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PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORȚELOR DIN AGRICULTURĂ

PENTRU A ASIGURA PRETUTINDENI

ÎNCHEIEREA grabnica a recoltării griului 
SI INSĂMINTĂRII CULTURILOR DUBLE

Dintre lucrările agricole de sezon, toate de 
mare importanță, se detașează ca prioritate re
coltarea, transportul și depozitarea griului, al ce
lorlalte cereale păioase. Care este stadiul lucră
rilor la zi, in ce direcții trebuie concentrate prin
cipalele eforturi ale oamenilor muncii din 
agricultură ? Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pină în seara zilei de 
12 iulie griul a fost recoltat pe 444 500 hectare, 
reprezentînd 19 la sută din suprafața cultivată 
în unitățile agricole socialiste. In ce privește 
orzul de toamnă, a mai rămas de strîns recolta 
de pe unele suprafețe cultivate în unitățile agri
cole din județele Neamț, Sălaj, Cluj, Brașov, 
Covasna, Maramureș și Suceava.

Pretutindeni să fie realizate vite
zele zilnice stabilite, astfel incit in 
fiecare județ secerișul să se încheie 
cit mai grabnic. Pentru ca întreaga 
recoltă să fie strînsă și pusă la adăpost în 
timpul cel mai scurt, spre a se evita orice pier
deri, este necesar să fie realizate și chiar depă
șite vitezele zilnice de lucru stabilite, in funcție 
de dotarea tehnică cu combine și alte mijloace 
mecanice, organele de specialitate au stabilit, 
pe județe, ce viteze de lucru trebuie realizate, 
viteze care permit încadrarea secerișului în ter
menele stabilite. Experiența unităților agricole 
și a județelor fruntașe la recoltarea griului 
demonstrează că folosirea cu randamente su
perioare a combinelor este de cea mai mare 
însemnătate pentru realizarea și depășirea rit
murilor prevăzute la seceriș. Cu fiecare com
bină, lucrîndu-se de la ora nouă dimineața, 
cînd se ridică rouă, și pînă la nouă seara, cînd 
se lasă întunericul, poate fi strînsă recolta de

pe cel puțin zece hectare, ceea ce și realizează 
combinerii fruntași.

Specialiștii să urmărească perma
nent coacerea lanurilor, pentru a se 
putea trece imediat la recoltat. Este 
o sarcină de mare răspundere, de îndeplinirea 
căreia depind atît începerea lucrărilor la mo
mentul potrivit, cit și încadrarea acestora in 
termenele stabilite. Urmărind permanent evo
luția coacerii lanurilor, specialiștii au datoria 
ca îndată ce umiditatea boabelor scade la cea 
stabilită, să dea semnalul începerii lucrărilor.

Recolta să fie transportată imediat 
la locurile de recepționare, unde să 
fie condiționată și depozitată cu răs
pundere. Pentru ca din recolta acestui an

să nu se risipească nici un bob, concomitent 
cu asigurarea bunei funcționări a combinelor, 
este necesar să se asigure cele mai bune condi
ții de depozitare și păstrare, lată de ce cadrele 
de conducere din unitățile agricole au datoria 
de mare răspundere ca, în același timp cu 
recoltarea, să organizeze transportul produselor 
la locurile de depozitare.

Pentru grăbirea însămînțării cultu
rilor duble să se acționeze energic 
în vederea eliberării terenurilor, iar 
noaptea să se lucreze intens la arat. 
Potrivit programului, campaniei agricole de vară, 
în unitățile agricole socialiste urmează să se 
însămînțeze peste 1,9 milioane hectare cu 
diferite culturi duble și succesive. Pînă în seara 
zilei de 12 iulie au fost însămînțate 681 700 
hectare - o suprafață relativ mică, dacă avem 
în vedere că griul și orzul au fost strînse de pe 
aproximativ un milion de hectare. Pentru inten
sificarea semănatului acestor culturi, imediat 
după recoltare, terenul să fie eliberat de paie, 
spre a se putea trece la pregătirea lui și semă
nat, iar la efectuarea arăturilor să se lucreze și 
pe timp de noapte. De asemenea, trebuie plan
tate și însămînțate neintîrziat cele 177 000 hec
tare cu legume în cultură succesivă și dublă și 
îngrijite exemplar legumele cultivate în ogor 
propriu.

Intensificarea tuturor lucrărilor agricole de 
vară impune ca organele și organizațiile de 
partid, conducerile unităților agricole să acțio
neze cu răspundere pentru buna organizare a 
muncii, pentru folosirea la maximum a mijloa
celor tehnice și a fiecărei ore bune de lucru, 
muncindu-se intens din zori și pînă seara tîrziu, 
chiar și noaptea, acolo unde nevoile o impun.
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Poate că nici unuia din
tre orașele României nu 
i-au fost hărăzite mai mul
te legende decît Tirgului 
Frumos. Mai întii că i s-ar 
fi spus Tirgu Frumoasei 
(s-ar fi aflat aici un han 
cu o mult prea frumoasă 
hangiță), dar mai sînt și 
alte legende... Mai sobri, 
mai realiști, istoricii s-au 
oprit la adevărul consem
nărilor lăsate de unii că
lători care descriau locul 
ca pe unul deosebit de 
frumos, înconjurat de ima- 
șuri și cîmpuri înflorite, de 
iazuri argintii și minunate 
dumbrăvi. Că erau ferme
cătoare împrejurimile, că 
tirgul însuși, în istoria sa 
de aproximativ cinci seco
le, cu dese prăbușiri și ri
dicări (s-a aflat pe aici șj 
o vremelnică reședință 
domnească) o fi fost cu 
adevărat frumos pentru 
acele vremuri', e greu de 
știut acum. Urmele vechi 
s-au șters, înecate în col
bul istoriei care a lăsat să 
viețuiască aici, in ultimul 
secol și jumătate, doar un 
tirguleț la o răscruce de 
drumuri comerciale a căror 
importantă a dispărut o 
dată cu construcția căilor 
ferate din această parte a 
Moldovei. Pînă într-atit
incit, in urmă cu douăzeci 
de ani, aici nu se mai afla

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Facundo Roberto Suarez A

OAMENI Al MUNCII 

DIN AGRICULTURĂ!

Dovediți înaltă răs
pundere și maximă 
grijă pentru produc
ția de cereale din 
acest an, folosiți din 
plin mijloacele me
canice, fiecare oră 
bună de lucru in 
lanuri pentru gră
birea secerișului, 
transportul operativ 
și depozitarea in cele 
mai bune condiții a 
recoltei!

A

Ce e frumos la Tirgu Frumos.

decît o oarecare comună 
rurală.

Acum, cînd, după secole, 
e din nou oraș, construit 
și reconstruit, transmutat 
in volume și geometrii ar
hitectonice moderne, armo
nios integrate în dulcele 
peisaj moldav. Tirgu Fru
mos și-a redobîndit justifi
carea de a se numi așa.

Vechea uliță comercială, 
cu măruntele și ponositele 
ei prăvălii, a dispărut. Ță

ranii care cunoscuseră mai
de mult locul, îmbrățișează 
acum din priviri blocurile 
colorate, care urcă în trep
te dealul și își desfășoară 
cu larghețe jocurile arhi
tectonice. Ce și-or fi spu-
nind acești 
plecat din 
întîlnească 
știut ? Au, 
presia că

oameni care au 
satul lor ca să 
tirgul de mult 
pesemne, im- 
au nimerit în

altă parte... Ici, colo e încă
șantier, se mai construiesc

blocuri, se îngroapă con
ducte și cabluri, se nive
lează terenul, se toarnă 
betoanel’e noii esplanade 
din centru, se seamănă 
iarbă, se sădesc flori...

Totuși, ceva din vechea 
localitate a mai rămas. în 
partea ei dinspre Cucuteni. 
într-o casă mai veche 
(„casa de la părinți"), dar 
cumva înnoită, locuiește 
muncitorul Constantin
Păun. Are acum 56 de ani.

El reprezintă ceea ce 
cîndva era aici o sumară 
categorie socială : munci
torii. Tatăl său a fost 
muncitor la calea ferată, 
în gara Tg. Frumos. El, 
fiul, a fost mai întii me
canic, apoi operator de 
proiecție. Asta pe vremea 
cînd toată industria tirgu
lui. reprezentată prin două 
mori, stația C.F.R.. cîteva 
ateliere de ceea ce se nu
mea cîndva „industrie ru
rală", totaliza doar cîteva 
sute de muncitori. Acum, 
Constantin Păun lucrează 
ca lăcătuș-mecanic Ia noua 
întreprindere de încălță
minte „Aurora". Ca să 
ajungă la fabrică. în fie
care dimineață. pornind 
din vechea sa căsuță. Păun 
străbate centrul nou al 
orașului. apoi partea sa. 
tot nouă, dar... mai „ve
che" (construită în anii 
trecuți). întii îșl întîlneș- 
te băiatul care. coborînd 
dintr-un bloc nou din cen
tru (are și el trei copii), 
merge la lucru în aceeași 
întreprindere. Apoi fiica, 
adică pe una dintre ele, 
aceea care locuiește și ea 
la bloc și, lucrînd în ace-

Mihai CARANFIL 
Manole CORCACI

(Continuare in pag. a IlI-a)

secretar de stat
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, luni pe Facundo Roberto 
Suarez, secretar de stat la președin
ția Republicii Argentina, care efec
tuează o vizită în țara noastră.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, oaspetele a arătat că are 
misiunea de a inmîna tovarășului 
Nicolae Ceausescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Re
publicii Argentina. Raul Ricardo Al- 
fonsin. si de a transmite un cald, 
salut si cele mai bune urări, pre
cum si dorința acestuia de a extin
de colaborarea argentiniano-română 
în diverse domenii de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Argentina 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări, iar poporului argentinian urări 
de prosperitate si progres. Șeful 
statului român a apreciat că vizita

Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază. pe 
Yu Hongliang. ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze la București, 
cu prilejul încheierii misiunii sale în 
tara noastră.

la președinția Republicii Argentina
ministrului argentinian va contribui 
la identificarea a noi posibilități de 
extindere a colaborării reciproc 
avantajoase dintre România si Ar
gentina.

în timpul convorbirii au fost re
levate relațiile de prietenie si co
laborare dintre România si Argenti
na si s-a exprimat dorința de a se 
acționa în continuare pentru dezvol
tarea acestor raporturi. îndeosebi în 
domeniul economic si al cooperării 
în producție. în interesul ambelor 
țări si popoare, al cauzei păcii și 
destinderii internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice 
mondiale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că. in 
actuala situație internațională, care 
se menține gravă și complexă, este 
necesară unirea tuturor forțelor pen
tru oprirea cursei înarmărilor si tre
cerea la dezarmare. în primul rind

nucleară. pentru soluționarea pe cale 
casnică. prin tratative, a tuturor 
stărilor de încordare si conflict exis
tente în diferite zone ale lumii, pen
tru lichidarea subdezvoltării si fău
rirea unei noi ordini economice 
mondiale.

Oaspetele a exprimat aprecierea 
deosebită de care se bucură în Ar
gentina politica externă promovată 
de România. de președintele 
Nicolae Ceaușescu. pentru soluțio
narea constructivă. în interesul po
poarelor. a marilor probleme ale 
contemporaneității, pentru edifica
rea unei lumi mai bune si mai drep
te pe planeta noastră.

La primire a luat parte Traian 
Dudas, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

A fost de fată Enrique F. Lupiz, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești.

Republicii Populare Chineze
în timpul convorbirii care a avut 

loc cu acest prilej au fost subliniate 
bunele relații de prietenie și co
laborare statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre, precum 
și dorința întăririi și amplificării lor 
în continuare, atît pe plan bilate-

ral, cît și pe arena internațională.
Ambasadorul chinez a adresat 

calde mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu. de Consiliul de 
Stat și guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în tara noastră.

INDUSTRIALIZAREA SOCIALISTĂ
- la baza progresului multilateral al țării
Proiecția viitorului, sensul și Sem

nificația obiectivelor stabilite cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială 
a patriei în actualul cincinal și, în 
perspectivă, pînă în anul 2000 nu 
pot fi înțelese sau, chiar dacă pot 
fi înțelese, nu pot fi explicate fără 
descifrarea drumului parcurs pină 
acum, fără să se țină seama de u- 
rtașele acumulări cantitative și' mu
tațiile calitative din anii construcției 
socialiste, și în special din ultimii 22 
de ani, de cînd în fruntea partidului 
și a statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României 
moderne. După cum se știe, așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, țara noastră și-a propus 
ca obiectiv strategic în actualul cin
cinal trecerea de Ia stadiul de țară 
in curs de dezvoltare la un stadiu 
nou, de țară socialistă mediu dez
voltată. Un obiectiv fără îndoială în
drăzneț, cutezător, prin înfăptuirea 
căruia se vor asigura înălțarea pa
triei pe noi culmi de progres și civi
lizație, creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor — țelul suprem al politicii 
partidului nostru.

In perioada actuală, într-o con
junctură economică internațională 
nu tocmai favorabilă, cînd decalajul 
dintre țările capitaliste dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare se adîn- 
cește tot mai mult, fixarea unui a- 
semenea obiectiv poate să pară sur
prinzător, poate chiar prea ambițios. 
Caracterul lui realist, științific fun
damentat izvorăște însă tocmai din 
procesul dinamic, armonios de dez
voltare multilaterală și modernizare 
a economiei naționale din ultimii 
ani, proces care se poate spune că 
a fost declanșat prin hotărîrile de 
importanță istorică luate de Con
gresul al IX-lea al partidului și 
care ulterior au fost permanent 
completate, îmbogățite de la o eta
pă la alta, în funcție de cerințele 
legităților obiective, ale adevăruri
lor generale ale socialismului știin
țific, ale materialismului dialectic și 
istoric aplicate în mod creator la 
condițiile concrete din țara noastră, 
încă de atunci, din acel memorabil 
iulie 1965, de la tribuna Congresu
lui al IX-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat între
gului popor îndemnul însuflețitor de 
a se cunoaște pe sine, de a-și evalua 
mai bine priceperea și forța, de a-și 
înfăptui în mod exemplar rosturile 
în societatea noastră socialistă și în 
lumea contemporană, de a scruta cu 
lucidă demnitate viitorul.

Spiritul nou, revoluționar, pătruns 
de înaltă responsabilitate față de 
prezentul și viitorul patriei, impri

mat de secretarul general al parti
dului întregii vieți economico-socia- 
le, a determinat înfăptuirea în a- 
ceastă perioadă a unor obiective de 
o cutezanță fără precedent în isto
ria milenară a țării, edificarea unei 
economii moderne, multilateral dez
voltate. eficiente. Toate aceste 
realizări, chipul nou, înfloritor al 
României socialiste de azi confirmă 
în mod strălucit, prin forța de ne
tăgăduit a faptelor, justețea politicii 
partidului npstru, a orientărilor și 
direcțiilor de acțiune stabilite de 
secretarul general al partidului cu 
privire La realizarea unui complex 
economic național echilibrat, dina
mic, capabil să promoveze și să asi
mileze noile cuceriri ale științei si 
tehnicii, să se adapteze necontenit 
la cerințeie interne și schimbările 
intervenite în oonjunctura de pe 
piața externă.

PROSPECTIND NECONTENIT 
VIITORUL. Fără îndoială, dezvol
tarea economico-socială a patriei 
nu s-a înfăptuit de la sine, liniar, 
în tot acest interval de timp a fost 
necesar să fie rezolvate o serie de 
probleme (pină în anul 1965 abia’ se 
puseseră bazele dezvoltării exten
sive a economiei naționale), să fie 
depășite o serie de greutăți și chiar 
contradicții care au apărut — uneori 
în mod inerent — în procesul atît 
de complex al construcției socialis
te. Marele merit al secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este că. datorită 
spiritului său novator, prospectiv, a 
articulat armonios obiectivele dez
voltării curente cu cele de perspec
tivă, asigurind în felul acesta, in 
timp, acumulările cantitative nece
sare pentru efectuarea salturilor 
calitative preconizate în viața eco
nomico-socială a tării. Astfel, con
ceptul de societate socialistă multi
lateral dezvoltată a fost formulat 
încă de la Congresul al X-lea al 
partidului. Ca atare, acest proces a 
început, practic, o dată cu cincinalul 
1971—1975 și a fost înscris ca obiec
tiv fundamental în Programul parti
dului adoptat de Congresul al 
XI-lea. Și iată că acum, în cincina
lul 1986—1990, ca urmare a unor 
acumulări cantitative și transformări 
calitative, se va atinge o etapă nouă 
în procesul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism.

