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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, a
avut loc, luni, 3 august, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
Au participat și membri ai guvernului, primii se
cretari ai comitetelor județene de partid, condu
cători de ministere și instituții centrale, directori
de centrale industriale, alte cadre cu munci de
răspundere din diferite sectoare economice.
Comitetul Politic Executiv a examinat RAPOR
TUL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI PE LUNA
IULIE Șl MASURILE PENTRU ÎNDEPLINIREA IN
TEGRALĂ A PREVEDERILOR DE PLAN PE LUNA
AUGUST Șl TRIMESTRUL III 1987.
Pe baza informărilor și rapoartelor prezentate
de membri ai guvernului, miniștri, conducători de
centrale industriale, precum și de primi-secretari
ai comitetelor județene de partid, s-a făcut o pro
fundă și exigentă analiză a modului în care s-a
acționat pentru îndeplinirea planului pe luna iulie
și a măsurilor care urmează să fie luate pentru
realizarea prevederilor de plan pe luna august
și pe întregul an. S-a subliniat că, deși în luna
iulie au fost înregistrate unele rezultate bune, su
perioare celor obținute in aceeași perioadă a
anului trecut, realizările, pe ansamblu, nu se si
tuează la nivelul prevederilor de plan, al poten
țialului tehnic și uman de care dispune economia
națională.
Pornind de Io situația prezentată, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a criticat activitatea nesatis
făcătoare desfășurată de conducerile unor minis
tere, centrale industriale și întreprinderi,, de unele
comitete județene de partid, care nu au acționat
cu toată fermitatea pentru clarificarea și rezol
varea operativă a tuturor problemelor de care au
depins buna desfășurare a activității pe luna iulie
și îndeplinirea integrală a planului.
Secretarul general al partidului a subliniat, și
cu acest prilej, răspunderea deosebită ce revine
centralelor industriale - ca titulare de plan și
unități de bază ale economiei naționale — în buna
gospodărire și administrare a mijloacelor încre
dințate, in realizarea în întregime a prevederilor
planului. S-a cerut ca centralele, ministerele, co
mitetele județene de partid să ia, de îndată, toa
te măsurile pentru a asigura îndeplinirea inte
grală a planului pe luna august și pentru recupe
rarea in cel mai scurt timp a restanțelor din luna
iulie. S-a indicat să se acorde o atenție deosebită
realizării ritmice a producției fizice, la toate, sor
timentele.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat im
portanța care trebuie acordată, in continuare,
realizării, cu prioritate și la un înalt nivel calita
tiv, a producției destinate exportului, asigurindu-se
livrarea, la termenele stabilite, a întregului fond
de marfă prevăzut in contractele încheiate cu be
neficiarii externi. S-a accentuat necesitatea urmă
ririi zilnice a modului in care se realizează pro
ducția planificată, și, îndeosebi, a celei de export.
A fost subliniată obligația centralelor, a între
prinderilor de a asigura ca materia primă și ma
terialele destinate producției de export să fie fo
losite exclusiv in acest scop. Nimeni nu are voie
să consume in alte scopuri materiile prime pentru
producția de export.
Secretarul general al partidului a cerut minis
terelor, centralelor, organelor și organizațiilor de
partid să acționeze cu toată răspunderea pentru
a asigura folosirea intensivă a mașinilor și uti
lajelor, pentru executarea la timp a reparațiilor
curente și capitale, pentru încadrarea strictă in
normele de consum stabilite, reducerea cheltuie
lilor materiale, diminuarea stocurilor și introdu
cerea lor în circuitul economic, pentru ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al produselor, crește
rea productivității și sporirea eficienței econo
mice. S-a subliniat în mod deosebit necesitatea
ca in domeniile de bază ale economiei să se
^treacă la aplicarea acelorași norme și proceduri
prevăzute de lege in ce privește recepția și con
trolul calității utilajului energetic-nuclear.
