare localitățile Lisa, Dră- 
guș. Viștea de Sus etc. Alte 4 lo
calități, printre care Viștea de Jos 
și Voila, aflate pe Valea Oltului, 
vor fi racordate la rețeaua de ali
mentare a centralelor hidroener
getice Viștea de Jos și Voila. Lu
crările se execută din fonduri ob
ștești și de stat. Totodată, progra
mul amintit prevede astfel de lu
crări și în alte zone ale județului. 
(Nicolae Mooanu).

COVASNA : Creșterea 
fertilității solului

Colectivul de muncă de la în
treprinderea de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare din județul Covasna a 
predat beneficiarilor săi de la 
cooperativele agricole de producție 
din Araci. Hăghig, Aita Mare, Be
lin și I.A.S. Ozun, ferma Hăghig, 
o importantă lucrare de desecare, 
combatere a eroziunii solului si 
regularizare a văii in lunca rîului 
Olt. intre localitățile Sînpetru și 
Racoș, zona Apața, pe malul drept 
ce aparține județului Covasna. Lu
crarea. a cărei valoare se ridică la 
peste 75 milioane lei, din care 65 
milioane construcții-montaj, cu
prinde desecări pe 2 300 hectare, 
combaterea eroziunii solului pe 
2 510 hectare, drenare pe 375 hec
tare și regularizări de văi pe o lun
gime de 24.3 km. La această lu
crare de însemnătate deosebită 
pentru agricultura județului și-au 
adus contribuția specialiști in îm
bunătățiri funciare, ca inginer Ko
pecs ir i Andrei, Sinmărtineanu Va- 
sile, Balaiti Barna, Spiridon Con
stantin, Portik Iosif și alții. (Con
stantin Timaru).

rea cu energie electrică este parali
zată : liniile de înaltă tensiune sint 
susținute de stilpi putrezi și sint 
luați de vint.

în timp ce la universitățile do 
frunte ale tării sint formate echipe 
suprainstruite de specialiști in teh
nică biomoleculară. consumatorul 
tracasat nu găsește decit cu greutate 
un electrician care să poată repara 
o mașină stricată de măcinat cafea.

S.U.A. au neglijat decenii la rind 
industria lor. Ele au investit prea 
puțini bani in fabrici care produc 
automobile, aparate electrice, încăl
țăminte, aparate de televiziune ; ele 
nu au calificat deloc muncitori spe
cialiști.

In cartea lor intitulată „Mitul unei 
societăți postindustriale", profesorii 
Stephen S, Cohen și John Zysman, 
de la Universitatea Berkeley, arată 
că „producția rămine principalul fac
tor care generează bunăstarea". Unei 
societăți nu i se poate asigura 
viitorul doar cu rețeaua de restau
rante McDonald's, cu bănci și socie
tăți de asigurare, cu servicii de cu
rățat încălțămintea și birouri de 
consultanți pentru industrie.

Clno persistă in asemenea concepții, 
potrivit cărora o trecere spre societa
tea serviciilor și a tehnicii de virf ar 
constitui un lucru natural, face ,,o 
analiză iresponsabilă". Sectorul ser
viciilor autentice nici nu poate fi se
parat de sistemul de producție pro
priu. Aserțiunile despre „societatea 
postindustrială" constituie de aceea o 
absurditate.

Lee lacocca repetă mereu fraza 
sa preferată : „Trebuie ori să deve
nim productivi, ori vom muri".

Intr-o expertiză de 391 pagini, co
misia Young (instituită de Ronald 
Reagan in 1983 cu sarcina de a cer
ceta poziția S.U.A. în lupta de 
concurență pe plan industrial) a 
stabilit că economia S.U.A. regre- 
sează în oeea ce privește producti
vitatea; că noii concurenți din zona 
Pacificului oferă produse mai bune 
pentru bani mai puțini ; că indus
tria de înarmare supradimensionată 
dăunează progresului industrial ; că 
se economisește prea puțin și se 
consumă prea mult. Și că sistemul 
de educație, calificare prezintă difi
cultăți.

în perioada postbelică, timp de 
decenii S.U.A. au dus, in ciuda tu
turor conflictelor armate și a crize
lor, o viață lejeră și de risipă și 
prin aceasta au riscat avansul lor 
tehnologic. Trei decenii, ele și-au 
închis aproape piața, ferind-o de 
disputele iscate in comerțul exterior 
și au evitat comparații cu alții in 
materie de productivitate.