Procesul acesta evolutiv-prospec- 
tiv continuă și în prezent. După 
cum se știe, Congresul al XIII-lea 
al partidului a elaborat „Orientările 
de perspectivă ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României in peri
oada 1991—2000“, care. într-o prelun

gire organică a prevederilor actua
lului cincinal, schițează, pe baza con
cepției revoluționare, științifice a 
tovarășului Nioolae Ceaușescu. prin
cipalele linii directoare ale dezvol
tării țării noastre în deceniul care 
urmează. Extrapolînd, se poate 
spune că această strategie a stabili
rii unor obiective de amplă per
spectivă trebuie să constituie un 
exemplu, viu pentru fiecare om al 
muncii, indiferent de locul unde iși 
desfășoară activitatea, de la munci
torul din industria extractivă și 
pină la specialistul care cercetează 
acum tainele materiei sau desci
frează secretul viitoarelor tehnologii 
oe urmează să fie aplicate în curînd 
în producție. Prospectarea .neconte
nită a viitorului reprezintă însăși 
condiția progresului. îndeosebi in 
perioada actuală, caracterizată pe 
plan mondial nu numai prin inten
sificarea efortului creator, ci și prin 
incertitudini, crize și dificultăți de 
tot felul, care pot fi depășite cu atît 
mai ușor cu cit rezerva de soluții 
elaborate în fiecare domeniu de ac
tivitate este mai mare.

STRATEGIA CREȘTERII ECHI
LIBRATE. Politica economică de 
amplă perspectivă a partidului nos
tru a asigurat în ultimii 22 de ani si 
asigură în continuare creșterea 
necontenită, echilibrată a tuturor 
ramurilor de producție, stabilirea 
unui raport optim, dinamic între 
producție și consum, între consum 
și acumulare, între industrie și agri
cultură, între toate sectoarele de ac
tivitate. In aoest context se cuvine 
remarcat faptul că. încă de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea obiectivă a stabilirii 
unei proporționalități judicioase, 
optime intre diferite sectoare ale 
economiei naționale. Aoeasta cu atît 
mai mult cu cît în acea perioadă se 
creaseră anumite discrepanțe între 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
între industria extractivă și cea pre
lucrătoare, între industria grea și 
cea a bunurilor de consum. Ca ur
mare, se poate spune că Congresul 
al IX-lea a constituit un moment 
de cotitură și în privința optimizării 
structurilor economiei naționale, în 
concordanță cu cerințele, posibilită
țile și interesele fundamentale ale 
poporului nostru.

Apreciind că ritmurile de dezvol
tare de pînă atunci nu erau satis
făcătoare și nu asigurau reduoerea 
decalajelor față de țările avansate.

Ion TEODOR
(Continuare în pag. a Il-a)

La întreprinderea
de calculatoare electronice

IAȘI : Producție peste

din București 
Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

Colectivul întreprinderii de 
calculatoare electronice din Capi
tală a furnizat suplimentar econo
miei naționale, în perioada care a 
trecut din acest an, produâe in va
loare de peste 27 milioane lei. 
Acest spor valoric se concretizează 
în extensii de memorii, calcula
toare electronice de birou, video- 
terminale — produse care asigură 
optimizarea unor procese de mun
că și fabricație in diverse domenii 
de activitate. De notat că ia baza 
acestor rezultate se află creșterea 
substanțială a productivității mun
cii cu aproape 11 000 lei pe fiecare 
om al muncii. Totodată, colectivul 
bucureștean a desfășurat o activi
tate susținută în direcția reducerii 
consumurilor de metal, capitol la 
care se înregistrează o economie 
de 65 tone, de energie electrică cu 
180 MWh, și de peste 280 tone 
combustibil convențional.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă. tot mai multe întreprinderi 
industriale și unități economice din 
județul Iași reușesc să îndeplineas
că și să depășească prevederile de 
plan la producția de export. Nu
mărul acestora a ajuns în prezent 
la 17. între acestea se află între
prinderile mecanică „Nicotină", 
„Țesătura", Uzina de reparații și 
construcții de utilaje pentru me
canizarea transporturilor din Iași, 
întreprinderile de tricotaje și per
dele, de mecanică de material ru
lant și „Integrata" de țesături sub
țiri din in din Pașcani și altele,

ARGEȘ : Realizări

La 40 se ridică numărul sondelor 
săpate de la începutul anului de 
către petroliștii schelei de foraj 
din Bascov, județul Argeș. Datorită 
respectării tehnologiilor și folosi
rii la parametri inalți a instala
țiilor, harnicii petroliști argeșeni 
au obținut viteze sporite de fora-

prevederi la export

care au livrat la export, în 
perioada care a trecut de la 
începutul anului, peste prevede
rile la zi, produse în valoare de 
80 milioane lei. Succesul are Ia 
bază intensificarea acțiunilor de 
înnoire și de diversificare a pro
ducției, îmbunătățirea calității pro
duselor, accelerarea procesului vi- 
zînd perfecționarea și moderniza
rea producției, expedierea tuturor 
comenzilor la termenul stabilit, 
grija crescîndă a colectivelor pen
tru acoperirea în continuare a pro
ducției de export cu contracte fer
me. (Manole Corcaci).

ale petroliștilor

re, la majoritatea sondelor date în 
exploatare. în acest fel, forajul s-a 
terminat cu 3—4 zile mai devreme. 
Munca spornică a sondorilor este 
dovedită și de faptul că viteza de 
lucru a ajuns să fie cu 5 la sută 
mai mare față de cea planificată. 
(Gheorghe Cirstea).
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A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
întreprinderea de talpă și încălță

minte din Drăgășani a devenit o 
unitate de primă mărime in indus
tria ușoară românească, produsele 
sale — care poartă marca „FINCA" 
— fiind bine cunoscute în multe țări 
de pe toate continentele.

— Numai in ultimii doi ani — 
precizează inginerul Sabin Diculescu, 
directorul întreprinderii — cantitatea 
de produse livrate partenerilor de 
peste hotare a crescut de aproape 
trei ori, ceea ce scoate în evidentă 
competitivitatea ridicată a încălță
mintei și celorlalte sortimente pe 
care le realizăm, nivelul tot mai 
mare al cererilor 
pe piața externă.

La această di
mensiune canti
tativă să adău
găm și gri ia deo
sebită pe care 
oamenii muncii 
de oe cele 16 linii 
tehnologice desti
nate numai fa
bricării produse
lor pentru export 
o acordă onorării 
în cele mai bune 
condiții calitative 
a obligațiilor con
tractuale. Și încă o precizare : în 
primul semestru, 4 la sută din va
loarea comenzilor primite a fost 
onorată in avans.

UN PROCES PERMANENT DE 
MODERNIZARE A PRODUCȚIEI. 
Larga deschidere spre piața exter
nă. creșterea rapidă a numărului 
partenerilor de peste hotare. care 
apreciază și apelează la produsele 
„FINCA“-Drăgășani, sînt. după cum 
am avut prilejul să constatăm, re
zultatul preocupărilor asidue ale 
specialiștilor din întreprindere, ale 
întregului colectiv de oameni ai 
muncii pentru promovarea tot mai 
îndrăzneață a progresului tehnic și, 
concomitent, pentru a răspunde cu 
promptitudine la diversitatea de 
cereri formulate de firmele străine, 
în legătură cu introducerea cu
rajoasă a unor noi tehnologii, nu
meroase informații și date de ulti
mă oră ne-au fost prezentate de in
ginerii Ileana Nicolaescu. Valeriu 
Cazacu. Ligia Crâiescu si alții, an
gajați cu toate forțele în acțiunile 
de creație tehnică din laboratoarele 
și atelierele unității. Intre cele mai 
noi soluții tehnice aplicate în pro
ducție, unele dintre ele în premie
ră. se numără impermeabilizarea țe
săturilor prin utilizarea unor

Industrializarea socialistă, la baza progresului multilateral al tării
(Urmare din pag. I) 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat neoesitatea stabilirii unei rate 
înalte de acumulare, de circa o trei
me din venitul național, care să 
permită înfăptuirea reproducției lăr
gite, sporirea continuă a avuției na
ționale, făurirea unei economii mo
derne, eficiente, capabilă să valori
fice superior resursele materiale și 
umane ale țării. în. felul acesta a 
fost posibil să se treacă la reali
zarea unor ample programe de in
vestiții, tot mal substanțiale de la 
un cincinal la altul, care au cuprins 
toate sectoarele vieții economico- 
sociale.

în mod firesc, accentul principal a 
fost pus pe dezvoltarea și moderni
zarea industriei, care în prezent a 
ajuns să contribuie cu circa 60 la 
sută la crearea venitului național, 
față de 48,9 la sută în anul 1965 și 
numai 26,5 la sută în 1945. Fără a 
apela la cifre, trebuie reținut că în 
toată această perioadă au avut loc 
mutații fundamentale și în structura 
industriei, accentul fiind pus pe 
dezvoltarea cu prioritate a ramuri
lor purtătoare de progres tehnic, 
care asigură valorificarea superi
oară a resurselor materiale : con
strucția de mașini, mecanica fină, 
electronica, electrotehnica, chimia, 
petrochimia și altele.

între elementele definitorii ale 
politicii economice promovate în 
anii de după Congresul al IX-lea se 
înscrie și faptul că sporirea rolului 
industriei s-a realizat in interde
pendență cu dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii. în felul acesta, 
nu numai că a sporit baza de ma
terii prime pentru industria prelu
crătoare, dar a crescut și contribuția 
industriei la dotarea agriculturii cu 
mașini și utilaje tot mai perfecțio
nate, de mare randament, la amena

amestecuri de cauciuc sub formă de 
peliculă la operațiile de cașerare. 
introducerea de structuri poroase 
foarte ușoare pentru tălpile micro- 
celulare, extinderea folosirii cauciu
cului termoplastic etc. — toate re- 
găsindu-se într-un fel sau altul 
incorporate in cele aproape 600 va
riante de modele, cîte a cuprins co
lecția prezentată anul trecut numero
șilor parteneri externi pentru con
tractare pe 1987. Iar aprecierile de 
care s-au bucurat aceste produse sînt 
astăzi demonstrate de faptul că peste 
80 la sută din sortimentele propuse 
în portofoliul de export se află în

EXPORTUL — realizat integral 
în fiecare întreprindere

fabricația curentă a întreprinderii.
— Un interes aparte — ne spune 

inginerul Valeriu Cazacu, șeful com
partimentului producție — au stîrnit 
pe piața externă modelele de încălță
minte la care, în locul contexturilor 
clasice de tipul Panama, am folosit 
țesăturile cu caracter specific local, 
inițiativă la aplicarea căreia am pri
mit un prețios sprijin din partea 
întreprinderii de stofe Horezu, prin 
asigurarea unor materiale cu impri
meuri originale din care nu lipsește 
bineînțeles „Cocoșul de Hurez".

COMPETITIVITATEA PRODUSE
LOR — ÎN RAPORT DIRECT CU 
COMPETENTA PROFESIONALA. 
Creșterea exportului, înregistrată cu 
deosebire în ultimii doi ani. a impus, 
după cum era și firesc, asigurarea 
unei pregătiri temeinice a întregului 
personal muncitor, astfel îneît acesta 
să se poată adapta operativ la ce
rințele specifice ridicate de noile 
tehnologii și produse.

— în afară de cursurile obișnuite 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale — precizează maistrul Ma
rin Ionașcu, secretarul comitetului 
de partid —■ muncitorii de pe cele 16 
linii de fabricație specializate în 
producția pentru export mai sînt 
antrenați și la diferite testări prin 

jarea unor întinse suprafețe pentru 
irigații, la înfăptuirea programelor 
de desecări și îmbunătățiri funciare. 
De altfel, obiectivele principale cane 
concentrează în prezent eforturile 
oamenilor muncii din țara noastră 
se referă tocmai la dezvoltarea in
tensivă a industriei și înfăptuirea 
noii revoluții agrare, ceea ce evi
dențiază o dată în plus importanța 
deosebită ce se acordă acestor două 
ramuri de bază ale economiei națio
nale.

FORȚELE DE PRODUCȚIE — 
JUDICIOS REPARTIZATE PE ÎN
TREG TERITORIUL ȚARII. înge- 
mănindu-se peste ani, aprecierile 
făcute de secretarul general al parti
dului. cu privire la amplasarea echi
librată și echitabilă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
capătă cu adevărat valoare de sim
bol. Astfel, în urmă cu 22 de ani. 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „O latură importantă a politicii 
noastre economice este îmbunătă
țirea continuă a repartizării forțelor 
de producție pe teritoriul țării". 
Pentru ca la Congresul al XIII-lea, 
referindu-se la orientările de per
spectivă privind dezvoltarea Româ
niei pină în anul 2000, secretarul ge
neral al partidului să precizeze din 
nou că acțiunea de dezvoltare a ac
tivităților industriale în toate loca
litățile va continua.

înfățișarea de azi a tuturor jude
țelor și localităților patriei noastre, 
dar nu numai înfățișarea lor. ci și 
viata socială, culturală, spirituală a 
oamenilor reprezintă expresia cea 
mai elocventă a politicii de reparti
zare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, dacă 
nu chiar a însuși procesului de dez
voltare și modernizare a economiei 
naționale în ansamblul ei. Dacă vom 
spune că în prezent valoarea fon

care se urmărește modul cum au 
deprins și cunosc noile procedee de 
asamblare a încălțămintei, noile re
țete de amestecuri, practic toate teh
nologiile și soluțiile noi introduse pe 
fluxurile de fabricație. De asemenea, 
ori de cite ori se asimilează un nou 
sortiment de încălțăminte, acest pro
ces este precedat de o largă consul
tare a muncitorilor, care nu în pu
ține cazuri au venit cu propuneri 
concrete dintre cele mai interesante 
privind îndeosebi perfecționarea or
ganizării fluxurilor de fabricație în 
funcție de specificul noilor tehnolo
gii. Acest sistem ii stimulează pe oa

meni la gîndire și acțiune tehnică 
novatoare, le stîrnește interesul și le 
întărește răspunderea pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a 
producției.

— Ce roade a dat acest sistem de 
mobilizare a muncitorilor la gîndire 
și acțiune colectivă 7

— Din multitudinea exemplelor ce 
pot fi date m-aș opri doar la rezol
varea problemei legate de aplicarea 
tehnologiei pentru fabricarea încăl
țămintei cu talpă din P.V.C. Inițial 
se mersese pe ideea procurării din 
import a unor prese de injecție. 
N-a mai fost însă nevoie să facem 
acest lucru, deoarece. între timp, 
muncitorii înșiși de pe linia respec
tivă au găsit soluția de adaptare a 
preselor existente deja în întreprin
derea noastră. Și tot gîndirii colec
tive se datorează promovarea într-un 
timp foarte scurt a producției de 
clzmulițe cu tălpi matrițate. venind 
astfel operativ în întîmpinarea ce
rerilor apărute la un moment dat pe 
piața externă.

NU LĂSA PE MÎINE CE POȚI 
FACE AZI. Deși ne aflăm la jumă
tatea anului. în cadrul întreprinde
rii de talpă și încălțăminte de cau
ciuc din Drăgășani se desfășoară pe 
un front larg pregătirile pentru pro

durilor fixe productive pe ansam
blul economiei a ajuns la circa 2 800 
miliarde lei, cifra impresionează, de
sigur, dar pe planul percepției de
vine parcă cu totul abstractă, dacă 
se poate spune așa, tocmai prin di
mensiunea ei. Dacă vom trece astăzi 
însă prin Tîrgu Jiu, Bistrița-Năsăud. 
Giurgiu, Miercurea-Ciuc, Slatina, 
Zalău. Alexandria, Vaslui. Slobozia 
sau Focșani, pentru a aminti numai 
cîteva din localitățile a căror ima
gine este de nenecunoscut în com
parație cu aceea de acum 15—20 de 
ani, politica de repartizare rațională 
a forțelor de producție va căpăta 
aoea concretețe a faptului împlinit 
— desigur încă perfectibil, procesul 
este în plină desfășurare — care lu
minează viața cotidiană a milioane 
și milioane de oameni de pe întreg 
cuprinsul țării.