Jn domeniul investițiilor - unde există incă se
rioase rămîneri în urmă — s-a indicat să se ia
măsuri energice pentru intensificarea ritmului de
lucru pe șantiere, atit în ce privește lucrările de
construcții, cit și montajul utilajelor, în scopul
recuperării restanțelor și punerii in funcțiune la
termen a tuturor obiectivelor, avîndu-se în ve
dere că o parte importantă din producția plani
ficată in acest trimestru va trebui realizată pe
seama noilor capacități.
Secretarul general ol partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, apreciind că sînt create toate
condițiile pentru realizarea sarcinilor prevăzute, a
cerut ca în fiecare sector de activitate, in fie
care județ să se asigure o amplă mobilizare a
tuturor forțelor, a tuturor oamenilor muncii, în
frunte cu comuniștii, o temeinică organizare a
producției, a întregii activități, întărirea ordinii,
disciplinei și a spiritului de răspundere, astfel ca
planul să fie îndeplinit ritmic și integral, la toți
indicatorii, la un nivel superior de calitate și
eficiență.
Comitetul Politic Executiv a examinat MODUL
IN CARE S-A DESFĂȘURAT CAMPANIA AGRI
COLĂ DE VARĂ, PRECUM Șl MĂSURILE PEN
TRU REALIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE DE
TOAMNĂ.
Din datele prezentate rezultă că intr-o serie
de județe și unități agricole, printr-o bună orga
nizare a activității, prin respectarea normelor
agrotehnice și executarea Ia timp și de calitate
a lucrărilor agricole, a fost obținută o producție

ridicată la orz și griu, ca și la alte culturi. In
același timp, s-a apreciat că în unele județe și
unități agricole nu s-a acționat cu întreaga răs
pundere pentru începerea la timp și desfășurarea
in ritm susținut a lucrărilor de recoltare, pentru
respectarea riguroasă a normelor și tehnologiilor
stabilite, a densităților prevăzute, fapt ce a de
terminat o diminuare a recoltei, nerealizarea pro
ducțiilor planificate.
Avînd în vedere concluziile ce s-au desprins din
desfășurarea actualei campanii agricole, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut organelor jude
țene de partid, consiliilor populare, organelor
agricole județene, tuturor oamenilor muncii de la
sate să acționeze, în continuare, cu hotărîre,
pentru intensificarea la maximum a lucrărilor de
recoltare, pentru strîngerea, transportul și depozi
tarea in cel mai scurt timp a întregii producții
de griu, orzoaică, ovăz, a altor culturi de vară,
prin folosirea deplină a tuturor mijloacelor teh
nice și umane. Secretarul general al partidului a
indicat ca in fiecare județ și unitate agricolă să
se manifeste răspundere deosebită pentru eva
luarea corectă a recoltei și eliminarea pierderi
lor sub orice formă, pentru efectuarea, in bune
condiții, a celei de-a doua culturi, pe toată su
prafața planificată, precum și a celorlalte lucrări
de sezon, pentru folosirea cu maximă eficiență
a sistemelor de irigații, a tuturor surselor de apă,
pentru pregătirea și desfășurarea exemplară a
recoltării celorlalte culturi - de floarea-soarelui,
soia, sfeclă, cartofi, precum și a culturilor de le
gume, fructe și struguri. Va trebui să se treacă,
pe toate terenurile eliberate, la efectuarea ară
turilor adinei de vară.

O atenție deosebită trebuie să se acorde
stringerii și depozitării in bune condiții a furaje
lor, realizării programelor privind dezvoltarea
zootehniei.
in general, va trebui ca, pornind de la con
cluziile desprinse din actuala campanie de re
coltare, să se ia toate măsurile pentru buna pre
gătire a însămințărilor de toamnă și, în primul
rind, pentru asigurarea unei densități optime la
fiecare cultură. Nu trebuie să existe județ unde
densitatea la griu și orz să fie mai mică de 600
plante pe metru pătrat. Este necesar, de aseme
nea, să fie bine pregătite recoltarea și depozi
tarea porumbului. Fină la 25 august va trebui să
fie terminată întreaga acțiune de pregătire a
bazelor de depozitare a porumbului. Secretarul
general al partidului a cerut să se tragă toate
învățămintele din felul cum s-a lucrat în acest an
și să se ia măsuri ferme pentru a se asigura o
bună organizare a muncii, evaluarea corespun
zătoare, științifică a recoltei și realizarea pro
ducțiilor agricole
stabilite
prin plan, pentru
strîngerea la timp și fără pierderi a tuturor cul
turilor de toamnă, precum și pentru pregătirea,
în condiții optime, a recoltei anului viitor.