Acum însă, confruntat cu realita
tea, colosul industrial, invidiat timp 
de trei decenii, se simte încorsetat. 
Dacă n-ar avea uriașa piață internă, 
ar rămine competitive numai fir
mele cu tehnică de virf. Dacă nu 
s-ar revitaliza în continuu cu cadre 
de intelectuali de peste hotare și nu 
ar dispune de o elită restrînsă de 
oameni supercapablli, S.U.A. nu ar 
mai fi o superputere — conchide 
revista „Der Spiegel".
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Alături de sportivi, la, mitingul ce J 
a avut loc cu acest prile’j. au luat ț 
parte și reprezentanți ai ’ unor or- 1 
ganizații cetățenești locale. Ar- * 
mele nucleare nu constituie un \ 
mijloc de apărare pentru nimeni. / 
generînd doar pericole pentru tot > 
ce este viu — s-a subliniat la i 
miting. ’

!
tanții pentru pace din Franța drept 1 
o măsură de cea mai mare impor- ’ 
tanță în vederea opririi cursei ț 
înarmărilor pe Pămînt și în Cos- • 
mos. în acest sens, militanții pen
tru pace francezi vor < 
campania începută anul —__
pentru colectarea de semnături pe 
o petiție care cere să se pună 
capăt tuturor testelor cu arma nu
cleară. în același timp, vor fi 
create noi comitete locale pentru 
pace în diferite unități adminis
trative ale țării, în vederea mai 
bunei coordonări a manifestațiilor 
pentru dezarmare și pace.

încetarea cursei înarmărilor
R.F.G.: „Ștafeta păcii '87"

BONN 26 (Agerpres). — „Pe te
ritoriul R.F.G. nu trebuie să exis
te arme racheto-nucleare" este 

i deviza sub care participanții la 
* „Ștafeta păcii ’87“ au organizat o 
| manifestație antirăzboinică în veci

nătatea bazei militare americane 
din zona

*
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1 LISABONA 26 (Agerpres). — 
’ Partidul Comunist Portughez mi

litează pentru o lume fără arme 
nucleare și chimice, fără alte mij
loace de distrugere în masă, se 
subliniază în manifestul electoral 
al partidului prezentat în cadrul 
unei Conferințe de presă la Lisa
bona. Documentul cere o reducere 
radicală și în cele din urmă eli
minarea completă a tuturor arme
lor nucleare strategice ofensive, 
înfăptuirea grabnică a unui tra
tat privind retragerea racheteloț1

localității Reutlingen.

Franța: Stop experiențelor nucleare 1
26 (Agerpres). — într-o 
dată publicității la Pa-

PARIS 
declarație 
ris de Biroul mișcării pentru pace 
din capitala Franței se arată că 
organizațiile obștești care militea
ză pentru oprirea cursei înarmări
lor și înfăptuirea dezarmării vor 
iniția noi acțiuni pentru promova
rea acestor deziderate. în docu
ment se menționează că vor fi 
organizate o serie de manifestații 
pentru urgentarea unor măsuri de 
dezarmare nucleară, în primul rînd 
pentru încheierea unui acord pen
tru interzicerea experiențelor cu 
arme nucleare, considerat de mili-

Manifestul P.C. Portughez

Imperativul unor schimbări structurale 
in economia mondială

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexictr s-au 
deschis lucrările unui seminar in
ternațional pe tema „Modernizare 
economică și schimbări structurale : 
principalele tendințe la nivel mon
dial". In discursul inaugural, preșe
dintele țării-gazdă, Miguel de la 
Madrid Hurtado, a arătat că pentru 
depășirea crizei economice este ne
cesară impulsionarea unor schimbări, 
structurale, tehnologice, productive 
și financiare. Ordinea internațională 
actuală, injustă și caracterizată de 
dezechilibre, in care puțini cîștigă 
și multi pierd, împiedică stabilirea

unei păci autentice și durabile — a 
subliniat șeful statului mexican. în
lăturarea amenințărilor la adresa 
păcii și securității impune o mai 
mare comunicare și coordonare a tu
turor țărilor, a spus el, adăugind că, 
dacă națiunile ar stabili relații ba
zate pe respect și avantaj reciproc, 
ș-ar putea atenua tensiunile inter
naționale și evita pericolul unui răz
boi. Acum, mai mult ca în trecut, 
conflictele existente pe tărîmul eco
nomiei mondiale afectează atît țările 
în curs de dezvoltare, cit și statele 
occidentale industrializate și bogate 
— a menționat președintele mexican.
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nucleare cu rază medie de acțiune 1 
și operativ-tactice din Europa. De > 
asemenea, P.C, Portughez se pro- l 
nunță pentru eliminarea tuturor / 
armelor nucleare de pe continent, 1 
sprijină ideea încetării experiențe- 1 
lor nucleare și creării de zone li- * 
bere de arme nucleare în diferite ț 
regiuni ale lumii, inclusiv în Pe- ; 
ninsula Iberică. 1

P. C. Portughez va participa la l 
alegerile parlamentare programate 
pentru 19 iulie în cadrul unei ț 
coaliții a partidelor democratice. |

Obiective prioritare ale Deceniului 
mondial al dezvoltării culturale

BELGRAD 26 (Agerpres). — De
ceniul mondial al dezvoltării cultu
rale, proclamat de O.N.U. pentru 
perioada 1988—1998, va constitui un 
prilej pentru toate țările lumii, dar 
mai ales pentru țările nealiniate și 
cele în curs de dezvoltare, de a găsi 
noi modalități de comunicare re
ciprocă și de a extinde actualele for
me de colaborare culturală — s-a 
subliniat la încheierea reuniunii 
consultative a țărilor nealiniate și 
în curs de dezvoltare, consacrată dez

voltării culturale, desfășurată la 
Zagreb — relatează agenția Taniug.