ȘTIINȚA — UN ADEVĂRAT CA
TALIZATOR ÎN CURSA PENTRU 
PROGRES. Promovarea fermă, tot 
mai pronunțată a cercetării științi
fice și tehnologice reprezintă una 
din trăsăturile definitorii ale politi-. 
cii partidului nostru, care a însoțit 
și susținut întregul proces de dez
voltare economico-socială a patriei 
în perioada deschisă de Congresul 
al IX-lea. Zeci, sute, mii de noi teh
nologii și materiale au fost puse la 
dispoziția industriei, agriculturii, a 
oelorlalte ramuri ale economiei na
ționale. ca urmare a valorificării po
tențialului creator al specialiștilor 
din țara noastră. Practic, nu există 
domeniu de activitate care să nu fl 
apelat și să nu fi beneficiat de re
zultatele cercetării științifice. O re
țea cuprinzătoare de institute de 
cercetări și proiectări tehnologice, 
organizate într-un sistem unitar, pe 
ramuri și sectoare de activitate, a 
asigurat fondul de soluții necesare 
pentru înnoirea și modernizarea 
producției, sporirea mai accentuată 

ducția de export programată anul 
viitor. Dovada 7 Iată numai -două as
pecte :

1. Cu cîteva zile în urmă se întor
sese din Uniunea Sovietică un co
lectiv care a avut sarcina să per
fecteze contractele de export pentru 
1988. Partenerilor le fuseseră pre
zentate 16 modele noi. alături de ce
lelalte contractate în acest an si op
țiunile acestora au fost favorabile 
pentru toate.

Un motiv In plus de satisfacție, 
dar și de intensificare a ■ preocupă
rilor pentru pregătirea temeinică, 
sub toate aspectele a fabricației, ne 

spunea tovarășul 
Petre Liță. direc
torul comercial 
al întreprinderii. 
De altfel, aceste 
probleme vor f! 
amplu dezbătute 
și în viitoarea 
adunare genera
lă a reprezentan
ților oamenilor 
muncii, cind va 
trebui să prezen
tăm nu numai 
cifrele de plan, 
ci și modul in 
care ne-am gîn- 

dit să acționăm pentru Îndeplinirea 
lor.

2. Tot în ultimele zile, prin- 
tr-un telex, conducerea întreprin
derii din Drăgășani a fost in
formată despre solicitarea expre
să a unui nou partener străin. 
„Analizați dacă este posibil — se 
menționează în nota primită — ca 
această cerere să fie onorată în pri
ma parte a anului viitor".

— Am analizat și am hotărît — 
concluzionează inginerul Sabin Di
culescu, directorul întreprinderii. Un 
colectiv special constituit a si început 
să se ocupe de această comandă, a 
perfectat aspectele legate de asigu
rarea S.D.V.-isticii, a materialelor și 
tehnologiilor și în cel mult 45 de zile 
vom trece la fabricația de serie a 
produselor solicitate. Deci, intenția 
noastră este ca noua comandă să 
n-o amînăm pentru anul viitor, ci 
dacă se poate s-o onorăm pină la 
sfirșitul trimestrului IV a.c. Știm că 
de promptitudinea cu care vom ac
ționa acum vor depinde încrederea șl 
implicit sporirea comenzilor din par
tea noului partener extern.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

a productivității muncii, reducerea 
consumurilor specifice, valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, în general pentru creș
terea eficienței economice.

în prezent, înfăptuirea „Progra- 
mului-dîrectivă de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și de in
troducere a progresului tehnic pînă 
jn anul 2000“ — program elaborat 
sub directa îndrumare a tovarășei, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial — contribuie la afirmarea re
voluției tehnico-științifice în toate 
domeniile de activitate, la creșterea 
rolului științei in modernizarea și 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale, în pas cu tendințele ma
nifestate pe plan mondial.

Realitatea, ritmurile de dezvol
tare, înfățișarea de azi a României 
socialiste oferă tot atîtea argumente 
cu privire la justețea politicii eco
nomice a partidului nostru în cei 22 
de ani care au trecut de la Congre
sul al IX-lea. Evh.lui.nci realist îm
plinirile de pînă acum, se poate 
spune cu deplin temei că întreaga 
noastră clasă muncitoare, întregul 
popor, sub conducerea clarvăzătoare 
a partidului, și-au făcut și iși fac 
cu cinste datoria. Sigur, drumul 
construcției socialiste nu s-a înche
iat, mai siht destule probleme de 
rezolvat. Dar tocmai acesta este 
sensul activității prezente și viitoare 
— perfecționarea necontenită a vie
ții economico-sociale prin munca 
întregului popor. Iar obiectivele 
stabilite pentru actualul cincinal și 
în perspectivă asigură progresul 
necontenit al țării, edificarea unei 
economii puternice, moderne, efi
ciente, ca bază sigură pentru pros
peritatea întregului popor și reali
zarea unui înalt nivel de civilizație 
socialistă.

Munca activistului 
în oglinda muncii colectivului

— Are cuvintul tovarășul Sava 
Băetu, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de sti
clărie și porțelanuri...

...Și, la tribuna conferinței orășe
nești de partid Dorohoi se urcă, in- 
cepind îndată să vorbească pe cit 
de rar pe atît de sfătos, un b'ărbat 
între două virste, nu prea înalt la 
stat, dar destul de voinic. Primele 
sale vorbe sînt autocritice :

— Tovarăși, darea de seamă are 
dreptate și in ceea ce ne privește pe 
noi, cei de la Sticlă. Ați reținut, pro
babil, că am fost criticați pentru 
Insuficientă preocupare eu i-aș zice 
lipsă de preocupare, față de pregă
tirea și participarea formațiilor 
noastre artistice la Festivalul națio
nal „Cîntarea României". Așa este, 
din păcate. Drept era chiar să fie 
mai aspră critica ce ni s-a adus. 
Aceasta fiind realitatea, explicațiile, 
justificările nu și-ar avea rostul. în 
viitor ne vom ocupa cu seriozitate 
și de formațiile artistice. Acum, fi
nind seama că Festivalul național 
..Cîntarea României" este și un fes
tival al muncii și creației, dați-mi 
voie să vă prezint cea mai recentă 
realizare a întreprinderii noastre.

Vorbitorul scoate din buzunar un 
splendid pahar, îl arată asistenței, 
după care îl ciocnește de microfon 
difuzînd în sală cîteva sunete cris
taline de o puritate ajunsă la gra
nița perfecțiunii.

— Este „Cristalul de Dorohoi" ! 
Cu un an de zile în urmă, in mai 
multe adunări generale de partid din 
întreprindere, comuniștii au discu
tat cum să facem să realizăm și 
noi cristal, și încă unul bun. Colec
tivele de creație au primit această 
temă de cercetare, cîțiva ingineri, 
maiștri și muncitori, ba chiar și ar
tiști plastici din oraș ori din alte 
orașe au fost antrenați și sprijiniți 
în această acțiune, astfel că, iată, 
„Cristalul de Dorohoi" este o reali
tate, este palpabil. Fabricat din cuarț 
de Uricani (în continuare vom folosi 
și nisipul nostru de Dudești), are un 
sunet foarte curat (l-ați auzit 1), are 
o duritate foarte mică, dar o greu
tate specifică deosebit de mare, pu
țind fi ușor modelat și sculptat. De 
pe acum fabricăm din el sticlărie 
de menaj și corpuri de iluminat 
pentru care am primit și comenzi 
pentru export. Am prezentat „Cris
talul de Dorohoi" în fața dumnea
voastră cu gîndul că el, întruchipînd 
capacitatea de creație și de muncă a 
întregului nostru colectiv, poate fi 
o expresie metaforică a raportului 
comunist de activitate pe care or
ganizația de partid de la întreprin
derea de sticlărie și porțelanuri tre
buie să-1 prezinte în fața conferin
ței orășenești. Așa ne îndeamnă to
varășul Nicolae Ceaușescu : să apre
ciem munca de partid nu după vor
be și angajamente, ci după fapte, 
după rezultatele obținute, în final, 
în producție 1

...în aceeași idee, formulată și 
ilustrată atît de limpede, se poate 
spune și susține, la fel de răspicat 
și de convingător, că și munca ac
tivistului de partid se măsoară nu 
prin vorbe — expuse oral sau in 
scrisul unor rapoarte și referate — 
ci prin rezultatele concrete obținute 
în activitatea social-politică de insul 
respectiv, de colectivul din care 

La întreprinderea de confecții din Odorheiu Secuiesc, județul Covasna Foto : S. Cristian

face parte șl in rindurile căruia ac
tivează nemijlocit. Secretarul comi
tetului de partid de la cunoscuta în
treprindere dorohoiană a oferit in 
acest sens un exemplu concludent. 
La fel — in aceeași idee și in a- 
ceiași termeni, dar bineînțeles vehi- 
culînd cu elemente concrete de altă 
factură — ne vorbea și secretarul 
comitetului de partid din comuna 
Bucecea, tovarășul Ion Sposib.

— Cind ați raportat ultima oară 
despre propria activitate ? — l-am 
întrebat.

— Foarte recent, la 6 iulie. în ca
litate de activist de partid, în ca
litate de deputat și primar, am dat 
seama despre munca mea în fața 
unei adunări la care participau re
prezentanții oamenilor muncii din 
comună.

— Și cum v-a fost apreciată acti
vitatea 7

— Cum era firesc și necesar, în 
funcție de rezultatele comunei pe 
primul semestru — în agricultură, 
in mica industrie, în comerț și ser-

VIAȚA DE PARTID

în județul Botoșani

vicii, în domeniul activităților edill- 
tar-gospodărești și social-culturale. 
Adică, în funcție de îndeplinirea in
dicatorilor de plan pe perioada res
pectivă.

— Mai concret 7
— 104 la sută în agricultură ; 117 

la sută în încheierea contractelor ; 
105 la sută la livrări către fondul 
de stat ; 101 la sută în desfacerea 
mărfurilor cu amănuntul prin co
merțul socialist ; 118 la sută în pres
tările de servicii către populație, și 
așa mai departe...

— Și așa mai departe tot cu de
pășiri 7

— Nu chiar peste tot. Producția- 
marfă industrială am realizat-o abia 
în proporție de 60 la sută, iar în 
construcția de locuințe ritmul lucră
rilor a fost mai anevoios, abia în 
ultimul timp intensifieîndu-se, ceea 
ce ne face să nădăjduim, totuși, că 
pînă la 23 August vor putea fi gata 
toate cele 32 apartamente planificate 
pe acest an.

— Și cum v-au apreciat oamenii 
activitatea 7

— Și mai bine, și mai rău. După 
cum s-a văzut ea în oglinda rezulta
telor comunei. Ceea ce, după pă
rerea mea, este cît se poate de drept. 
Pentru că munca unui comitet de 
partid comunal, a secretarului aces
tuia nu poate fi desprinsă de rezul
tatele comunei. Putem noi să le vor
bim oricit despre ședințele ce le 
ținem sau programele ce le întoc
mim și urmărim, despre acțiunile 
noastre curente (și ele înscrise în
tr-un program săptămînal), impor
tantă și de real interes comun este 
finalitatea practică a acestora. Sigur, 
nu este comitetul de partid comunal 
vinovat direct pentru nerealizarea 
planului la Fabrica de zahăr sau 
pentru situația deosebită creată la 
Complexul de creștere și îngrășare 

a porcilor — unități care au tras 
Bucecea în jos, de pe un posibil loc 
întîi pe locul patru in întrecerea 
dintre comunele județului. Dar sîn- 
tem organ de partid, sintem comu
niști și nu trebuie să stăm cu mîi- 
nile in sin acceptind „condițiile 
obiective". Va fi nevoie, prin urma
re, să ne zbatem mai mult, să des
chidem (la județ, in alte județe, la 
centrale, la ministere) niște uși care 
numai aparent ar fi închise pentru 
o comună, să luptăm mal cu incre- 
dere împotriva lui „nu se poate". 
Toți cei din comitetul comunal de 
partid, și în primul rînd — se înțe
lege — secretarul. Tare mult mi-aș 
dori ca data viitoare să pot raoorta 
numai rezultate cu depășiri din co
muna noastră !

...Așadar, doi secretari de comitete 
de partid — reprezentînd o între
prindere fruntașă și o comună frun
tașă din județul Botoșani — consi
deră, la fel cu atîția alții, la fel cu 
toți activiștii de partid, desigur, că 
munca lor nu poate fi apreciată de- 
cît prin prisma rezultatelor obținu
te de colectivul pe care îl îndrumă, 
11 sprijină ori îl conduc direct. Ceea 
ce este cît se poate de corect, atît 
în cazul unei unități, cît și in ca
zul unui sector mai mare sau chiar 
al unui județ — cum reiese și din 
discuția cu tovarășa Maria Bența, 
șefa secției de propagandă a Comi
tetului județean de partid Botoșani.

— Ce înseamnă pentru dumnea
voastră raport de activitate 7

— In nici un caz nu înseamnă ca 
raportul în fața secției sau a birou
lui comitetului județean al P.C.R. să 
se rezume la cîte zile am fost in 
teren, la cîte acțiuni am participat, 
cum îmi împart timpul șl cite altele 
de acest fel. Iată, la raportul anual 
ce-1 voi susține în 1987, voi vorbi 
despre preocupările din județul nos
tru pentru integrarea intelectualilor 
din mediul rural in viața politică, 
economică și socială a localității, 
despre „Sărbătoarea satului" (meni
tă să aniverseze respectiva atestare 
istorică printr-un complex de mani
festări politice, educative și cultu- 
ral-artistice cu caracter patriotic), 
despre acțiunile de educație mate- 
rialist-științifică (intensificate în ulti
ma vreme), despre „Zilele Enescu", 
„Zilele Eminescu", despre cele două 
tabere de artă plastică (pictură .și 
grafică, în localitatea Agafton; por
țelan și sticlă. In Dorohoi). ' despre 
activitatea bogată a cenaclurilor din 
întreprinderi și despre cîte și mai 
cîte asemenea activități inițiate șl 
organizate de către organizațiile de 
partid sub îndrumarea directă a se
cretarului de resort din comitetul 
de partid județean și cu sprijinul 
permanent al secției noastre. Ele 
oglindesc fidel — cu luminile ei, cu 
umbrele ei — și munca noastră, a 
activiștilor de partid din sectorul 
propagandă și cultură. Altfel nu se 
concepe 1

...într-adevăr, altfel nu se poate a- 
precia munca activistului de partid 
decît cum se vede ea în oglinda 
muncii colectivului din care el face 
parte. Așa cum demonstrează și sec
vențele de față, așa cum se întîm- 
plă și trebuie să se întimple peste 
tot în societateâ românească de azi.

Gheorqhe M1TRO1

Din articolele publicate pe tema calității utilajului minier în ziarul 
„Scinteia" din 4, 8 și 10 iulie a.c. s-a desprins necesitatea unei colabo
rări mai bune, pătrunse de răspundere atît pe filiera proiectant-construc- 
tor-beneficiar, cit și în industria orizontală, intre unitățile cdre cooperează 
la fabricarea unor mașini și utilaje destinate extracției de cărbune - 
important sector al economiei naționale. Așa cum au demonstrat investi
gațiile, analizele întreprinse de redacție, de alte organe de specialitate, 
cauzele fabricării unor utilaje care nu corespund întru totul cerințelor 
exploatării în subteran au un caracter pur subiectiv, se datoresc, în 
esență, înțelegerii înguste, prin prisma unor interese qestionare proprii, 
a sarcinilor ce revin participanților în legătură cu asimilarea fabricării 
și perfecționarea dotărilor tehnice necesare unităților miniere, birocratis
mului dovedit într-o serie de împrejurări, lipsei de perspectivă, de preo
cupare pentru înnoire și modernizare :

NODUL GORDIAN AL COOPE
RĂRII. Ne-am oprit în articolul 
precedent la anumite deficiențe în 
cooperarea uzinală, stăruind asu
pra consecințelor resimțite din a- 
ceastă cauză la beneficiarii utilaje
lor miniere. Iată însă că efectele 
lipsei de răspundere cu care sînt 
privite uneori sarcinile de coopera
re se regăsesc in însuși procesul de 
fabricație al utilajelor și se repercu
tează asupra calității acestora. Să 
dăm cuvintul faptelor :
• „Pentru evitarea ruperii axelor 

motoarelor electrice de la transpor
torul TR-7 proiectantul motoarelor 
respective recomandă montarea cu
plajului hidraulic pe reductor. între
prinderea de utilaj minier din 
Satu Mare preferă însă soluția 
montării cuplajului hidraulic pe mo
torul electric. Deci, pentru a proteja 
reductorul preferă să pună în peri
col motorul. Fiecare susține că are 
dreptate și. în lipsa unui arbitru, 
cuvintul ultim îl are... cel care mon
tează întregul transportor. Ca intr-o 
povestire din literatura clasică des
pre un război al cărui obiect de 
dispută era capătul la care trebuia 
spart oul", (ing. Tiberiu Suciu, di
rector tehnic electromecanic la în
treprinderea minieră Lupeni).