Comitetul Politic Executiv a analizat RAPOR
TUL PRIVIND PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE
ASIGURĂRI DE BUNURI Șl PERSOANE. S-a sub
liniat că activitatea asigurărilor de bunuri și per
soane a cunoscut o dezvoltare continuă, in folo
sul unităților socialiste și al oamenilor muncii. A
fost apreciat faptul că, prin acțiunile întreprinse,
s-a intensificat funcția social-economică a asigu
rărilor, atit in direcția contribuției la mai buna
gospodărire a resurselor materiale și bănești, cit
și in ceea ce privește prevenirea unor daune.
Avînd în vedere rezultatele din acest domeniu,
precum și modificările ce au intervenit in volu
mul și structura producției agricole, in valoarea
bunurilor deținute de populație, Comitetul Politic
Executiv a aprobat propunerile privind perfecțio
narea sistemului de asigurări de bunuri și persoa
ne, in concordanță cu transformările care au avut
loc în țara noastră în dezvoltarea economico-socială, in primul rind în domeniul agriculturii, pe
baza creșterii substanțiale a producțiilor și a efec
tivelor de animale. Totodată, s a ținut seama de
dezvoltarea fondului locativ și de modernizarea
lui, de posibilitățile sporite create oamenilor mun
cii, prin creșterea veniturilor, de a contracta noi
asigurări. în spiritul propunerilor făcute se vor
întocmi noi tarife și se vor revedea regulamentele
de asigurare și modificare a clauzelor contrac
tuale. Perfecționarea asigurărilor este menită să
stimuleze unitățile agricole cooperatiste in reali
zarea și depășirea producțiilor, iar pentru popu
lație să creeze condiții de a folosi intens sistemul
de asigurare. Comitetul Politic Executiv a stabilit
ca toate aceste măsuri de îmbunătățire a siste
mului de asigurări să fie larg discutate cu coope
ratorii, cu ceilalți oameni ai muncii, astfel ca ele
să fie bine înțelese și aplicate. S-a stabilit ca
noile reglementări să se aplice de la 1 ianuarie
1938.
Comitetul Politic Executiv a examinat, în conti
nuare, RAPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA PRINCIPA
LELOR FENOMENE DEMOGRAFICE ÎN SEMES
TRUL 1/1987, COMPARATIV CU SEMESTRUL
1/1986. S-a subliniat că, în prima jumătate a
acestui an, sporul natural al populației a fost mai
mare față de aceeași perioadă a anului trecut.
Pornind de la obiectivele stabilite în domeniul de
mografic, Comitetul Politic Executiv a cerut Con
siliului Sanitar Superior, Ministerului Sănătății, tu
turor organelor cu atribuții în această direcție Să
ia in continuare toate măsurile pentru a se asi
gura înfăptuirea neabătută a politicii partidului și
statului nostru, sporirea natalității și reducerea
mortalității infantile, eliminarea oricărorȚntreruperi

nejustificate de sarcină, asigurarea unui spor co
respunzător de creștere a populației, o structură
armonioasă pe virste, îmbunătățirea stării de să
nătate și sporirea duratei medii a vieții, menține
rea vigorii și tinereții întregii națiuni.