Participanții la reuniune au formu
lat o serie de propuneri, sugestii și 
inițiative concrete menite să con
tribuie la îmbunătățirea colaborării 
culturale regionale și interregionale 
dintre statele in curs de dezvoltare. 
S-a subliniat necesitatea găsirii unor 
modalități de colaborare care să nu 
implice cheltuieli materiale supli
mentare. ci o mai bună folosire a 
posibilităților existente.

Pentru convocarea unei conferințe arabe 
la nivel înalt

AMMAN 26 (Agerpres). — în ca
drul unui interviu acordat agenției 
KUNA, ministrul iordanian de exter
ne. Taher El Masri, a arătat că in 
momentul actual este necesară, mai 
mult ca oricind, convocarea unei 
conferințe arabe la nivel înalt, ca 
urmare a escaladării conflictului

dintre Iran șl Irak și a menținerii 
unei situații explozive în regiune. 
Ministrul a evidențiat importanța 
restabilirii unității pe plan arab și 
inițierii unor acțiuni comune în 
direcția depășirii problemelor care 
confruntă statele regiunii.

Programul guvernului britanic in noua legislatură
LONDRA 26 (Agerpres). — Noul 

parlament al Marii Britanii ales in 
cadrul scrutinului general de la 11 
iunie s-a întrunit vineri în prima 
sa ședință. în acest cadru, regina E- 
lisabeta a Il-a a rostit tradiționalul 
discurs al tronului, elaborat de pre
mierul Margaret Thatcher, care cu
prinde direcțiile fundamentale de 
acțiune pe plan intern și extern al 
guvernului conservator în următorul 
interval.

în politica internă. în cel de-al 
treilea mandat al său. premierul 
Margaret Thatcher a optat pentru 
continuarea politicii monetariste, 
care a presupus menținerea unui 
control strict asupra evoluției infla
ției, a taxelor și a cheltuielilor pu
blice. După cum relatează agenția 
China Nouă, va continua politica de 
reformare a legislației sindicale, sol
dată pînă acum cu diminuarea pre
rogativelor acestei organizații, și se 
vor adopta măsuri pentru creșterea 
controlului asupra imigrației și re
ducerea criminalității. Observatorii 
de presă remarcă faptul că pe pla

nul creării unor locuri de muncă, 
sector neglijat in mandatele prece
dente (totalul șomerilor depășind 3 
milioane), noutățile sînt nesemnifi
cative. guvernul intenționind să lase 
această sarcină pe seama inițiativei 
locale, așa cum preciza un membru 
al cabinetului.

în domeniul politicii externe, dis
cursul tronului relevă hotărirea gu
vernului conservator — criticată de 
largi cercuri ale opiniei publice bri
tanice — de „a moderniza apărarea 
nucleară independentă", prin intro
ducerea programului de submarine 
„Trident". în același timp, vor fi 
sprijinite eforturile vlzînd lichida
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune sovietice si americane din Eu
ropa. Marea Britanie — se afirmă de 
asemenea în discurs — va urmări o 
reducere echilibrată care să ducă la 
niveluri inferioare în forțele conven
ționale în Europa. în sfirșit. guver
nul Thatcher va acționa pentru o re
glementare pașnică a problemelor 
internaționale dificile.

„Pentru statele Americii Latine plata datoriei externe este absolut imposibilă44' 
— O declarație a președintelui Argentinei —

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, a declarat că datoria externă la- 
tino-americană reprezintă un grav 
pericol la adresa proceselor democra
tice din statele regiunii.

într-un interviu acordat ziarului 
„The Christian Science Monitor", 
care apare la Boston (Massachu
setts), președintele Alfonsin a subli
niat necesitatea degajării unei solu
ții politice la problema datoriei ex
terne care să includă înghețarea și 
reducerea dobînzilor, precum și spo
rirea investițiilor, de natură să per
mită statelor debitoare o creștere e- 
conomică.

întrebat dacă. în actualele condiții, 
datoria externă poate fi rambursată, 
șeful statului argentinian a răspuns : 
„Nimeni în America Latină nu poa
te plăti această datorie. Este absolut 
imposibil. Ea a fost deja achitată 
prin dobînzile ridicate pe care le-am 
plătit".