• „Unul din motivele importante 
pentru care a trebuit să roșim anul 
trecut cind am produs combine CI-2 
a fost calitatea sub orice critică a 
reductoarelor. a căror realizare a fost 
încredințată unei unități cu «firmă», 
care însă nu si-a onorat blazonul". 
(Radu Bungescu. director tehnic al 
Centralei industriale de utilai minier 
Ci mașini de ridicat din Timișoara).
• „Cit privește reductoarele. am 

stabilit să nu mai rămînem la mîna 
altora. în viitor ni le vom realiza 
singuri, după o concepție tehnologi
că modernă. care să excludă subiec
tivismul în execuție. De asemenea, 
am dezvoltat un atelier de proiectări 
instalații electrice și automatizări, 
domeniu în care am progresat mult. 
Dar nu putem integra fabricația tu
turor componentelor ; in fond, și 
specializarea are importanta sa în 
organizarea activității economice. Din 
păcate, preocupările noastre pentru 
modernizare nu se împletesc cu cele 
ale unităților cu oare colaborăm. 
Bunăoară, singurul producător de 
aparatură electrică cu care avem 
relații — „Electrocontact" Botoșani, 
din cadrul altui minister, cel al in
dustriei electrotehnice — nu are spe
cialiști de concepție suficienti si nu 
poate tine pasul cu programul de 
modernizare a utilajelor pe care ni 
le propunem". (Sziiagy Nicolae. di
rector adjunct tehnic de producție al 
întreprinderii de utilaj minier Satu 
Mare).

Se resimte deci necesitatea coor
donării minuțioase a fabricației de 
utilaj minier, astfel incit asemenea 
probleme de cooperare, care apar, 
inerent, să nu fie lăsate să treneze 
în speranța că apele se vor limpezi 
de la sine, iar timpul le rezolvă pe 
toate. Pentru că. iată, economia 
noastră are nevoie de cărbune acum 
și nu în viitor, cînd se va găsi cineva 
care să taie nodul gordian al dispu
tei asupra poziției în care trebuie 
montat un cuplai hidraulic : acum 
si nu atunci cînd factorii de resort 
din Ministerul Industriei Electroteh
nice vor înțelege exigentele oare se 
pun în fata întreprinderii „Electro- 

contact" Botoșani și vor lua măsurile 
necesare pentru modernizare, pentru 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor fabricate aici.

CONTROLUL FIABILITĂȚII UTI
LAJELOR 7 ESTE SUBLIM. DAR... 
în investigațiile noastre în unități 
producătoare de utilaj minier am 
căutat să aducem în discuție unele 
calcule comparative — puse la dis
poziție de Centrala-departament a 
cărbunelui — privind performanțele 
utilajelor miniere fabricate la noi și 
cele realizate oe olan mondial, date 

LIVRAȚI MINERILOR NUMAI UTILAJE 
DE CEA MAI BUNA CALITATE I

Cum răspund si cum ar trebui să răspundă constructorii 
de mașini acestei mai vechi cerințe (IV)

9 8 ' '

net defavorabile celor dintîi. Am 
fost imediat combătuți si. curios, cu 
aceleași argumente, de parcă toți 
interlocutorii ar fi fost înțeleși di
nainte : „Sînt date fără temei ! Nu 
se pot face asemenea comparații de- 
cit în urma unor studii judicioase, 
profunde, efectuate după criterii 
științifice." Și aveam să aflăm că 
pină acum nu s-au făcut asemenea 
studii, nimeni nu și-a propus 
să găsească etaloane de măsură. 
Iar nimeni nu poate să ates
te si să demonstreze limpede, in
dubitabil. dacă utilajele miniere fa
bricate în țară sînt bune sau nu 
pentru că pînă acum nu s-a urmărit 
sistematic, organizat, științific com
portarea în exploatare, altfel spus, 
fiabilitatea, pentru a se dispune de 
elementele, de datele necesare per
fecționărilor de fond, constructive și 
tehnologice.

Singurii care, sesizînd acest ne
ajuns. au declarat că intențio
nează să facă realmente ceva 
în viitor în această direcție sînt 

specialiștii de la întreprinderea 
de utilaj minier Satu Mare și 
filiala din aceeași localitate a insti
tutului de cercetări științifice și pro
iectări de profil din Timișoara.

„Mai bine mai tîrziu decît nici
odată !“ — spune un proverb, dar și 
mai bine ar fi dacă toți producătorii 
de utilaje miniere s-ar hotărî să 
facă acest lucru, introducînd studiile 
de fiabilitate în practica curentă.

UN TRATAMENT EFICACE : 
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI 
DE ASIGURARE A CALITĂȚII.

Economia noastră a dovedit nu o 
dată ce lucruri deosebite se pot rea
liza atunci cînd toți factorii impli
cați, lăsînd deoparte orgoliile, „își 
suflecă mînecile" și se pun pe 
treabă, cot la cot, umăr la umăr, în- 
treeîndu-se în a imagina idei și so
luții cît mai bune, in a avea iniția
tivă creatoare, spirit gospodăresc. 
Stau mărturie produsele noastre „de 
vîrf" din industria construcțiilor de 
mașini, cum sînt cele din aeronautică 
și electronică și, mai recent, din 
industria utilajului energetic nu
clear. Și exemple de acest fel ar 
putea continua.

Ce metode de organizare a produc
ției. de control si de stimulare a 
spiritului de răspundere se folosesc 
în ramurile de vîrf amintite 7 Cum 
pot fi determinate unitățile de pro
iectare, întreprinderile constructoare 
de utilaje, unitățile din industria 
orizontală să vorbească același 
limbaj, să lase la o parte orice 
bariere birocratice și să conlucreze 
eficient pentru ridicarea parametri

lor tehnici și calitativi ai utilajelor 
miniere 7 Practica pe plan mondial 
a unor firme care au găsit cheia 
problemei ridicării calității și, prin 
produsele competitive pe care le 
realizează, au cucerit piața externă 
și Obțin profituri importante, pre
cum și experiența unităților noastre 
din ramurile amintite anterior 
demonstrează importanța implemen
tării sistemului de asigurare a 
calității. Este un sistem care repre
zintă trecerea de la concepția tradi
țională a controlului pasiv, de eli

minare prin sortare a pieselor și 
produselor necorespunzătoare, la 
concepția modernă a controlului 
total, care reprezintă un sistem uni
tar activ-preventiv de conducere 
în toate fazele proceselor de proiec- 
tare-producție-exploatare a produse
lor.

Cît de receptive sînt conducerile 
unităților producătoare de utilaj mi
nier la ideea introducerii sistemului 
de asigurare a calității 7 Pentru 
început, adresăm această întrebare 
directorului adjunct tehnic si de 
producție al întreprinderii mecanice 
Timisoara, dr. ing. Nicolae Popescu, 
pe considerentul că in această uni
tate anumite produse (cum sînt cele 
din programul nuclear) se realizează 
obligatoriu în sistemul de asigurare 
a calității. Opinia sa. mărturisim, 
ne-a surprins :

— Sînt de părere că. din punct 
de vedere al execuției sînt diferente 
minime între felul cum lucrăm noi 
în general si modul în oare reali
zăm utilajele pentru programul nu

clear. Doar documentele pe care le 
întocmim sint mai complicate în 
al doilea caz. Aplicarea sistemului 
si la utilajul minier nu ar însemna 
decît hîrtii. evidente în plus.

Așadar, tovarășul director tehnic 
ori nu cunoaște ce înseamnă siste
mul de asigurare a calității, ori nu 
dorește efectiv ..să se complice" 
promovînd o formă modernă, dar. 
recunoaștem, incomodă, de organi
zare si conducere riguroasă a proce
sului de producție. Independent de 
opinia sa. trebuie să precizăm că 
asigurarea calității produselor nu 
înseamnă numai rezolvarea unor 
aspecte tehnice si de evidentă ale 
calității, ci si punerea Ia punct a co
relațiilor cu probleme economice, 
informaționale, de conducere a Pro
cesului de producție, organizationale 
si umane. nsiho-sociale. Este bine 
să se cunoască faptul că pentru 
aceste aspecte se utilizează un set 
de metode specifice de lucrări si re
glementări precise prin care pro
blemele calității sînt integrate in 
ansamblul conducerii tuturor activi
tăților din cadrul întreprinderii 
(proiectare, producție, financiar-con- 
tabilitate. aprovizionare-desfacere. 
personal ș.a.). iar din punct de ve
dere al controlului calității nu se 
urmărește numai o constatare ope
rativă a eventualelor defecte de ca- 
lițate. ci aplicarea unui set de me
tode de diagnosticare (analiză cauză- 
efect). precum si a unui set de me
tode de conducere a asigurării ca
lității. Prin urmare, noutatea nu o 
constituie aplioarea unor anumite 
metode de lucru care provoacă o 
abundentă de hîrtii, ci utilizarea 
simultană a unui complex unitar de 
metode, vizînd toate aspectele condu

Investigațiile noastre, faptele prezentate, punctele dc vedere expri
mate de interlocutori conduc la concluzia că. pentru obținerea progre
sului dorit și necesar în acest domeniu, se impune abordarea cu spirit 
științific, pe principii organizatorice moderne, a problemelor asigurării 
și ridicării calității utilajelor miniere. Pornind de la neajunsurile ce se 
mai manifestă în această privință, care, de altfel, s-au dovedit a fi cu
noscute și recunoscute de factorii implicați, este necesară o angajare activă 
si responsabilă a tuturor celor care concură la fabricarea utilajelor res
pective, a forurilor de resort ale acestora, pentru rezolvarea efectivă, 
pînă la capăt, a tuturor problemelor.

„Scinteia" îsi propune să urmărească în continuare modul în care se 
rezolvă aceste probleme.

Comcliu CARLAN 
Euqen RADULESCU

cerii procesului de producție, la toate 
locurile de muncă. în esență, așa
dar. a aplica sistemul de asigurare 
a calității nu înseamnă decît a in
troduce ordine Si disciplină, a dez- 
anonimiza executantul fiecărei ope
rații tehnologice, stabilind precis răspunderile fiecăruia.

Iată însă și un alt punct de ve
dere. exprimat de ing. Sziiagy Ni
colae. director adjunct tehnic de 
producție al întreprinderii de utilai 
minier Satu Mare :

— Sistemul de asigurare a calității 
are virtuți incontestabile. Ne-am 
convins de aceasta aplicîndu-1 la 
unele produse din profilul nostru 
de fabricație. Fără discuție, treptat, 
sistemul se poate implementa si la 
producția de utilai minier. Sintem 
de acord, cu condiția generalizării 
aplicării sistemului in toate unită
țile cu care colaborăm la fabricarea 
utilajelor miniere, începînd, firește, 
cu unitățile de proiectare și furni
zori de materiale. în special de me
tal. Pentru că, în esență, toii răspun
dem unitar de calitatea utilajului li
vrat minerilor.

Este, considerăm, o opinie realis
tă. principial iustă si pe deplin 
aplicabilă, la care subscriem si o 
recomandăm spre a fi studiată de 
forurile de resort, pentru că im
plementarea generalizată a acestor 
sisteme de asigurare a calității, cu 
grade de severitate precis determi
nate. în funcție de specificul fiecă
rui produs, de particularitățile ac
tivității fiecărei întreprinderi sau 
institut de proiectare, reprezintă o 
cerință esențială a actualei etape, ce 
nu poate fi lăsată la liberul arbitru 
al unor conduceri de unităti econo
mice.
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ÎNCHEIEREA GRABNICĂ /I RECOLTĂRII GRIULUI
Șl iNSĂMlNȚĂRII CULTURILOR DUBLE

IALOMIȚA: Zi-record la seceriș
în patru zile, recolta de grîu în 

județul Ialomița a fost strînsă de 
pe 50 la sută din suprafața aflată 
în cultură. La seceriș, cine greșește 
— se spune in Bărăgan — își dij- 
muiește propria-i pîine și acest 
fapt a fost înțeles și însușit mai 
bine ca oricind de mecanizatori, 
de către toți oeilalți factori parti
cipant la această mare bătălie 
pentru recolta în care totul trebuie 
făcut temeinic, responsabil și exi
gent. Dacă joi au fost recoltate 
9 100 hectare, vineri — 9 200 hec
tare și sîmbătă — 10100 hectare, 
record care nu a durat decît o zi, 
duminică, întrucît printr-o mobili
zare exemplară in această zi s-a 
strips producția de pe 10 400 
hectare. Dar se pare că nici 
acest record nu va dura prea 
mult. Analizînd posibilitățile exis
tente. comparind rezultatele unită
ților fruntașe cu cele care se re
zumă să realizeze doar ritmurile 
prevăzute in program, comanda
mentul județean pentru agricul
tură a ajuns la concluzia că. pu- 
nind în valoare eficient forța exis
tentă. 1 480 combine, se poate 
stringe intr-o zi griul de pe cel

MUREȘ: In
în județul Mureș, acum, cînd 

recoltarea orzului se apropie de 
sfîrșit. iar secerișul griului este în 
prag de a se declanșa, forțele sînt. 
concentrate la însămînțarea cultu
rilor duble. Printre primit care au 
anunțat Încheierea secerișului 
orzului se numără cooperatorii din 
Săulia de Cîmpie, Mureșeni. Iernut, 
Cipău, Sălcud și Petrilaca. Plnă 
în seara zilei de duminică, orzul a 
fost strins de pe 12 300 hectare, iar 
cea de-a doua cultură a fost se
mănată pe 5 300 hectare. Spre a 
se crea un front larg de lucru, 
specialiștii și conducerile de uni
tăți urmăresc îndeaproape modul 
în care decurge eliberarea terenu
lui, mobilizînd la această lucrare 
nu numai mijloacele mecanice, ci 
și numeroase forțe umane. De re
marcat că la eliberarea terenului 
acționează zilnic, pe ansamblul ju
dețului, peste 500 prese de balotat, 
numeroase mijloace mecanice de 
transport, precum și atelaje din 
unități și ale membrilor coopera
tori. Acestora Ii se adaugă un 
mare număr de cooperatori, mun
citori navetiști, elevi și alți locui
tori ai satelor, mobilizare de forțe 
care a creat condiții ca zilnic să 
poată fi adunate și transportate 
paiele de pe mai bine de 2 000 
hectare.

Asupra modului responsabil in 
care se acționează în aceste zile la 
eliberarea terenului și semănatul 
culturilor duble ne-am convins în 
multe unități agricole. Bunăoară, 
în cursul zilei de duminică, în uni
tățile agricole din consiliul unic 
Iernut au fost mobilizate la trans
portul baloților de paie 172 de ate
laje și sute de cooperatori. Lucrind 
alături de 34 prese de balotat, aces
te forțe au făcut ca, în acea zi. să 

puțin 12 600 hectare. Cum se poate 
realiza aoest volum de muncă 1 
Fiecare combină să recolteze de la 
ora 9, cînd intră în brazdă, și pină 
la 21,00 cind spicele încep să 
tragă umiditate, cel puțin 8—10 
hectare. Experiența combinerilor 
care fac cite 28—30 buncăre pe zi, 
treierînd 50—55 tone grîu, consti
tuie un argument. Pentru realiza
rea oelor 8—10 hectare pe zi, pe 
fiecare combină- au fost luate mă
suri ca de la ora 6,00 și pină la 
intrarea în brazdă, combinerii. îm
preună cu mecanicii de pe atelie
rele mobile, să efectueze o atentă 
verificare a combinelor, gresarea 
lor, controlind angrenajele, ansam
blurile și subansamblurile. fă- 
cînd aprovizionarea cu carburanți.

Bătălia piinii creează in fiecare 
an eroi, eroi care sint prezenți, 
prin munca lor, pretutindeni acolo 
unde se adună piinea cea nouă in 
Bărăganul ialomlțean. Toți acești 
oameni dau dovadă în aceste zile 
de acele alese fapte de muncă 
prin care ei și-au cîștigat faima de 
neintrecuți agricultori. (Mihai Vișo- 
iu, corespondentul „Scînteii").

timp scurt — a doua cultură
fie eliberate și pregătite In vederea 
însămințării 70 hectare. Ca urmare, 
suprafața semănată cu culturi 
duble in acest C.U.A.S.C. a ajuns, 
la data menționată, la 279 hectare, 
din 840 cultivate cu orz, iar în coo
perativele agricole Sălcud, Petrila
ca, Iernut și Cipău semănatul a 
fost încheiat in mai puțin de două 
zile.

Și în unitățile din consiliul agro
industrial Luduș, unde, in cursul 
zilei de luni, a început și secerișul 
griului, sînt concentrate importante 
mijloace mecanice, manuale la eli
berarea terenului. „Pentru grăbirea 
ritmului la semănat — ne spune 
loan Zagon, președintele consiliu
lui agroindustrial — acționăm cu 
12 discuri și 16 semănători, astfel 
incit, concomitent cu finalizarea 
secerișului, să încheiem în zilele 
următoare și semănatul culturilor 
duble".