Comitetul Politic Executiv a analizat, de ase
menea, RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ ÎN SEMESTRUL 1/1987 PENTRU RE
ZOLVAREA PROPUNERILOR, SESIZĂRILOR, RECLAMAȚIILOR SI CERERILOR OAMENILOR MU.NCII
ADRESATE CONDUCERII DE PARTID. In raport se
subliniază că in această perioadă s-a acționat cu
mai multă fermitate pentru soluționarea operativă
a propunerilor făcute de oamenii muncii, pentru
perfecționarea activității in diferite sectoare de
muncă, pentru inlăturarea neajunsurilor semna
late, pentru întărirea legalității socialiste și creș
terea răspunderii față de apărarea și dezvoltarea
avuției obștești.
Comitetul Politic Executiv a cerut organelor ju
dețene, municipale, orășenești și comunale de
partid, conducerilor instituțiilor centrale, ale or
ganizațiilor de masă și obștești, consiliilor oame
nilor muncii să manifeste, in continuare, maximă
răspundere și solicitudine in rezolvarea propune
rilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii, fă
cute prin scrisori și la audiențe, in conformitate
cu hotăririle de partid și de stat, cu normele eticii
și echității socialiste, stimulîndu-se, și pe această
cale, participarea cetățenilor patriei la perfecțio
narea activității economico-sociale.
in cadrul ședinței, a fost prezentată o INFOR
MARE PRIVIND VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA A DELE
GAȚIEI UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLA
VIA, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL BOȘKO KRUNICI,
PREȘEDINTELE PREZIDIULUI COMITETULUI CEN
TRAL AL U.C.I., ÎN ZILELE DE 22-24 IULIE 1987.
Comitetul Politic Executiv o aprobat întru totul
rezultatele vizitei, ale convorbirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Boșko Krunici, apreciind că
ele deschid noi perspective întăririi colaborării
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia, atit pe plan bilateral, cit și pe arena
internațională.
Relevindu-se însemnătatea deosebită a întilnirii
dintre cei doi conducători de partid, a fost subli
niat faptul că, in ansamblul raporturilor românoiugoslave, colaborarea dintre Partidul Comunist
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia re
prezintă un factor important în dezvoltarea conti
nuă a bunelor relații dintre țările și popoarele
noastre.
Comitetul Politic Exetutiv a reliefat importanța
concluziilor la care s-a ajuns, in cadrul vizitei, cu
privire la intensificarea eforturilor in vederea
extinderii relațiilor economice bilaterale, in spe
cial a lărgirii cooperării și specializării in pro
ducție, pe bază de înțelegeri pe termen lung,
precum și a amplificării conlucrării in domeniul
științei și tehnologiei și in alte sectoare de inte
res comun.
Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată,
profunda semnificație a schimburilor de păreri
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Boșko Krunici le-au avut in legătură cu principa
lele aspecte ale vieții mondiale și cu privire la
situația și evoluția mișcării comuniste și munci
torești internaționale. A fost apreciat în mod
deosebit faptul că, pornind de la identitatea
punctelor de vedere în problemele examinate, cei
doi conducători de partid au reafirmat hotărirea
partidelor și țărilor noastre de a conlucra tot
mai strins pe arena mondială, de a contribui
activ la promovarea fermă a politicii de destin
dere, la înfăptuirea dezarmării, in primul rind a
celei nucleare, la rezolvarea
pe cale politică,
prin tratative, a stărilor de încordare și conflict
din diferite regiuni ale globului, la lichidarea
subdezvoltării și edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale.
Comitetul Politic Executiv a subliniat că noul
dialog la nivel inalt a pus in evidență voința
României și Iugoslaviei de a acționa pentru dez
voltarea relațiilor de bună vecinătate și colabo
rare dintre țările balcanice, pentru transformarea
Balcanilor intr-o zonă a păcii, stabilității și
cooperării, fârâ arme nucleare și chimice, pen
tru instaurarea in Europa și in lume a unui climat
de securitate, încredere și largă cooperare.