MADRID 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Uruguayului, Julio Maria 
Sanguinetti, aflat în vizită la Ma
drid, a declarat că problema dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare nu poate fi rezolvată fără a 
se discuta aspectele protecționismu-

lui din comerțul mondial șî în spe
cial din partea statelor Pieței comu
ne. Intr-un interviu televizat, pre
ședintele Uruguayan a arătat că a- 
ceste fenomene se află într-o rela
ție de interdependență și că țările 
din America Latină trăiesc în per
manență amenințate de spectrul dis
torsiunilor prețurilor la materiile 
prime pe care ele le exportă.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Potrivit cifrelor anunțate 
de Centrul african pentru studii 
monetare, datoria externă a țărilor 
africane continuă să crească. Acest 
fenomen se datorează mai multor 
factori, între care diminuarea înca
sărilor din exporturi (de la 64 mi
liarde dolari în 1985 la numai 45 
miliarde dolari în 1986) și reducerii 
intrărilor de capital de la băncile 
comerciale (de la 3,5 miliarde dolari 
în 1981 la numai 1,1 miliarde, in 
1986).

Dificultățile financiare cu care se 
confruntă țările africane au deve
nit foarte evidente în ultima peri
oadă. Anul trecut, Republica Cote 
d’Ivoire a anunțat că va întrerupe 
rambursarea datoriei sale de opt 
miliarde dolari. O măsură similară 
a adoptat și Zambia.

Nicaragua va participa 

la reuniunea 

centroamericană 

la nivel înalt
MANAGUA 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega,.a reafirmat hotărirea 
tării sale de a participa la reuniunea 
centroamericană la nivel înalt, pro
gramată să se desfășoare in zilele de 
6 și 7 august în Guatemala.

într-o scurtă declarație la Mana
gua, după revenirea din vizita între
prinsă in capitala panameză, șeful 
statulpi nicaraguan a subliniat că în 
urma inițiativei Republicii Panama 
— tară membră a Grupului de la 
Contadora, alături de Columbia, Me
xic și Venezuela — s-au creat con
diții mai bune pentru reuniunea pre
ședinților statelor din America Cen
trală din luna august din Guate
mala.

Președintele Ortega Saavedra a re
levat, de asemenea, importanța efor
turilor și demersurilor Grupului de 
la Contadora în solutionarea nego
ciată. prin dialog politic, a situației 
conflictuale din America Centrală, 
pentru instaurarea unei păci trainice 
în regiune.»

moscova : Lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat, vineri, lu
crările plenarei C.C. al P.C.U.S. 
Participanții au dezbătut raportul 
„în legătură cu sarcinile partidului 
privind restructurarea radicală a 
conducerii economiei", prezentat de 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al] C.C. al P.C.U.S. La încheierea 
dezbaterilor asupra raportului a fost 
adoptată o hotărîre. Plenara, infor
mează agenția T.A.S.S., a aprobat 
„Tezele fundamentale privind res
tructurarea radicală a conducerii e- 
conomiei", prezentate de Biroul Po
litic al C.C. al P.C.U.S.

De asemenea; plenara a adoptat 
hotărirea cu privire la . convocarea 
celei de-a XlX-a Conferințe unio
nale a P.C.U.S., la 28 iunie 1988.

Examinînd unele probleme organi
zatorice, plenara a hotărît trecerea 
lui N.N. Sliunkov și a lui A. N. Ia
kovlev din rîndul membrilor su-

pleanți în rîndul membrilor Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S. De ase
menea,. plenara l-a ales pe V. P. Ni 
konov, secretar al C.C., membru .al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
D.T. Iazov, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a fost trecut din rîndul 
membrilor supleanțl în rîndul mem
brilor C.C. și a fost ales membru 
supleant al Biroului Politic al C.C, 
al P.C.U.S, Plenara l-a eliberat pe 
S.L. Sokolov din funcția de mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., în legătură cu ie
șirea sa la pensie.

Plenara l-a scos din componența 
C.C. al P.C.U.S. pe D. A. Kunaev 
pentru lipsuri serioase manifestate 
în conducerea organizației republi
cane în perioada cît a fost prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ka- 
zahsian.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vin tul Mihail Gorbaciov.

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean"

Sub povara împrumuturilor spoliatoare
Ce relevă statisticile F.M.J.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Statisticile publicate la Washington 
de Fondul Monetar Internațional 
arată că in anul 1986 băncile parti
culare din statele industrializate oc
cidentale au primit din țările în curs 
de dezvoltare mai mulți bani, sub 
forma de rate ale creditelor și do- 
binzi, decît au împrumutat acestor 
state.

în aceste condiții, fluxul de resur
se financiare se desfășoară în pre

zent dinspre țările sărace spre cele 
bogate, antrenînd dificultăți econo
mice și financiare mari pentru ță
rile în curs de dezvoltare. Statisti
cile F.M.I. arată că în 1986 împrumu
turile nete către țările în curs de 
dezvoltare au fost de minus 5,4 mi
lioane de dolari, comparativ cu plus 
36 miliarde dolari — in 1983, 15 mi
liarde — in 1984 și 10 miliarde — în 
1985.