Din păcate, nu aceeași grabă am 
întîlnit in unitățile din consiliul 
agroindustrial Fărăgău. Aici, deși 
în seara zilei de duminică orzul 
era recoltat de pe 149 hectare din 
cele 587 hectare cultivate, terenul 
nu a fost eliberat decît pe 41 hec
tare. Aceasta explică de ce într-o 
serie de unități agricole, cu o mare 
încărcătură de animale, suprafe
țele însămințate cu cea de-a doua 
cultură erau mai mult simbolice. 
Cîte 12 hectare la C.A.P. Lunca și 
Crăiești și 16 hectare la Băla. Oare 
cadrele de conducere din aceste 
unități, și nu numai ele, au uitat 
atit de repede că și din această 
cauză în anul precedent au cumpă
rat mari cantități de furaje 7 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

DOLJ:
Măsuri energice 

pentru creșterea 

ritmului de lucru

Datorită configurației terenurilor, 
in județul Dolj secerișul griului 
s-a declanșat treptat cu diferențe 
însemnate intre unitățile cultiva
toare. Așa bunăoară, in timp ce la 
Amărăști, Bechet sau Dubăleni 
griul a ajuns la maturitatea nece
sară recoltării, in consiliile agroin
dustriale Murgași. Scăiești sau 
Seaca de Pădure lanurile abia au 
dat in pîrg. Iată de ce, pe ogoarele 
județului Dolj, cea dinții zi plină 
de lucru a fost duminică, cînd s-au 
recoltat circa 10 000 hectare, iar 
ieri, 13 iulie, s-a ajuns la aproape 
15 000 hectare. în unități agricole 
doljene sint de recoltat in acest an 
132 734 hectare cu griu, lucrare care 
trebuie efectuată, în fiecare unita
te, în 8—10 zile bune de lucru. 
Dacă mai adăugăm și faptul că în 
această perioadă, paralel cu sece
rișul, trebuie să se pună sub braz
dă sămința pentru culturi duble și 
succesive pe o suprafață de 123 452 
hectare — avem imaginea exactă a 
celui mai mare volum de lucru pe 
care l-au avut vreodată de execu
tat oamenii muncii de pe ogoarele 
Doljului într-o campanie de vară. 
„Pentru a ne încadra în perioa
dele optime, am deplasat din uni
tățile de nord ale județului, in 
sud. peste 100 de combine și am 
primit in ajutor 140 mecanizatori 
din județul Mureș. La aceștia se 
adaugă 200 de mecanizatori din 
unitățile economice doljene. care 
participă, îndeosebi, la lucrările de 
eliberare și pregătire a terenului — 
ne spunea tovarășul Mihail Pădu- 
raru. directorul trustului județean 
de mecanizare".

în consiliul agroindustrial Dăbu- 
leni. pină duminică seara, griul 
a fost strins de pe jumătate 
din suprafața cultivată de 2 240 
hectare, iar culturile duble au fost 
însămintate în același procent.

Aceeași muncă spornică, făcută 
cu răspundere si abnegație, am 
consemnat si în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Se- 
garcea. Bratovoiești. Filiași, Mo
ță ței. Băilești. Calafat. Cîrcea și 
Amărăști. Dar fată de timpul îna
intat si suprafețele ce sînt de re
coltat. in unitățile din județ se cere 
acționat pretutindeni cu energie 
pentru creșterea vitezei de lucru, 
pentru strângerea cit mai grabni
că a recoltei de grîu. (Nicolae Bă- 
bălău, corespondentul „Scînteii").

ARAD: Combinele au intrat
in lanurile

Ziua de duminică a însem
nat pentru multe unități agri
cole' din județul Arad ziua declan
șării secerișului la griu. Fină sea
ră, recolta a fost strinsă de 
pe 5 000 de hectare din soiurile 
timpurii care au ajuns la maturi
tate. Pentru recoltarea celor aproa
pe 100 000 de hectare, comitetul 
județean de partid a stabilit un ri
guros program de măsuri în ve
derea încheierii secerișului in cel 
mult 10 zile. Se are în vedere în 
primul rind folosirea la maximum 
a timpului de lucru, desfășurarea 
recoltării pe durata a 10—11 ore 
zilnic, spre a se asigura realizarea 
unei viteze zilnice de 10 hectare 
pe combină. Reparațiile de între
ținere a mașinilor se efectuează în

ATENȚIE,
Duminică, pe un 

timp deosebit de fru
mos, zeci de mii de 
automobiliști amatori 
porneau din toate col
turile Capitalei spre 
locurile de agrement. 
Un comunicat din par
tea Direcției generale 
a circulației, difuzat 
de radio București, re
ținea insă atenția : 
„Intrucit pe soseleie 
ce leagă Bucurestiul 
de Brasov, Pitești, 
Alexandria, Giurgiu, 
Călărași și Slobozia se 
semnalează un intens 
trafic agricol, conducă
torii auto amatori sint 
rugați să faciliteze de
plasarea mijloacelor 
mecanice și auto an
trenate in campania 
de seceriș". Si fiecare 
conducător auto avea 
să se convingă de a- 
cest lucru pe traseul 
ales.

Pe șoseaua București 
— Brasov, pină la 
Cimpina, aspectiil do
minant ce se impunea 
atenției era cel al u- 
nei zile obișnuite de 
lucru, tn sectorul agri
col Ilfov — la unități
le agricole din Săftlca, 
Balotești, Tincăbesti si 
Ciolpani, și apoi in ju
dețul Prahova — la 
unitățile agricole de 
stat si cooperatiste din 
Gorgota, Pucheni, Plo
iești, Băicoi, Călinesti 
si Bănești lanurile 
de griu erau asaltate 
de sute de combine. 
Presele de balotat 
stringeau paiele, iar 
pe terenurile eliberate 
zeci de tractoare în
torceau brazdă nouă si 
însămînțau cea de-a 
doua cultură. De la 
arii, camioanele si 
tractoarele cu remorci 
încărcate cu rodul la
nurilor pătrund agale 
pe sosea, in drumul 
lor spre bazele de re
cepție. Alte mijloace 
mecanice transportă 
baloții de paie în

parcurile de furaje ale 
unităților agricole. To
tul se desfășoară in
tr-o ordine desăvirși- 
tă, fără pierdere de 
timp. Au prioritate 
absolută !

Fermele 10 si 9 alb 
I.A.S. Băicoi se întind 
pe multi kilometri 
de-a lungul șoselei. Si 
aici activitatea se des
fășoară in flux, cu 
toate forțele. Cum e 
duminica la seceriș? — 
11 iscodim pe Ion Ma- 
tache, directorul între-

Duminicâ, 
pe un traseu 

de la București 
la Cîmpina

prinderii. Ne răspunde 
fără echivoc : „Nu am 
liniște pină nu știu 
pusă la adăpost în
treaga recoltă". Con
semnăm și o inițiativă 
menită să înlăture la 
maximum pierderile 
de producție. Pe por
țiunile unde lanurile 
au fost culcate de ploi 
și vint, griul a fost 
secerat manual și le
gat in snopi, urmind 
să fie treierat la sta
ționar.

Oprim și la C.A.P. 
Bănești. ultima uni
tate agricolă pe șosea, 
sub tîmpla muntelui. 
Pe Ion Tiseanu, ingi- 
nerul-șef și președin
tele cooperativei agri
cole, îl găsim cu coa
sa în mină. „Am for
mat o echipă de cosași 
din trei cooperatori și 
cu mine patru. De 
mline aici intră la re
coltat șase combine. 
Acum pregătim lanul 
pentru seceriș. La pri
ma brazdă întotdeauna 
mai rămîn smocuri de

de griu
timpul nopții, o dată cu aprovizio
narea lor cu motorină, iar baza de 
aprovizionare tehnico-materială a 
agriculturii se preocupă de asigu
rarea pieselor de schimb necesare, 
astfel ca staționarea combinelor să 
fie practic înlăturată. De aseme
nea, în bazele de recepție sînt lua
te măsurile necesare pentru pre
luarea operativă a recoltei și evi
tarea staționării mijloacelor de 
transport. Zilnic se pot prelua 
40 000 tone griu. La rindul lor, 
specialiștii din unități urmăresc 
starea de umiditate a lanurilor ne 
paroele și soiuri, acționîndu-se cu 
promptitudine pentru extinderea 
ariei secerișului de îndată oe con
dițiile permit aoest lucru. (Tristan 
Mihuța, corespondentul „Scînteii").

TRECE RECOLTA!
spice pe care le luăm 
cu coasa și le aruncăm 
in fața combinei. Apoi 
stringent paiele șl 
arăm terenul. Pentru 
lanurile aflate lingă 
șosea sau alt drum de 
circulație este o mă
sură de protecție obli
gatorie. Azi țin locul 
șefului, de fermă, 
Toma Chițu. Este ple
cat la munte".

— tn... week-end ?
— Aș, n-aș vrea să 

fiu în pielea lui. La 
Orjogoaia și muntele 
Cota Prislop avem pe 
pășune 3 000 de oi șl 
300 de taurine. Săptă- 
minal, prin rotație, 
mergem acolo cite un 
cadru de conducere. 
Sint multe treburi de 
rezolvat la pășune, 
care nici ele nu pot 
fi aminate.

La despărțire, mai 
notăm un amănunt. La 
Bănești, sub timpla 
muntelui, se estimează 
o nroducție de peste 
4 200 kg de grîu la 
hectar, pe 350 ha cul
tivate. Nu-i de ici, de 
colea !

Așa a fost duminică 
pe șoseaua București 
— Cîmpina. Traficul 
rutier a fost serios 
„perturbat" de activi
tatea la seceriș. De 
altfel, după cum ne-a 
informat în a doua zi 
tovarășul Nicolae Ba
dea. secretar al comi
tetului județean de 
partid; duminică a fost 
o zi rodnică in tot ju
dețul Prahova. Au fost 
recoltate 3 600 hectare 
cu grîu, eliberate de 
paie — 3 500 hectare și 
însămințate cu culturi 
duble — 2 000 hectare. 
De luni, ritmul la se
ceriș va crește la 4 500 
hectare ne zi. ceea ce 
va permite ca întreaga 
recoltă de griu să fie 
strînsă și pusă la adă
post pină sîmbătă.

A. PAPADIUC

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere 

a Mărfurilor
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu sentimente de deosebită bucurie si mindrle patriotică vă raportăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, că in cele sase luni pe care le-am 
încheiat din acest an rezultatele muncii membrilor cooperatori, ale între
gului personal muncitor din organizațiile noastre cooperatiste s-au mate
rializat in îndeplinirea si depășirea sarcinilor de plan Ia producția indus
triei mici, prestări de servicii pentru populație, intrări de produse agro ali
mentare in fondul de stat, export, livrări de mărfuri către fondul pieței și 
investiții.

In spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. plenara a cerut tuturor organizațiilor cooperatiste să 
acționeze cu fermitate pentru creșterea răspunderii cadrelor Ia toate nive
lurile. pentru perfectionarea stilului si metodelor de muncă. întărirea ordi
nii și disciplinei, pentru infăptuirea hotărîtă in continuare a măsurilor cu
prinse in programul de perfecționare a organizării si de modernizare a pro
ducției.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că. mo- 
bilizind toate energiile de care dispune organizația noastră cooperatistă, vom 
intimpina Conferința Națională a partidului si cea de-a 40-a aniversare a 
scumpei noastre Republici cu realizarea exemplară a tuturor sarcinilor eco
nomice, sociale si politice care ne revin pe anul 1987. iar. pentru anul 1988, 
ne angajăm să îndeplinim cu hotărire indicatorii stabiliți, contribuind pc 
această cale la înfăptuirea politicii partidului nostru, la înălțarea României 
socialiste pe cele mai inalte culmi ale civilizației și progresului.

* ★

Luni a avut loc plenara Consiliu
lui Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Producție, Achiziții si Desfa
cere a Mărfurilor. care a analizat 
modul de realizare a sarcinilor de 
plan ne semestrul I si a stabilit mă
suri pentru îndeplinirea planului la 
toți indicatorii pe acest an. Totoda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de sensibil la mesajul de felicitări și bune urări pe care ați 
binevoit să mi-1 transmiteți cu ocazia zilei noastre naționale, doresc să vă 
adresez la rindul meu mulțumirile cele mai sincere.

Cu cea mai inaltă considerație,

TELEGRAME
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit din 
partea primului-ministru al Regatu
lui Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord, Margaret Thatcher, o te
legramă prin care ii mulțumește 
pentru mesajul de felicitare transmis 
cu ocazia reînvestirii sale în această 
funcție și pentru bunele urări adre
sate cu acest prilej pe care le apre
ciază foarte mult. Premierul britanic 
împărtășește totodată dorința ca re

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul transporturilor

La București a avut loc cea de-a 
77-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul transporturilor.

Au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R.. precum și din 
R.S.F. Iugoslavia. Delegația română 
a fost condusă de tovarășul Pavel 
Aron, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor.

In centrul atenției s-au aflat pro
bleme ale colaborării în domeniul 
transporturilor, legate de infăptuirea 
hotărîrilor Consfătuirii economice la 
nivel înalt din anul 1984. îndeosebi 

tă. au fost examinați si adoptați 
indicatorii de plan pe anul 1988.

In încheiere, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participantii au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

lațiile dintre cele două țări să se 
dezvolte continuu.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
din partea tovarășului Pham Hung 
o telegramă prin care îi adresează 
sincere mulțumiri pentru felicitările 
transmise cu ocazia alegerii sale în 
funcția de. președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
Vietnam.

privind modernizarea și reconstrucția 
căilor de comunicații de însemnătate 
internațională. De asemenea, a fost 
examinat un complex de probleme 
de colaborare tehnico-științificâ din 
domeniul transporturilor cuprinse în 
Programul complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pină în anul 2000. Tot
odată. au fost abordate aspecte pri
vind dezvoltarea în continuare a 
transporturilor conteinerizate. proble
me tarifare și alte probleme de in
teres reciproc din domeniul feroviar, 
maritim și auto.

(Urmare din pag. I)
eași fabrică, face și ea 
același drum, împreună 
cu soțul ei, electrician (au. 
și ei, patru copii). Li se 
alătură uneori și fata cea 
mică a lui C. Păun, elevă 
(se pregătește tot pentru 
o profesie a aceleiași fa
brici). Și astfel, cei cinci, 
partea majoritară a fami
liei Păun, străbat zilnic 
orașul către zona indus
trială care este, și ea. ceva 
cu totul și cu totul nou.

începind din 1975 s-au 
construit aici întreprin
derea de încălțăminte, o 
fabrică de stofe (secție a 
unei întreprinderi din Paș
cani). un mare abator de 
păsări, o fabrică de reșa- 
pat anvelope, alte instala
ții (in majoritate pentru 
prelucrarea produselor a- 
gricole din zonă). în- 
tr-adevăr. o industrie. Cînd 
a fost declarat oraș, in 
1970, Tg. Frumos avea 411 
muncitori. Pentru ca în 
1980 să ajungă la 2 714, 
apoi, în 1987, să se apropie 
de 4 000. Pentru ei, pentru 
întregul personal muncitor 
al orașului s-au construit 
pină azi aproape 2 000 de 
apartamente noi. Și deci 
se poate vorbi acum des
pre un oraș. Timpul apa
riției și devenirii sale : un 
deceniu. Atit.

Tirgu Frumos, ca oraș, 
este în întregime emanația 
epocii de neasemuită în
florire a României de după 
Congresul al IX-lea al 
partidului. Și poartă, in 
paginile de înaltă onoare 
și solemnitate ale memoriei 
sale, momentele înălțătoa

re ale celor două vizite de 
lucru pe care le-a făcut 
aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : in 23 
septembrie 1982, cind a vi
zitat atît de tinerele între
prinderi „Aurora" și de 
stofe tricotate și, în 12 sep
tembrie 1985, cind a vizitat 
întreprinderea agricolă de 
stat Tg. Frumos. unitate 
fruntașă, cu producții în 
creștere constantă.

La întreprinderea de în-

1979. ca stagiar. Apoi in
giner plin. Apoi am deve
nit cetățean al orașului, 
apoi director. Soția e in
giner textilist...

— Ați cunoscut și înain
te orașul 7

— Care... oraș 7 Cel de 
dinainte nu era oraș. Ca 
ieșean trecusem pe aici. Ca 
printr-un sat...

Primarul orașului. Mihai 
Pleșcan. în această funcție 
de 3 ani :

Ce e frumos 
la Tîrgu Frumos...

călțămlnte „Aurora" dis
cutăm acum cu ti nărui ei 
director, ing. Laurențiu 
Dinu.