S.W.A.P.O. denunță 
uneltirile rasiștilor 

de la Pretoria
LUSAKA 26 (Agerpres). — Orga

nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vesf (S.W.A.P.O.) a denunțat pre
gătirile regimului minoritar rasist de 
la Pretoria privind lansarea de noi 
atacuri teroriste împotriva taberelor 
de refugiați namibieni și sud-afri- 
cani din țările aflate în prima linie 
a frontului.

într-un comunicat dat publicității 
la Lusaka se arată că regimul din 
R.S.A. a creat un comando terorist, 
denumit „Search and Destroy" („Cau
tă și distruge"), care se antrenează 
la Caprivi, în nord-estul Namibiei, 
în vederea punerii la punct a unor 
atacuri împotriva acestor tabere, a 
sediilor Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
ale Congresului Național African 
(C.N.A.), aflate în țările din prima 
linie. Comandoul, care cuprinde cir
ca 200 de membri, dispune de echi
pamente teroriste speciale și este 
sprijinit de trei companii ale forțe
lor armate regulate sud-africane.

Agențiile internaționale de presă 
notează că, în ultimele două luni, 
comandouri sud-africane au efectuat 
raiduri asupra Zambiei. Republicii 
Zimbabwe și Mozambicului, ucigînd 
mai multe persoane civile.

PHENIAN 26 (Agerpres). — Un 
mare miting, cu participarea a pes
te 100 000 de persoane, a avut loc la 
Phenian, cu prilejul marcării in 
R.P.D. Coreeană a „Lunii de soli
daritate cu lupta poporului coreean" 
— transmite agenția A.C.T.C. La 
miting a luat cuvîntul Chong Jung 
Gi, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepremier al Consiliului 
Administrativ, vicepreședinte al Co

mitetului pentru Reuniflcarea Paș
nică a Patriei. Vorbitorul a evi
dențiat eforturile permanente ale 
R.P.D. Coreene pentru eliminarea 
factorilor de război din Peninsula 
Coreea, pentru asigurarea unei păci 
durabile și soluționarea problemei 
coreene pe cale pașnică, de către 
coreenii înșiși, și a cerut retragerea 
imediată și totală a trupelor străine 
și a armamentelor din partea de sud 
a Coreei.

rilLE DE PRESA
oe scurt

ADUNAREA R.S.F. IUGOSLA
VIA a adoptat o lege de redresare 
financiară, oe va intra in vigoare 
la 1 iulie a.c.. și care prevede, in
tre altele, o corelare mai strinsă 
între venituri și productivitatea 
muncii, informează agenția Taniug. 
Secretarul federal pentru finanțe, 
Svetozar Rikanovici, a relevat cu 
prilejul dezbaterilor asupra legii 
că sporirea veniturilor personale 
fără a se ține cont de productivi
tatea muncii constituie un factor 
destabilizator, care alimentează in
flația.

LA BERLIN s-au desfășurat vi
neri lucrările sesiunii Camerei 
Populare a R.D. Germane. Depu
tății au examinat și aprobat rezul
tatele îndeplinirii bugetului de stat 
pe anul 1986 — transmite agenția 
A.D.N. S-a subliniat că,. în cursul 
anului trecut, au fost obținute re
zultate remarcabile in întărirea ba
zei tehnico-materiale și adîncirea 
caracterului intensiv al producției, 
în dezvoltarea socială a tării.

PROPUNERE. Guvernul elve
țian a propus Geneva ca loc de 
desfășurare a unei conferințe in
ternaționale consacrate Orientului 
Mijlociu, a anunțat agenția A.D.N. 
Propunerea în acest sens a fost fă
cută de ministrul elvețian al afa
cerilor externe, Pierre Aubert, in 
timpul turneului efectuat recent în 
târî din Orientul Mijlociu.

COMISIA PIEȚEI COMUNE con
sideră că este legitimă acțiunea de 
protejare a pieței vest-europene în 
competiția cu produsele japoneze, 
a declarat Willy de Clercq, mem
bru al Comisiei C.E.E., responsabil 
cu comerțul exterior. El a făcut 
această declarație la Bruxelles ca 
un răspuns la protestele ministru
lui japonez al industriei, Hayimi 
Tamura, cane a invocat efectele 
negative ale măsurilor „antidurh- 
ping" aprobate de C.E.E.

REUNIUNEA MINIȘTRILOR 
TRANSPORTURILOR din țările 
membre ale Pieței Comune s-a în
cheiat fără a se ajunge la vreo so-

luție în problema liberalizării 
transporturilor aeriene între țările I 
membra Eșecul reuniunii se dato- |
rează faptului că Spania a refuzat 
să se aplice același tratament și . 
aeroportului din Gibraltar.

PRODUCȚIA DE ENERGIE NU
CLEARA d continuat să crească in 
statele membre ale Organizației | 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.). Potrivit ci- t 
frelor publicate de Agenția pentru 
energia nucleară, in 1986 producția • 
a fost cu 8 la sută mai mare de- 
cit in anul precedent, un kilowatt 
din patru fiind produs, in aceste I 
țări, de centrale atomoelectrice. 
Capacitatea tuturor centralelor nu- j 
cleare existente in aceste țări — |
in număr de 303 — este de 224 
GW. Alte 70 centrale sint in curs . 
de construcție, ele avind o capaci- I 
tate de 72 GW.

GREVA, In Franța a avut loc o I 
grevă a controlorilor de trafic ae- I 
rian și a personalului de la compa
nia „Air Inter" în sprijinul reven- |
dicărilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață. Traficul inter
național a fost blocat. S-au efec- .
tuat doar 33 de curse interne din 
totalul de 300 programate. De ase- I 
menea, avioanele companiei „Air 
France" au asigurat numai cursele I 
internaționale pe distanțe foarte I 
mari.

Coexistența pașnică - necesitate istorică a lumii contemporane
(Urmare din pag. I)
desființarea simultană a blocurilor 
militare și instituirea treptată a unui 
sistem cuprinzător și garantat de 
securitate internațională.

Un rol deosebit revine în acest pro
ces continentului european, leagăn 
de civilizație, dar si locul de unde 
în acest secol au izbucnit două 
războaie mondiale. în prezent ade
vărat „butoi de pulbere atomică", a 
cărui aprindere se poate dovedi 
lncontrolabilă si de nestăpînit.

O însemnătate deosebită revine, în 
același timp. înțelegerii contradicției 
flagrante dintre coexistenta pașnică 
și „războiul psihologic". într-adevăr, 
pe de o parte au loc tratative de 
dezarmare, se conturează înțelegeri 
de principiu și proiecte de acorduri in 
această privință, iar pe de altă par
te se fac declarații tendențioase, au 
loc manifestări de ingerințe în tre
burile interne ale statelor, ajungîn- 
du-se. spre exemplu, ca un docu
ment elaborat drept bază a înțele
gerii și cooperării, cum este Actul 
final de la Helsinki, să fie folosit, 
prin interpretări unilaterale și răs
tălmăciri. pentru promovarea unor 
teluri contrare destinderii si încre
derii. incompatibile cu normele 
coexistenței pașnice.

Pericolul distrugerii vieții așază 
imperativ la „ordinea de zi" a 
istoriei cerința ca statele, po
poarele. învățind lecția coexis

tentei. să o aplice efectiv prin coo
perare reciproc avantajoasă. Aceasta 
este cu atît mai neepsar într-o lume 
diversă, cum este lumea contem
porană. in care se mențin deosebiri 
între nivelurile de dezvoltare, dar din 
care trebuie să fie eliminate dispari- 
tățile flagrante, inechitățile. în ca
drul căreia să se afirme, in deplină
tatea sa. rolul fiecărei națiuni. Rodni
cia coexistentei pașnice constă în con
ceperea ei ca factor stabilizator și. 
tn același timp, dinamic al vieții 
internaționale, întemeiat pe adevărul

istoric potrivit căruia toate po
poarele pot și trebuie să joace un 
rol tot mai important pe ’ arena 
mondială. în concepția României, 
lumea de azi nu poate fi conside
rată o tablă de șah. iar statele, na
țiunile care populează planeta, ca 
simpli pioni. Popoarele constituie re
zultatul unei îndelungate dezvoltări 
istorice, fiecare întrunind particula
rități distincte, îneît lumea repre
zintă în fapt o comunitate socială 
diversă, care aspiră și luptă pentru 
progres social în condiții specifice 
de la tară la tară.

Coexistența pașnică are drept con
ținut esențial cooperarea sistematică, 
multilaterală pe temelia principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne, nerecurgerii Ia for
ță și la amenințarea cu forța, e- 
galității depline și avantajului re
ciproc, singurele menite să asigure 
dezvoltarea neîngrădită a relațiilor 
economice internaționale, făurirea 
unei lumi în care toți să se poată 
bucura de descoperirile și utiliza
rea pașnică a științei și tehnicii.

Voința politică a tuturor statelor, 
mari sau mici, socialiste sau capita
liste. puternic dezvoltate sau în 
curs de dezvoltare, de a edifica o 
lume nouă înseamnă înțelegerea 
necesității de a colabora în ve
derea soluționării în comun a 
problemelor acute ale omenirii, de 
a institui un sistem de relații inter
naționale opus pasivității și izolării, 
căruia să-i fie străine manifestările 
de forță și dictat, discriminările, 
blocadele comerciale, restricțiile și 
barierele de orioe fel.