— Fabrica are 10 ani. își 
prezintă el locul de mun
că. Produce incătăminte 
pentru femei, adolescenți 
și copii.

— Profesii 7
— De bază — confecțio- 

neri încălțăminte. Dar și 
mecanici, electricieni, ma- 
trițerl. strungari, frezori... 
Calificăm anual cite 100— 
120 de oameni.

— Unde locuiesc 7
— Majoritatea — în oraș. 

500 au primit apartamente 
de la noi. Alții locuiesc 
tot in apartamente noi, pe 
care le-au primit soții, so
țiile sau părinții care Iu-1- 
crează în alte noi între
prinderi.

— Cum ați devenit di
rector 7

— Simplu. Am venit, in

— Cindva. mai în tine
rețe (e „vîrstnic" acum, 
nici nu are 40 de ahi 1 
n.n.), pe cînd eram activist 
la U.T.C., am primit o 
sancțiune pentru că am 
refuzat o ' sarcină. Sarcina 
era : instructor teritorial la 
Tg. Frumos. Aveam fu
muri i, comuna asta, zi
ceam eu. nu era de nasul 
meu... Mai tîrziu am de
venit viceprimar la mine, 
în Pașcani. Cînd am ajuns 
primar la Tg. Frumos, 
am... zimbit. Și m-am pus 
serios pe treabă. îm
preună cu harnicii cetă
țeni și deputății m-am 
ocupat de consolidarea eco
nomică a noilor întreprin
deri. de noile construcții, 
am contribuit la definiti
varea sistematizării, m-am 
ocupat mult de străzi, de 
asfalt, de trotuare, de ca
nalizare. de apă, de flori, 
de sutele de probleme

mari și mici pe care le 
poate avea un oraș în de
venire... De două ori Tîrgu 
Frumos s-a situat pe locul 
doi pe țară la gospodărire 
și înfrumusețare...

— Și acum 7
— Străzi noi ne așteaptă 

să le scoatem la lumină, 
cu asfalt, cu trotuare, cu 
lampadare, cu flori... Noi 
dezvoltări în întreprinderi. 
Și cîte și mai cîte... At' 
fost pe Dealul Mare 7 
Nu 7 Păi, o să mergem. 
De acolo să vedeți cum 
apare orașul 1

Iubindu-și locul și isto
ria. localnicii țin o strictă 
evidență a personalităților 
istorice și culturale născu
te aici sau care doar au 
avut oarece legături cu 
Tîrgu Frumos. Asa. bună
oară. au trecut pe aici Ște
fan cel Mare, Costache 
Negruzzi, Vasile Alecsan- 
dri, Alecu Russo. Mihail 
Sadoveanu ; aici au trăit 
un timp Ion Neculce (la 
Prigoreni), Garabet Ibrăi- 
leanu și. in sfîrșit. aici 
s-au născut (la Cucuteni) 
savantul Petru Poni și 
poetul muncitor D. Th. Ne- 
culuță. Toate aceste nume 
conferă, desigur, o aură 
de noblețe fostului tîrg. 
Azi însă, orașul în sine, 
prin ce a devenit, prin 
statura ce tinde să și-o 
împlinească în anii ce vin. 
își dobindește puterea de 
a se afirma prin propria 
personalitate, prin noblețea 
faptei sale, prin locul 
ce i-1 asigură epoca 
Nicolae Ceaușescu în an
samblul dezvoltării și în
floririi patriei socialiste.

Trofee cucerite de școala românească 
la Olimpiada internațională de fizică

Cea de-a XVIII-a ediție a Olim
piadei internaționale de fizică, des
fășurată la Jena — R. D. Germană, 
între 5—11 iulie, a adus noi trofee 
școlii românești de specialitate, oei 
5 reprezentanți clasîndu-se pe pri
mele locuri. Cu premiul întîi au fost 
distinși elevii Ciprian Necula. de la 
Liceul de matematică-fizică „Gheor
ghe Șincai" Baia Mare, și Cătălin

Mâluneanu, de la Liceul de științele 
naturii „Emil Racoviță" Iași. Pre
miul II a fost obținut de elevii Di- 
dina Șerban, de la Liceul industrial 
nr. 3 Medgidia, și de Bogdan Vul- 
pescu, de la Liceul de matematică- 
fizică „I. L. Caragiale" Ploiești, iar 
premiul III, de elevul Lucian Mito- 
șeriu, de la Liceul de matematică- 
fizică „Vasile Alecsandri" Galați.

(Agerpres)

Cronica zilei

tv
20.00 Telejurnal
20,20. Viața economică
20,30 Teatru TV. „întîmplări dintr-o 

vară frumoasă". Scenariu TV de 
Paul Ioachim. Interpretează : Ta
mara Buciuceanu-Botez, Ștefan

Mihăilescu-Brăila, Mitică Popescu, 
Bogdan Stanoevici, Valentin Uri- 
tescu, Maria Gligor, Mariana Bu- 
ruiană-Dabija, Dana Dogaru, Dia
na Lupescu, Mihai Mereuță, Răz- 
van Ionescu, Mihai Dinvale, Can
did Stoica, Alexandru Lungu. Re
gia artistică Dan Puican

21,40 Imagini din R.P.D. Coreeană (co
lor). Documentar

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

VRANCEA. O nouă așezare geto- 
dacică a fost descoperită in ținutu
rile Vrancei. Evenimentul a fost 
prilejuit de executarea lucrărilor 
pentru amenajări funciare in zona 
Pădureni-Jariștea. Pe taluzul unui 
mal au apărut urmele mai multor 
locuințe. Semnalul a fost recepțio
nat imediat de specialiștii Comple
xului muzeal județean. Continua
rea săpăturilor pe acest nou șan
tier arheologic a dus și la desco
perirea unui cuptor de dimensiuni 
mari, pentru ars ceramică, datind

din secolul I î.e.n. si secolul I e.n. 
Colecțiile muzeului iudetean mal 

cuprind și alte mărturii ale exis
tenței așezărilor geto-dacice in 
aceste ținuturi. Ele provin din 
descoperirile făcute la Cîndești, 
Mănăstioara, Palanca și Coroteni, 
așezări unde au fost organizate 
șantiere arheologice. (Dan Drăgu- 
lescu).

BUZĂU. In organizarea comite
tului iudetean de cultură si educa
ție socialistă, in localitatea Colți 
a avut loc cea de-a 14-a ediție a

CARNET CULTURAL

serbării folclorice „Floare de colț", 
în cadrul căreia au evoluat nu
meroase formații artistice laurea
te ale Festivalului național „Cin- 
tarea României", ansamblul folclo
ric „Siriul" al Casei municipale de 
cultură Buzău, precum si cunoscuții 
interpreți de muzică populară

Din partea TAROM
In ziua de 11 iulie a.c.. avionul 

românesc de pasageri TU-154 YR — 
TPI, cursa Charter pe ruta Constanța 
— Stockholm — Constanța, avînd la 
bord 170 de pasageri și echipajul 
format, din 11 persoane. în timp ce 
decola de pe aeroportul din Stoc
kholm, la o înălțime de 200 metri, 
a avut o avarie la ușa mediană, 
care s-a deschis în timpul zborului. 
Echipajul avionului, acționind cu 
curaj și multă competență, a proce
dat imediat la întreruperea cursei 
și la întoarcerea aeronavei pe aero
portul din Stockholm, unde a ate
rizat în bune condiții, fără nici un 
fel de alte incidente. Nici un pasa
ger nu a avut de suferit.

S-au luat de îndată măsuri ca pa
sagerii avionului avariat să fie pre- 
luați de o altă aeronavă românească 
și aduși la destinație.

A fost constituită o comisie care 
cercetează cauzele ce au dus la ava
ria menționată.

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", în comuna Fă- 
căeni, județul Ialomița, s-a desfășu
rat duminică o adunare la care au 
participat activiști de partid și de 
stat, cooperatori, mecanizatori, lu
crători din I.A.S., cadre didactice, 
elevi.

Au luat parte Zo Yang Guk, am
basadorul R. P. D, Coreene la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și delegația Comitetului Central al 
Frontului Democratic pentru Reuni- 
ficarea Patriei din R. P. D. Co
reeană, condusă de Rin Ho Giun. 
secretar general al C.C. al Frontu
lui, și membri ai Asociației de 
prietenie româno-coreeană.

Despre lupta poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică și inde
pendentă a patriei sale, precum și 
despre dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-co- 
reene au vorbit Rada Stănescu, pre
ședintele C.A.P. „Prietenia româno- 
coreeană" din comuna Făcăeni, și

ambasadorul R. P. D. Coreene la 
București.

★
In perioada 10—12 iulie a.c. s-a 

desfășurat, la Costinești. cea de-a 
Il-a ediție a „Concursului de mu
zică de dans pentru tineret", mani
festare integrată în Festivalul națio
nal „Cîntarea României", organizată 
de C.C. al U.T.C., in colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Uniunea compozitorilor și mu
zicologilor și Televiziunea Română.

Creațiile prezentate în concurs au 
relevat tradițiile artei componistice 
românești, permanentele înnoiri pe 
care aceasta le-a cunoscut, contri
buind la îmbogățirea culturii noi, 
revoluționare, la educarea și forma
rea multilaterală a tinerei generații. 
Concursul a asigurat participarea tot 
mai activă în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" a tine
rilor creatori — muzicieni, scriitori, 
interpreți, ridicarea la un nou nivel 
calitativ a acestui gen muzical.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 iulie (ora 20) — 17 iulie 
(ora 20). In (ară : Vremea va fi caldă 
și predominant frumoasă în primele 
zile, apoi se va răci treptat și va de
veni schimbătoare în nordul și nord- 
estul țării, unde, izolat, vor cădea ploi, 
mai ales averse, iar cerul va fi varia
bil, mal mult senin in sudul și vestul 
țării. Vlntul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele intensificări din secto
rul nordic în regiunile estice, in ulti
mele zile. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse, în general, între 10 și 20 
grade, iar cele maxime Intre 24 și 34 
grade, mai coborîte in ultima zi în re
giunile nordice, tn București : Vremea 
va fi caldă și frumoasă. Vîntul va su
fla slab. Temperaturile minime vor 
oscila Intre 16 și 19 grade, iar cele 
maxime între 30 șl 34 grade.

UNIVERSIADA ’87
• Bilanț excelent al canoiștilor și caiaciștilor noștri • înotătoarele con

Sofia Vicoveanca. Polina Manoilă, 
Lucreția Ciobanu. Ion Cristoreanu 
și alții. (Stelian Chiper).

SUCEAVA. In mai multe locali
tăți din județul Suceava au loc 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice la care au parti
cipat numeroși oameni ai muncii. 
Astfel. în comunele Fintînele, 
Preutești și Stulpicani au avut loc 
simpozioane, expuneri și dezbateri, 
întîlniri cu brigada științifică a co
mitetului județean al U.T.C., expo
ziții. prezentări de cărți și filme,

seri de Întrebări și răspunsuri, 
programe artistice și distractive. 
(Sava Bejinariu).

CONSTANȚA. La Medgidia s-a 
desfășurat cea de-a 6-a ediție a 
concursului interjudețean al filmu
lui pionieresc, la care au partici
pat numeroase cinecluburi din În
treaga tară. Au fost prezentate 60 
de filme. Mare’e premiu a revenit 
cineclubului Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Galați. (Geor
ge Mihăescu).

tinuă seria marilor performanțe :
La încheierea regatei de canoe și 

caiac de la Zagreb, înregistrăm cu 
multă satisfacție rezultatele exce
lente ale tuturor echipajelor noastre 
studențești in cele 13 probe de canoe, 
caiac masculin și feminin. Echipa
jele românești s-au situat pe podium 
în toate probele, cîștigind in total 13 
medalii, dintre care cinci de aur — 
două prin noul „amiral" al flotilei 
noastre, Aurel Macarencu, dublu 
campion mondial și acum, dublu 
campion al Universiadei ’87, prin 
caiacul feminin-2. Luminița Mun- 
teanu și Marina Ciucur, prin caiacul 
feminin-4. Ciucur, Munteanu, Bor- 
cănea. Nedejde. și caiacul mascu- 
lin-2, Angelin Velea și Daniel Sto- 
ian. Aceste strălucite rezultate se 
datorează nu numai talentului, ci, în 
primul rind, hărniciei și dirzeniei cu 
care s-a lucrat la antrenamente. Pe 
apele lacului Vidraru, sportivii noș
tri s-au pregătit avînd în fată devi
za „Toate echipajele românești pe 
podiumul Universiadei 1“ Vremea, 
cel mai ades nefavorabilă, n-a sto
pat nici o clipă pregătirea cea mai 
temeinică și iată că eforturile celor 
16 canoiști. caiaciști și caiaciste au 
fost răsplătite prin rezultate globale 
excelente. Felicitări celor 16 sportive 
și sportivi, felicitări antrenorilor 
lor. ca și federației noastre de spe
cialitate.

Ieri, în penultima zi a concursului 
de natație, o nouă și strălucită vic-

Noemi Lung - 5 medalii de aur
torie a înotătoarei românce Noemi 
Lung : a cîștigat a 5-a medalie de 
aur la aceste întreceri, clasindu-se 
pe locul I în proba de 800 m liber, 
cu timpul de 8’34”82/100 — nou re
cord al jocurilor. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Chemil Krieksman 
(S.U.A.) — 8’41”18/100, Yan Ming
(R. P. Chineză) — 8’46’TO/IOO. Eniko 
Palencsar (România) — 8’48’’33/100.

Sportiva noastră a făcut o cursă 
impresionantă, care a stirnit ad
mirația spectatorilor și tehnicieni
lor prezenți în tribunele piscinei 
„Mladost". demonstrând că este la ora 
actuală una dintre cele mai complete 
înotătoare din lume, la fel de bună 
în probele pe distanțe medii, in cele 
combinate, cit și în cursele de fond.

Noemi Lung deține un palmares 
deosebit : medaliată cu argint la 
Campionatele europene de junioare 
din 1982, medaliată cu bronz la „mon
dialele" de anul trecut de la Madrid. 
Anul acesta a stabilit cele mai 
bune performanțe mondiale la 
200 m mixt (2T4”72/100) și la 400 m 
mixt (4’39”01/100).

In afara celor 5 medalii de aur, la 
competiția de la Zagreb. Noemi Lung 
a cîștigat si o medalie de bronz, iar 
astăzi, în ultima zi a concursului, 
in proba de ștafetă 4x200 m liber, va 
încerca alături de coechipierele sale, 
să-și adjudece și cea de-a 7-a me
dalie.

i



MESAJUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

ADRESAT SESIUNII U.N.C.T.A.D. DE LA GENEVA

0 marcantă contribuție la cauza făuririi 
unei noi ordini economice internaționale

„Considerăm că actuala Conferință U.N.C.T.A.D. poate contribui 
într-o măsură importantă la impulsionarea acțiunilor consacrate lichi
dării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice mondiale, 
prin elaborarea și promovarea unor măsuri și programe concrete de 
așezare pe baze mai echitabile a relațiilor economice și financiare in
ternaționale, de sprijinire a programelor de dezvoltare economică și 
de valorificare a bogățiilor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare, 
ale tuturor popoarelor”.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Spațiul cosmic trebuie folosit exclusiv 
in scopuri pașnice"
Intervenția delegației române

la sesiunea Conferinței pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 13 (Agerpres). — Sesiu

nea Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva își continuă dezbate
rile asupra problematicii privind 
interzicerea experiențelor nucleare, 
încetarea cursei înarmărilor nucleare 
și trecerea la dezarmarea nucleară, 
prevenirea cursei înarmărilor în 
spațiul cosmic, interzicerea armelor 
chimice și altor arme de distrugere 
în masă.

în cadrul Comitetului pentru pre
venirea cursei înarmărilor în spațiul 
cosmic au fost dezbătute aspecte 
privind activitățile desfășurate în 
spațiul extraatmosferic, regimul ju
ridic existent și necesitatea unor noi 
reglementări care să nu permită 
militarizarea Cosmosului. Delegația 
română a subliniat că lucrările de 
pină acum din cadrul comitetului au 
relevat necesitatea negocierii și con
venirii unor noi reglementări cuprin
zătoare, care să garanteze cu efica

citate preîntîmpinarea cursei înar
mărilor in spațiul cosmic.

Delegația română a formulat pro
puneri privind încetarea tuturor ac
țiunilor de militarizare a spațiului 
extraatmosferic și încheierea unui 
tratat general care să asigure utili
zarea spațiului cosmic exclusiv în 
scopuri pașnice, ca bun al întregii 
umanități. Ea a prezentat, de aseme
nea, propuneri concrete privind or
ganizarea și desfășurarea lucrărilor 
comitetului, astfel încit să se asigure 
identificarea, examinarea și clarifi
carea cît mai urgentă a tuturor 
problemelor de fond, precum și tre
cerea la negocierea efectivă a unor 
noi reglementări internaționale pri
vind regimul juridic al folosirii 
pașnice a spațiului cosmic, în con
formitate cu mandatul încredințat 
Conferinței pentru dezarmare de 
către Adunarea Generală a O.N.U.