A devenit tot mai evident că în 
lumea de azi șl de miine o gamă 
largă de probleme. în special cele 
privind resursele de materii prime, 
alimentația, folosirea pașnică a Cos
mosului, a mărilor și oceanelor, me
diul ambiant, comunicațiile, apli
carea cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice, pot fi abordate constructiv 
prin conlucrarea și contribuția tu

turor statelor. Deosebirile în ce pri
vește sistemul social-economic, ideo
logia pe care o împărtășesc nu tre
buie considerate ca stavilă sau „pre- 
condiție" a raporturilor de coope
rare, fiind de la sine înțeles un 
adevăr elementar : confruntarea de 
idei nu înseamnă confruntare de 
arme. Prin prisma cerinței noii 
gîndiri politice a timpului — care 
presupune analiză realistă, obiec
tivă. părăsirea ideilor și pozi
țiilor preconcepute, căutarea puncte
lor de convergentă și luarea in 
considerare a altor opinii, si
multan cu principialitatea, cu’ res
pingerea prin argumente a po
zițiilor învechite. neraționale — 
cooperarea presupune voința de a 
uni eforturile tuturor popoarelor 
pentru a conserva și îmbogăți con
dițiile de viată pe Terra — unica si 
de neînlocuit casă comună a ome
nirii.

Abordările ideologice înguste, 
practicile politice exclusiviste, 
doctrinele militare care se 
incăpăținează „să vadă" și să 

propage numai confruntarea, care 
se întrec a acredita teza așa-zi- 
sei imposibilități a colaborării în
tre țări cu sisteme sociale deose
bite, ignoră, de fapt, cerințe ele
mentare. legice, ale înaintării civili
zației umane. Iar una dintre aceste 
cerințe este aceea a lichidării sub
dezvoltării. gravă anomalie a lumii 
contemporane, care afectează viața 
a circa două treimi din omenire și 
apasă asupra întregului curs al dez
voltării și stabilității economiei mon
diale.

Se poate spune că. în ansamblu! 
său. lumea contemporană a făcut 
pași importanți pe calea progresului 
istoric, a dezvoltării economice, a 
științei și culturii. Datorită acestor 
uriașe progrese, omul a aiuns in 
Cosmos. Omul, umanitatea în gene
ral. fiecare din statele lumii nu mai 
pot ignora însă faptul că pe Pămînt 
se mențin multe probleme nesolu-

tionate. Date statistice ale O.N.U., 
ale instituțiilor sale specializate, ale 
altor foruri, concluziile multor cer
cetări directe arată în modul cel mai 
convingător dimensiunile unui deca
lai economic alarmant. Astfel, lichi
darea subdezvoltării, a marilor de
calaje între țările dezvoltate si cele 
slab dezvoltate, lichidarea datoriilor 
externe, apropierea nivelurilor de 
dezvoltare, cooperarea economică 
internațională se impun ca o ne
cesitate obiectivă a însuși progre
sului general al omenirii. Este 
o evidentă inadvertență între un 
sistem stabil al coexistentei pașnice 
și „coexistenta economică a bogați- 
lor și săracilor", adevărată „bombă 
cu explozie întîrziată". a cărei deza
morsare sigură nu poate fi decât ac
țiunea fermă, concertată pentru li
chidarea subdezvoltării, a sărăciei.

Tot mal conștiente de consecințele 
inegalității, ale subdezvoltării. po
poarele sînt preocupate de așezarea 
ne o bază mai bună, mai dreaptă a 
relațiilor naționale si Internationale. 
Asa cum relevă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „fără indoială că 
există păreri foarte diverse asupra 
căilor menite să ducă la această 
lume mai dreaptă și mai bună. Dar 
astăzi tot mai multi oameni politici, 
tot mai multe popoare înțeleg că 
trebuie să se ajungă la această lume 
mai dreaptă si mai bună".

Este o împrejurare istorică favo
rabilă că astăzi opinia publică de 
pretutindeni, forte sociale de o lar
gă cuprindere, diverse ca orientare 
politică, sînt mai active și mai inte
resate ca oricind de cursul eveni
mentelor internaționale, fiind con
știente că pacea si securitatea mon
dială depind. în mare măsură, ds 
evoluția situației economice, dat 
fiind că perpetuarea stărilor de cri
ză. a subdezvoltării, adîncirea deca
lajelor, inegalitățile din sfera rapor
turilor economi co-financiare gene
rează tensiuni. în ultimă instanță 
conflicte. Toate acestea fac necesa
ră o nouă ordine economică inter

națională. în acest sens, problema 
esențială, de stringentă actualitate, 
o constituie afirmarea unui curs 
nou. de oprire a procesului adîncirii 
decalajelor economice și tehnico- 
stiintifice. de diminuare a acestora, 
promovîndu-se calea conlucrării pen
tru asigurarea progresului tuturor 
statelor.

Ampla revoluție științifică și teh
nică. rapida modernizare a forțelor 
de producție. înflorirea vieții spiri
tuale a popoarelor sînt însoțite de 
întrepătrunderea tot mal complexă 
a relațiilor între state independente 
si suverane, stimulează cooperarea 
lor multilaterală, ca o cerință obiec
tivă a epocii. în cadrul diviziunii 
internaționale a muncii, interdepen
dența intre țările cu economii și 
orînduiri sociale diferite, colabora
rea lor activă și largă. în spiritul 
egalității și avantajului reciproc, 
constituie un factor de importantă 
hotăritoare pentru prosperitatea rea
lă a popoarelor, pentru securitate si 
pace. Aceasta impune depășirea 
practicii organismelor economice în
chise. trecerea la relații bi si multi
laterale între asemenea organisme, 
cum ar fi C.A.E.R. si Piața comună, 
intre țările membre, pentru dega
jarea schimburilor economice si co
merciale de orice îngrădiri si legi
ferări care perturbă relațiile econo
mice normale.