Z/I/4 NAȚIONALĂ A REPUBLICII FRANCEZE

Domnului FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

PALATUL ELYSEE — PARIS
Ziua națională a Republicii Franceze îmi oferă prilejul de a vă adresa 

calde felicitări, împreună cu sincere urări de fericire personală și de prospe
ritate pentru poporul francez prieten.

îmi exprim încrederea într-o continuă dezvoltare și adincire a relațiilor 
tradiționale de prietenie și cooperare pe multiple planuri dintre România 
și Franța, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii și colaborării în 
Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialis'te România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a trimis pri- 
mului-ministru al Guvernului Repu
blicii Franceze, Jacques Chirac, cu 
ocazia zilei naționale a acestei țări, 
o telegramă prin care îi adresează 
sincere felicitări, împreună .cu urări

de fericire și prosperitate pentru po
porul francez. în telegramă se ex
primă convingerea că raporturile 
româno-franceze vor cunoaște o 
continuă dezvoltare în toate dome
niile, în folosul țărilor noastre, al 
cauzei păcii și colaborării.

Zilele trecute a început, la Geneva, cea de-a Vtl-a sesiune a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), eve
niment de seamă in viața economică internațională, dacă avem in vede
re că acest forum este chemat să dezbată probleme d& cea mai mare im
portanță pentru dezvoltarea economiei și comerțului mondial, să elabo
reze și să adopte măsuri menite să contribuie la depășirea dificultăților 
existente, la susținerea eforturilor pentru progresul economico-social al 
tuturor popoarelor, pentru întărirea colaborării dintre state, pentru des
tindere, înțelegere și pace in lume.

După cum s-a anunțat, președintele României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis sesiunii U.N.C.T.A.D. un mesaj care 
a fost primit cu profundă satisfacție, cu un deosebit interes.

Document de marcantă valoare 
teoretică și practică, rezultat al unei 
profunde analize științifice, mate- 
rialist-dialectice, a principalelor e- 
voluții și tendințe din lumea con
temporană, mesajul adresat sesiunii 
U.N.C.T.A.D. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie o nouă 
și strălucită expresie a preocupării 
constante și acțiunii perseverente a 
României socialiste, a președintelui 
ei, în direcția lichidării fenomenului 
subdezvoltării. De altfel, se poa
te spune că in întreaga perioadă ce 
a trecut de la istoricul Congres al 
IX-lea al P.C.R. — congres care a 
marcat efectiv o profundă cotitură 
și prin ampla extindere a relațiilor 
României cu țările în curs de dez
voltare — această problemă a for
mat unul din subiectele permanente 
ale politicii externe românești, în
făptuirea unei noi ordini economice 
internaționale impunîndu-se ca o 
problemă cardinală a zilelor noastre 
de soluționarea căreia depinde însuși 
viitorul omenirii. Menținerea și 
chiar adîncirea decalajelor econo
mice ca urmare a politicii imperia
liste. colonialiste și neocolonialiste 
constituie, așa cum a arătat în re
petate rinduri secretarul general al 
partidului, nu numai o flagrantă ine
chitate, ci și o sursă de încordare 
și conflicte în relațiile Internațio
nale. de accentuare continuă a insta
bilității economice și politi.ce mon
diale.

Este, de altfel, larg recunoscută și 
apreciată pe plan internațional con
tribuția esențială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu atît la elucidarea 
și cristalizarea conceptului de nouă 
ordine economică internațională, cit 
și la clarificarea căilor și promova
rea acțiunilor practice în vederea 
transpunerii în viață a acestui dezi
derat istoric. In legătură cu aceasta, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că lichidarea subdezvoltării 
presupune, în primul rînd, sporirea 
eforturilor proprii ale țărilor în cau
ză pentru punerea largă în valoare 
a resurselor materiale și umane de 
care dispun, pe baza unor programe 
naționale de dezvoltare economică 
și socială, care, pornind de la prio
ritățile și posibilitățile concrete ale 
fiecărei 'țări, să asigure creșterea 
rapidă a forței economice șl ridica
rea nivelului de trai al popoarelor 
lor. Totodată, luînd în considerare 
faptul că eforturile depuse de țările 
în curs de dezvoltare sînt în core
lație cu factori externi, președintele 
țării a relevat rolul deosebit de im
portant pentru eliminarea decalate
lor al instaurării unei largi și neîn
grădite colaborări internaționale, în
temeiată statornic pe principiile 
dreptului internațional.

Realismul și caracterul construc
tiv al aoestor idei și teze, pregnant 
reafirmate în mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu forumu
lui de la Geneva, și-a găsit, în ulti
ma vreme, numeroase confirmări 
practice. Intr-adevăr, în ciuda unor 
previziuni optimiste, economia mon
dială continuă să fie confruntată cu 
probleme grave și complexe : după 
relansarea limitată din 1984, produc
ția și comerțul internațional și-au în
cetinit ritmurile de creștere, care, în 
1986, au fost mai reduse decît în fie
care din cei doi ani preoedenți. 
Drept urmare, gradul de nefolosire 
a forței de muncă s-a menținut ri
dicat și chiar a sporit în unele re
giuni, astfel încit șomajul a devenit 
o problemă acută pentru tot mai 
multe țări.

Așa cum se arată și în mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu. dacă 
actualele fenomene negative afec
tează ansamblul economiei mondiale, 
cel mai mult au de suferit țările în 
curs de dezvoltare, care traversează 
o criză de o gravitate fără precedent. 
Potrivit statisticilor U.N.C.T.A.D., 
statele în cauză au cunoscut între 
1981—1985 un ritm anual de creștere 
economică de cinci ori mai redus 
decit în deceniul trecut. într-o ase
menea cadență, țările în curs de

dezvoltare nu numai că n-au reușit 
să reducă din „distanța" economică 
ce le desparte de țările dezvoltate, 
dar au pierdut și mai mult teren. 
Astfel, în timp ce în țările avansate 
producția globală pe locuitor a spo
rit, în perioada amintită, cu 9 la 
sută, în țările rămase în urmă ea 
s-a redus cu 7 la sută, fapt care a 
contribuit la creșterea decalajelor e- 
conomice dintre cele două grupuri 
de state.

Desigur, puternica deteriorare a 
situației economice a țărilor lumii a 
treia este rezultatul acțiunii conju
gate a mai multor factori, atît in
terni, cît și externi, dar între cei mai 
nocivi s-a dovedit a fi creșterea ex
cesivă a dobînzilor la creditele in
ternaționale, care a dus la acumu
larea de către statele respective a 
unei uriașe datorii externe, de 1 057 
miliarde de dolari, sumă egală cu 
jumătate din valoarea producției lor 
globale 1 Au sporit rapid nu numai 
datoria, ci și sarcinile rambursării ei 
— cotele de amortizare și dobînzile 
aferente — care reprezintă o cinci
me din fondul de acumulare și pes
te o pătrime din veniturile din ex
porturi ale țărilor debitoare. Aceas
ta este însă o situație de ansamblu, 
în spatele căreia se ascund evoluții 
de-a dreptul dramatice : în multe 
țări din lumea a treia datoria pe lo
cuitor a depășit venitul pe locuitor, 
iar în unele din ele. cum este Bra
zilia, numai dobînzile au ajuns să 
absoarbă peste 90 la sută din înca
sările anuale din exporturi. Politica 
spoliatoare a „banilor scumpi" pro
movată de țările capitaliste dezvoltate 
a împins problema datoriilor într-un 
adevărat cerc vicios, țările rămase în 
urmă sînt nevoite să consacre o 
parte tot mai mare din venitu
rile lor, și așa modeste, nu dezvol
tării economice, ci plății datoriilor, 
în special a dobînzilor, care, în 
realitate, este tot mai dificil de 
efectuat tocmai din pricina reduce
rii producției — principala sursă 'de 
plată.Consecințele unor asemenea evo
luții au depășit cadrul strict econo
mic : criza datoriilor, care a compro
mis dezvoltarea și a determinat re
ducerea veniturilor și pauperizarea 
unor largi pături ale populației din 
țările debitoare, riscă să producă 
grave perturbații sociale și tulburări 
politice — lucru valabil nu numai 
pe plan intern, pentru țările slab 
dezvoltate, ci și pe plan internațio
nal, prin ascuțirea continuă a con
tradicției dintre săraci și bogați, 
prin creșterea tensiunii și multipli
carea germenilor de conflicte.

Sînt date și fapte care arată cît 
de oportune și de întemeiate sînt 
aprecierile și propunerile din mesa
jul președintelui României adresat 
sesiunii U.N.C.T.A.D., potrivit cărora 
se impune, în mod deosebit, să se 
treacă la acțiuni hotărîte pentru so
luționarea globală, politico-econo- 
mică, a problemei datoriilor externe 
ale țărilor rămase în urmă, să se 
facă totul pentru rezolvarea ei pe 
baza unor criterii și principii care 
să țină seama de nivelul de dezvol
tare al țărilor respective, de posibi
litățile lor de plată, cît și de efortu
rile pe care ele trebuie să le facă 
pentru asigurarea progresului lor 
economic și social. De altfel, Româ
nia a prezentat în ultimii ani. gtît 
la O.N.U., cît și în diferite foruri in
ternaționale, propuneri concrete, care 
au în vedere nu numai stingerea ve
chilor datorii, ci și asigurarea acor
dării, în continuare, de noi credite 
țărilor subdezvoltate, în condiții a- 
vantajoase, cu dobînzi rezonabile.

înfăptuirea unor asemenea obiec
tive se impune cu atît mai mult cu 
cit dobînzile înalte au avut și alte 
consecințe nefaste asupra țărilor lu
mii a treia. Accentuînd recesiunea 
în statele dezvoltate, politica „bani
lor scumpi" a restrîns și mai mult 
cererea de produse provenite din 
statele în curs de dezvoltare, în
deosebi de materii prime, fapt care, 
conjugat cu dezordinea monetară, a 
dus la prăbușirea prețurilor la pro

dusele respective și, Implicit, la re
ducerea severă a veniturilor in de
vize ale țărilor exportatoare. Numai 
într-un singur an (1986) prețul pro
duselor desfăcute pe piața mondială 
de statele subdezvoltate a scăzut cu 
16,8 la sută, iar veniturile în devize 
cu 118 miliarde de dolari, ceea ce 
înseamnă mai bine de un sfert din 
încasările lor totale din exporturi, 
în acest sens, în mesajul președin
telui Nicolae Ceaușescu se subli
niază, pe bună dreptate, necesitatea 
ca la actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. 
să se elaboreze măsuri capabile să 
contribuie la soluționarea problemei 
prețurilor, mai ales la materiile 
prime, la asigurarea _ stabilității 
acestora, să introducă mai multă or
dine și spirit de echitate în dome
niul financiar-monetar. In general, 
țara noastră apreciază că se impune 
înlocuirea actualului sistem finan
ciar-monetar inechitabil cu un 
sistem nou, bazat pe principii de 
echitate și egalitate, care să stimu
leze și să sprijine în mod real 
eforturile de progres ale tuturor sta
telor, și în primul rînd ale țărilor 
rămase în urmă.

Analiza cauzelor care au concurat 
la crearea unei situații atît de cri
tice în economia țărilor lumii a treia 
scoate cu putere în evidență rolul 
extrem de nociv al politicilor co
merciale restrictive. Potrivit raportu
lui secretariatului U.N.C.T.A.D. pre
zentat actualei sesiuni, peste o trei
me din exporturile țărilor în curs 
de dezvoltare se lovesc, pe piețele 
statelor capitaliste dezvoltate, de 
diferite obstacole comerciale. Drept 
urmare, în ultimii ani, poziția țări
lor în curs de dezvoltare în schimbu
rile economice internaționale s-a 
deteriorat substanțial, fapt reflec
tat de scăderea ponderii lor în co
merțul mondial, de la 28 la sută în 
1980 la 19 la sută în 1986. Avîndu-se 
in vedere tocmai asemenea evoluții 
negative, în mesajul președintelui 
României se relevă necesitatea ac
ționării cu mai multă fermitate 
pentru înlăturarea protccționismu- 
lui și liberalizarea schimburilor eco
nomice dintre state, pentru elimi
narea oricăror forme de presiuni și 
condiționări politice și de altă natu
ră, a oricăror îngrădiri și bariere ar
tificiale din calea comerțului inter
național, pentru promovarea unor 
relații economice de deplină egali
tate, respect al independenței și 
suveranității naționale, neamestec in 
treburile interne și avantaj reciproc.

Aceeași analiză relevă, de aseme
nea, faptul că intensificarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, adîncește și amplifică feno
menele de criză din economia mon
dială, aruncă poveri tot mai grele pe 
umerii popoarelor, frînează puternic 
progresul lor economic și social. De 
aceea, în mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se apreciază că o 
condiție esențială a soluționării po
zitive a problemelor ce confruntă 
economia mondială o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, la reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fondurilor astfel 
eliberate în scopul dezvoltării gene
rale.

In vederea reglementării acestor 
probleme grave și complexe, în me
saj se consideră că ar fi necesar ca 
Ia sesiunea U.N.C.T.A.D. să se con
vină convocarea unei conferințe spe
ciale în cadrul O.N.U. — cu parti
ciparea, în condiții de deplină egali
tate, atît a țărilor în curs de dez
voltare, cît și a celor dezvoltate — 
care să determine angajarea de ne
gocieri efective și obținerea de re
zultate pozitive, capabile să răs
pundă aspirațiilor de progres ale 
tuturor țărilor, necesității dezvoltă
rii armonioase și stabile a economiei 
mondiale.

Reafirmînd poziția fermă a Româ
niei în sprijinul edificării unei noi 
ordini economice internaționale, me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
aduce în atenția forumului de la 
Geneva un amplu program de mă
suri și direcții de acțiune îndrep
tate spre înfăptuirea acestui dezi
derat vital. Sînt măsuri realiste și 
concrete, care, transpuse în prac
tică, ar aduce o însemnată contribu
ție la relansarea activității econo
mice în lume și începerea unui pro
ces efectiv de instaurare a noii or
dini economice mondiale, chemată 
să asigure dezvoltarea tuturor po
poarelor, progresul general.
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ÎNTREVEDERILE separate pe 
care președintele R. P. Chine
ze, Li Xiannian, și premierul 
Consiliului de Stat. Zhao Ziyang, 
le-au avut luni cu Helmut Kohl, 
cancelarul R.F. Germania, aflat în 
vizită oficială la Beijing, au evi
dențiat dorința celor două țări de 
a amplifica raporturile de colabo
rare bilaterală — transmite agen
ția Chma Nouă. S-a efectuat, de 
asemenea, un schimb de păreri asu
pra unor prob'eme inte-naționale 
de interes reciproc. In aceeași zi. 
cancelarul vest-german a avut o

întrevedere cu Peng Zhen, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P. Chineze.

ALEGERI. în India s-au desfă
șurat luni alegeri pentru desemna
rea unui nou șef al statului pe o 
perioadă de cinci ani. Potrivit 
oonstituției. președintele tării este 
ales de un colegiu electoral format 
din membrii celor două camere ale 
parlamentului și deputății adunări
lor legislative ale celor 25 de state 
indiene. Principalii candidați la

funcția de președinte al Indiei sint 
Ramaswamy Venkataraman. ac
tualul vicepreședinte, candidat din 
partea partidului Congresul Na
țional Indian (I), de guvernămint, 
și V. R. Krishna Ayer, candidatul 
partidelor de opoziție.

UN DOCUMENT dat publicității 
la Lima arată că alianța forțelor 
democratice „Stingă Unită", din 
care face parte și partidul comu
nist, s-a pronunțat pentru conti
nuarea și aprofundarea procesului 
național de transformări democra
tice structurale. Coordonatorul in 
exercițiu al alianței, Manuel Dam- 
mert. a precizat că „Stingă Unită" 
va continua d:alogul pe temele ma
jore ale actualității peruane cu re
prezentanții guvernului.

CONVORBIRI. La Geneva au 
fost reluate luni convorbirile so- 
vieto-americane la nivel de experți
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ț . .i vor afla și personalități care mili- 
’ tează in favoarea dezarmării și

încetarea cursei înarmărilor
Pentru eliminarea rachetelor nucleare din Europa

LISABONA 13 (Agerpres). — Ne
cesitatea realizării grabnice a unui 
acord privind eliminarea rachetelor 
nucleare din Europa a fost subli
niată de participanții la consfătui
rea ce a avut loc la Lisabona în 
pregătirea unei adunări pe plan

național in apărarea păcii. La con
sfătuire au luat parte reprezentanții 
mai multor organizații antirăzboini
ce din Portugalia, care au relevat 
semnificațiile pe care le are 'înche
ierea unui asemenea acord pentru 
cauza păcii și dezarmării.

Fondurile irosite pe înarmări - îndreptate 
spre rezolvarea problemelor economico-sociale

LUSAKA 13 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la „Ziua celor cinci mili
arde". cind s-a marcat, simbolic, 
creșterea populației planetei noas
tre la acest nivel, președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, a declarat 
că resursele globului pămintesc sînt, 
cu prisosință suficiente pentru toți 
oamenii, dacă ele nu ar fi irosite 
pentru crearea arsenalelor militare, 
în condițiile în care în numeroase 
țări ale „lumii a treia" foametea și 
maladiile continuă să facă ravagii

și în care rămîn nesoluționate pro
bleme social-economice majore, de 
interes mondial.

Președintele zambiari a făcut din 
nou apel la statele industrializate 
să sprijine eforturile de progres ale 
țărilor în curs de dezvoltare, atră- 
gînd atenția că dacă nu se va în
treprinde nimic pe acest 
cala jele Nord-Sud vor 
mai mult, cu consecințe 
asupra întregii omeniri.

Marș al păcii în Noua Zeelandă
WELLINGTON 13 (Agerpres). — 

tn perioada 14 iulie — 14 august, 
in Noua Zeelandă se va desfășura 
un- marș al păcii, organizat din ini
țiativa mișcării antirăzboinice din 
această țară. Printre participanți se
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România la Tîrgul 
internațional 

de la Kinshasa
KINSHASA 13 (Agerpres). — tn 

capitala Zairului a avut loc deschi
derea celei de-a X-a ediții, jubiliare, 
a Tirgului internațional de la Kin
shasa — „FIKIN ’87".

România este prezentă cu un 
stand și un birou comercial.

Vizitind standul românesc. M’Pinga 
Kasenda, primul vicepreședinte al 
Biroului Permanent al C.C. al Miș
cării Populare a Revoluției, repre
zentantul personal al președintelui 
Mobutu Șese Seko, a elogiat calitatea 
exponatelor, exprimindu-și, totodată, 
satisfacția pentru participarea ță
rii noastre, pe care a apreciat-o ca 
înscriindu-se în acțiunile convenite 
cu prilejul vizitei in Republica Zair 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, Nî^olae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea relațiilor de cooperare 
economică pe termen lung și a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

plan de- 
crește și 
negative

din S.U.A., R.F. Germania și din 
alte țări.

Un purtător de cuvint al Mișcă
rii pentru pace din Noua Zeelandă 
a declarat că marșul se va desfă
șura in sprijinul transformării țării 
și a întregii regiuni a Pacificului de 
sud intr-o zonă liberă de arme nu
cleare.
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Despre redutabila fortăreață 
Bastilia, simbol al monarhiei ab
solute si al reactiunii feudale, nu 
mai există astăzi ca mărturii decît 
desene și gravuri de epocă, mache
te și planuri reconstituite. Doar în 
stația de metrou cu același nume 
se mai păstrează o lespede rămasă 
din vechea temniță. O singură les
pede dintr-o imensă citadelă. Intr- 
adevăr, o dată cu dărîmarea Basti- 
liei, revoluția de la 14 iulie 1789 
a modificat structural viața eco
nomică. politică și socială din 
Franța, avînd. totodată, un rol 
important în evoluția progresistă a 
omenirii. In fiecare seară de 14 
iulie, cind se aniversează ziua 
națională a tării, parizienii își dau 
întîlnire în vestita „Piață a 
Bastiliei". în mijlocul căreia se 
înalță astăzi columna încununată 

• de statuia în bronz aurit reprezen- 
tînd „Geniul libertății", pentru a 
celebra cum se cuvine evenimen
tul de acum 198 de ani.

Sinteză a tot ce reprezintă Franța 
de astăzi, orașul de pe malurile 
Senei înseamnă. în același timp, 
și o sinteză a bogatelor legături de 
prietenie și colaborare româno- 
franceze, bazate pe afinitate de 
limbă și cultură, pe aspirațiile ce
lor două popoare, de independență, 
pace și prosperitate. Pe baricadele 
revoluționarilor parizieni de la 
1848 s-au aflat, este bine știut, 
Nioolae Băloescu și alți patrioți 
români, a căror luptă pentru înfăp
tuirea unității naționale s-a bucu
rat, la rîndul ei, de sprijinul Fran
ței, Si dacă o nouă generație de 
revoluționari români și-au sacrifi
cat viața pe baricadele Comunei 
din Paris, ofițeri și soldați franoezi

au luptat umăr la umăr cu armata 
română la Mărășești, tot așa după 
cum 25 de ani mai tîrziu. în Rezis
tența franceză, în acțiunile împo
triva hitlerismului, s-au încadrat 
numeroși patrioți români. O coinci
dență cu valoare de simbol o re
prezintă. fără îndoială, eliberarea 
concomitentă. în zilele lui august 
1944, a Bucureștiului și Parisului 
de sub ocupația nazistă.

In anii de după al doilea război 
mondial, legăturile româno-franceze 
au cunoscut o evoluție calitativ 
nouă. Promotoare consecventă a 
colaborării cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea social-po- 
litică. România socialistă acordă 
atenție deosebită relațiilor cu 
Franța, țară de care ne simțim le
gați și prin interesele comune ale 
menținerii și consolidării securită
ții și păcii în Europa și în lume. 
Un rol de cea mai mare însem
nătate în stimularea conlucrării 
bilaterale l-au avut schimburile de 
vizite la nivel înalt, înțelegerile și 
acordurile convenite cu aceste pri
lejuri concretizindu-se în extinde
rea și diversificarea schimburilor 
comerciale, a cooperării economice, 
în amplificarea colaborării în do
meniile științei, artei, învățămîn- 
tului.

Este convingerea opiniei publice 
din tara noastră că există posibili
tăți încă nefructificate pentru ex
tinderea colaborării bilaterale 
româno-franceze. că cele două țări 
pot și trebuie să conlucreze mai 
strîns și pe plan international, în 
vederea realizării . dezideratelor 
majore de paoe, securitate, destin
dere ale tuturor popoarelor.

Sprijin dezvoltării 
cooperării intre țările 

balcanice
ANKARA 13 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la întoarcerea sa 
din vizita oficială în Iugoslavia, mi
nistrul afacerilor externe al Turciei, 
Vahit Halefoglu. a subliniat că gu
vernul său sprijină orice dialog ac
tiv si cooperare cuprinzătoare între 
țările balcanice — informează agen
ția China Nouă. Ministrul turc și-a 
exprimat satisfacția fată de nivelul 
și perspectivele destinderii in Euro
pa în general si în Balcani în spe
cial, arătînd că este încurajat de 
progresele realizate între Est și Vest 
în domeniul dezarmării.

Referindu-se la convorbirile de la 
Belgrad. Vahit Halefoglu a precizat 
că a efectuat cu conducătorii iu
goslavi un schimb de vederi asupra 
dezarmării si relațiilor bilaterale, 
inclusiv a cooperării regionale în 
regiunea balcanică.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Franceze, luni a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală, 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie România— 
Franța, în cadrul căreia au fost pre
zentate aspecte ale relațiilor cultu
ral^ dintre țările noastre, precum și 
un film, documentar. francez.

Au participat membri ai conducerii 
T.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
România—Franța, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

A fost prezent Jean-Marie Le 
Breton, ambasadorul Republicii 
Franceze la București.

(Agerpres)

În favoarea transformării Peninsulei Coreea 
într-o zonă a păcii

Declarafia M.A.E. al R.P.D. Coreene

O. N. U.

Ferma condamnare a acțiunilor 
represive ale R. S. A. în Namibia

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
a dat publicității o declarație prin 
care denunță recentele „atacuri bru
tale ale politiei si forțelor militare 
sud-africane împotriva muncitorilor 
si studenților din teritoriul nami- 
bian. ocupat ilegal de R.S.A.". Do
cumentul relevă că, în ziua de 3 
iulie, trupele sud-africane au între
prins un raid împotriva unui com
plex muncitoresc din looalitatea- 
port Luderitz. unde se aflau 1 600 de 
persoane. Rasiștii au făcut uz de 
bastoane, bice, gloanțe de cauciuc 
și grenade cu gaze lacrimogene, eva- 
cuînd muncitorii și arestînd 200 din
tre ei.

Declarația Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia „condanjnă aceste acte 
de brutalitate, care fac parte din 
campania de represiune aplioată în 
prezent cu scopul de a înăbuși miș
carea muncitorească independentă 
din Namibia si lupta de eliberare 
națională dusă de Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Consiliul cere elibera
rea imediată si necondiționată a de-

tinuților politici si adresează comu
nității internaționale apelul de a 
întreprinde măsuri efective pentru 
eliminarea actelor intolerabile si a 
persecuțiilor comise de regimul de 
ocupație sud-african în Namibia.

★
PRETORIA — Noi ciocniri între 

populația majoritară de culoare și 
forțele de poliție s-au înregistrat 
duminică în R.S.A. Astfel, în apro
pierea Johannesburgului, poliția a 
deschis focul asupra unui grup de 
tineri, care demonstrau în favoarea 
suspendării stării de urgență și în
cetării prigoanei împotriva adversa
rilor regimului de apartheid. Ca 
urmare, 18 persoane au fost grav 
rănite.

Forțele poliției au recurs, de ase
menea, la arme în localitatea Sebo- 
keng, la 80 de kilometri sud de 
Johannesburg, unde o persoană a 
fost rănită.

Pe de altă parte, peste 80 000 de 
muncitori au adoptat hotărîrea de 
a declanșa o grevă generală în do
meniul metalurgic, transmit agenți
ile de presă.

PHENIAN 13 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație în oare expune poziția guver
nului R.P.D.C. privind adoptarea 
unor măsuri concrete de transfor
mare a Peninsulei Coreea — unde 
S.U.A. au introdus în mod sistema
tic arme nucleare de diverse tipuri 
— într-o zonă lipsită de astfel de 
arțne. într-o zonă a păcii — trans
mite agenția A.C.T.C. Pentru a pre
veni amenințarea extrem de serioa
să cu declanșarea în orice moment 
a unui război, oare s-ar putea trans
forma într-un conflict nuclear glo
bal, Guvernul R.P.D. Coreene cere 
S.U.A. încetarea introducerii de noi 
arme si mijloace nucleare în Coreea

de Sud. retragerea totală a celor 
existente, anularea planurilor pri
vind folosirea armelor nucleare in 
Peninsula Coreea.

De asemenea. în declarație se cere 
Japoniei să nu permită transfor
marea teritoriului său în bază de 
atac împotriva Peninsulei Coreea. 
In ceea ce privește autoritățile sud- 
coreene. in document se arată că 
acestea trebuie să retragă toate ar
mele nucleare si mijloacele de pur
tare la tintă. să desființeze toate 
bazșle militare străine, să nu intro
ducă. să nu stocheze si să nu dez
volte arme nucleare, să nu permită 
tranzitarea unor astfel de arme 
apartinînd altor țări pe teritoriul 
sud-coreean.

Demersuri în vederea soluționării pe cale 
pașnică a situației din America Centrală

MANAGUA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a cerut omologilor săi 
centroamerioani să dea dovadă de 
fermitate, demnitate si bărbăție 
pentru a ajunge la formule de pace 
în regiune la viitoarea întîlnire la 
nivel înalt, programată să aibă loc 
în zilele de 6 și 7 august. în Guate
mala. El a subliniat responsabilita
tea ce revine președinților țărilor 
din America Centrală în realizarea

păcii în zonă, reafirmînd că este 
gata să participe la lucrările reuniu
nii șefilor de stat în pofida amenin
țărilor la adresa sa din partea ele
mentelor de extremă dreapta, rele
vă agenția Prensa Latina. Totodată, 
Daniel Ortega a apreciat ca „o pro
punere de pace foarte constructivă" 
planul președintelui costarican. pre- 
cizînd că acesta nu neagă, ci com
pletează demersurile „Grupului de la 
Contadora".

ORIENTUL MIJLOCIU

in problemele încetării experiențe
lor nucleare.

DECLARAȚIE. Ministrul etiopian 
al afacerilor externe, Berhanu 
Baiyeh, a declarat că neînțelegerile 
manifestate între Etiopia și țările 
arabe au fost înlăturate și că rela
țiile politice dintre cele două părți 
au intrat intr-o eră nouă.

LA TOKIO au avut loc convor
biri între primul-ministru japonez, 
Yasuhiro Nakasone, și premierul 
pakistanez, Mohammed Khan Ju- 
nejo, aflat într-o vizită oficială 
în Japonia. Au fost abordate, cu 
acest prilej, aspecte ale relațiilor 
bilaterale și chestiuni privind e- 
voluția situației internaționale.

ÎNLOCUIRI. Sub presiunea am
plelor demonstrații de masă și a 
cererilor ferme ale forțelor de opo

ziție, șeful regimului dictatorial 
din Coreea de Sud, Chun Du 
Hwan, a procedat, luni, la o serie 
de înlocuiri in guvernul de la Seul. 
Intre cei nouă membri ai cabi
netului care și-au pierdut porto
foliile se numără primul-ministru. 
miniștrii de interne, apărării și 
educației, implicați direct în lua
rea de măsuri represive deosebit 
de drastice față de militanții pen
tru democrație si participanții la 
demonstrațiile antidictatoriale. Re
manierea. interpretată de observa
torii din Seul ca o manevră des
tinată ameliorării imaginii actuali
lor guvernanți in ochii populației 
ce detestă dictatura, este, totodată, 
urmarea cererilor insistente ale 
opoziției de a se forma un nou 
guvern, nepartizan, înainte de în
făptuirea unui referendum asupra 
constituției.

BEIRUT 13 (Agerpres). — în su
dul Libanului au fost înregistrate. în 
ultimele 24 de ore, noi incidente 
între forțele israeliene de ocupație 
și rezistența libaneză. Agenția Taniug 
informează că in perimetrul „zonei 
de securitate" luptătorii libanezi din 
rezistență au declanșat o acțiune 
de luptă împotriva milițiilor așa-zi- 
sei „Armate a Libanului de Sud" — 
creată și finanțată de Israel. Mai 
multe persoane din rîndul acestora 
au fost rănite. Totodată, au fost dis
truse sau confiscate cantități de e- 
chipament militar.

CAIRO 13 (Agerpres). — într-un 
comentariu consacrat vizitelor între
prinse săptămîna trecută de pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
în Iugoslavia și la Geneva, agenția 
M.E.N. relatează că referindu-se la 
întîlnirea pe care a avut-o cu vice- 
premierul și ministrul israelian al 
afacerilor externe, Shimon Peres, 
șeful statului egiptean a estimat că 
este indispensabil să se acționeze 
energic in vederea relansării proce
sului de pace în Orientul Mijlociu. 
In context, președintele Egiptului a 
exprimat speranța organizării unei 
conferințe internaționale de pace 
spre sfîrșitul anului curent sau cel 
mai tîrziu la începutul anului viitor. 
După cum a subliniat Hosni Mu
barak, Egiptul este hotărît să des
fășoare în săptămînile viitoare o 
campanie diplomatică cu scopul con

cretizării ideii convocării unei astfel 
de conferințe.

KUWEIT 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, s-a pronun
țat pentru convocarea unei confe
rințe islamice la nivel înalt în capi
tala kuweitiană, în cadrul căreia să 
fie discutată problema conflictului 
dintre Iran și Irak. Potrivit agen
ției F.A.N.A., Arafat — care a efec
tuat o vizită în Kuweit — a arătat, 
de asemenea, că O.E.P. dorește ca 
preconizata Conferință internațională 
în problema Orientului Mijlociu să 
sprijine obținerea drepturilor legi
time ale poporului palestinian, și nu 
să oblige organizația la concesii.

KUWEIT 13 (Agerpres). — Emirul 
Kuweitului, șeicul Jaber Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah, s-a întilnit cu 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, care a efectuat o vi
zită în capitala kuweitiană. într-o 
declarație făcută agenției KUNA. 
Chedli Klibi a arătat că în cadrul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme de interes regional. Au fost 
examinate. între altele, rezultatele 
demersurilor Comitetului celor șapte 
al Ligii arabe. însărcinat cu urmă
rirea evoluțiilor conflictului dintre 
Iran și Irak și inițierea de acțiuni 
în direcția încetării acestuia.
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