Solutionarea constructivă a Pro
blemelor complexe, grave care con
fruntă astăzi omenirea este condi
ționată de contribuția activă si par
ticiparea in deplină egalitate a tu
turor statelor, indiferent de mărime, 
de orînduiraa lor socială, de regiu
nea geografică în care se află, la 
efortul instaurării reale a unui ase
menea sistem. Este imperativul isto
ric al epocii, a cărui împlinire nu 
poate fi decît rezultanta unei nece
sare si conștiente opere colective a 
națiunilor, dornice a coexista pașnic, 
adică a colabora pentru înflorirea 
civilizației umane.

Ion MITRAN

VIENA

Conferința sub egida O.N.U. pentru combaterea consumului 
și traficului de stupefiante

VIENA 26 (Agerpres). — Prima 
conferință internațională privind 
lupta împotriva consumului și a 
traficului de stupefiante, organizată 
sub egida Națiunilor Unite, și-a în
cheiat lucrările la Viena. Reprezen
tanții celor 138 de state participante 
își exprimă, în declarația comună 
adoptată la încheierea reuniunii, do
rința de a-și concentra eforturile 
în lupta împotriva acestui fenomen

care cunoaște o răspîndire alarman
tă în lume. Documentul expune un 
program orientativ pentru aborda
rea acestei probleme in multidisci- 
plinaritatea ei.

Din luările de cuvînt ale pârtiei- 
panților a reieșit voința fermă 
guvernelor și comunității interna 
ționale de a nu tolera traficul și 
consumul de droguri.

Agravarea situației din Coreea de Sud
• Starea de confruntare dintre forțele de opoziție și regimul 
dictatorial s-a amplificat • Ciocniri violente între demon

stranți și unitățile de represiune ® Numeroase arestări
SEUL 26 (Agerpres). — în Coreea 

de Sud, starea de confruntare din
tre forțele de opoziție și regimul 
dictatorial s-a amplificat considera
bil în cursul zilei de vineri.

La chemarea Coaliției naționale 
pentru o constituție democratică 
zeci de mii de cetățeni au mani
festat la Seul și în alte orașe 
sud-coreene. cerind înlăturarea re
gimului instaurat de militari și for
marea unui guvern democrat.

„Marșul pașnic pentru democrație" 
al forțelor de opoziție a fost întîm- 
pinat însă cu mobilizarea unor uria
șe mijloace de represiune. Unități 
ale politiei și trupelor speciale au 
fost amplasate in principalele inter
secții, în gări și stațiile de metrou, 
pe acoperișul clădirilor înalte — re

latează agențiile de presă. împotriva 
demonstranților s-au folosit din nou 
grenadele cu gaze lacrimogene, ca
rele blindate. S-au produs nume
roase ciocniri, soldate cu răniți. Po
liția a arestat cel puțin 1 800 d-a 
persoane.

în încercarea disperată de a stă
vili valul de împotrivire al popu
lației și de a se menține la putere, 
autoritățile au procedat, ca și altă 
dată, la arestarea Ia domiciliu a 
celor mai cunoscuțl fruntași ai opo
ziției. între aceștia se află Kim Dae 
Jung, care, pentru 24 de ore, fusese 
eliberat, sub presiunea manifesta 
țiilor, și Kim Yong Sam, lider. 
Partidului Democrat al Reunificării, 
cu care șeful regimului negociase, 
cu numai două zile în urmă, asupra 
căilor de ameliorare a situației.

Dezaprobări în Congresul american față de acțiunile 
regimului dictatorial din Coreea de Sud

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Subcomitetul pentru relații externe 
al Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a aprobat, in unani
mitate. o rezoluție prin care cere 
angajarea de negocieri intre regimul 
dictatorial de la Seul și forțele de 
opoziție, în cel mai scurt timp. în 
vederea începerii unui proces de 
democratizare a vieții interne sud-

coreene. Unul din obiectivele acestor 
negocieri ar urma să-1 constituie in
stituirea unui sistem electoral demo
cratic în Coreea de Sud.

Rezoluția exprimă regretul în le
gătură cu hotărirea regimului dicta
torial de a suspenda discuțiile asu
pra reformei constituționale și de a 
organiza alegeri pe baza sistemului 
electoral actual, care este nedemo
cratic.

In ciuda represiunilor, așa cum înfâțișeazâ cele doua imagini de mai 
sus, acțiunile antidictatoriale ale populației sud-coreene continuă cu o 

intensitate sporită
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