Aprobind rezultatele vizitei,
Comitetul Politic
Executiv a cerut guvernului, ministerelor, orga
nelor economice centrale să ia toate măsurile
pentru realizarea în cele mai bune condiții a în
țelegerilor convenite în timpul vizitei.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a fost
informat în legătură cu VIZITA DE PRIETENIE
EFECTUATĂ ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂ
NIA DE PRIMUL MINISTRU AL REPUBLICI! ELENE,
ANDREAS PAPANDREU. IN ZIUA DE 27 IULIE
1987.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că
intilnirea și convorbirile dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și primul
ministru Andreas
Papandreu reprezintă, prin rezultatele lor, un nou
moment însemnat in dezvoltarea relațiilor tradi
ționale dintre România și Grecia. '

(Continuare in pag. a III-a)

ÎN ÎNTÎMIPD HAINEA MARDII

Deplină angajare în muncă
pentru îndeplinirea exemplară
a tuturor sarcinilor
în fiecare an. în luna august,
oamenii muncii din toate do
meniile de activitate. întregul
nostru ponor
întîmpină ahiversarea revoluției de eliberare
socială si națională, antifascistă si
antiimperialistă cu noi si remarca
bile fante de muncă, cu noi si pres
tigioase succese în îndenlinirea
sarcinilor de nlan si a angajamen
telor asumate in introoerea socialis
tă. în cei 43 de ani care au trecut
de la glorioșii! 23 August 1944. sub
conducerea clarvăzătoare a nartidului nostru comunist s-au realizat
în întreaga' tară, in fiecare iudet
transformări calitative de esență,
s-au înăltat puternice si moderne
platforme industriale, noi obiecti
ve social-culturale. viata spirituală
a oamenilor a cunoscut o înflorire
fără precedent.
De atunci, din acel august victo
rios. an de an. pentru oei oe fău
resc noul chin al patriei socialiste
— muncitori, țărani, intelectuali —
omagiul suprem pe care îl aduc
partidului este cel al muncii, dînd
expresie
astfel
hotărîrii
lor
nestrămutate de a înainta ferm pe
calea socialismului si comunismu
lui. în toată această perioadă și.
îndeosebi.
după Congresul al
IX-lea. de ciad in fruntea partidu
lui si a statului a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tara și-a
înăltat noi si adevărate monumente
ale muncii si creației, s-a înscris pe
calea unei dezvoltări intensive, ca
litativ superioare. în acest al 43-lea
an de Ia victoria revoluției de eliberare socială si națională, an
tifascistă si antiimperialistă. anul
Conferinței Naționale a partidului,
clasa noastră muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea. întregul po
por dau dovada aceluiași inalt exemplu de dăruire în muncă.
Pretutindeni. în fiecare întreprin
dere. iudet si domeniu de activi
tate. oamenii muncii îsi intensifi
că eforturile pentru realizarea în
cit mai bune condiții a tuturor sar
cinilor economice, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor si obiectivelor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului — bază sigu
ră pentru creșterea nivelului de
trai material și spiritual al între
gului popor.
Așa cum este cunoscut, cu pri
lejul recentelor foruri ale democra
ției muncitorești revoluționare, al
vizitelor de lucru efectuate de se
cretarul general al partidului in
Uni'tăti economice din industrie ' si'
agricultură, pe șantiere de inves
tiții. in institute de cercetări știin
țifice. în cadrul ședințelor Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R, au fost formulate cu clari
tate exigentele care trebuie să orienteze întreaga activitate economico-socială a tării în acest an
hotărîtor pentru îndeplinirea e-

xemplară a sarcinilor pe întregul
cincinal. în acest context, o cerin
ță esențială, majoră pentru dezvol
tarea economiei naționale în ritmul
prevăzut, pentru buna desfășurare
a întregii activități economice o
constituie îndeplinirea ritmică, in
tegrală a planului la producția fi
zică si. in primul rind. la export.
Așa cum a subliniat în repetate rinduri secretarul general al partidu
lui. in fiecare întreprindere este
necesar să se pună un accent deo
sebit oe realizarea tuturor produ
selor. a fiecărui sortiment inscris
in plan si de oare economia are
absolută nevoie, aceasta fiind una
din condițiile esențiale pentru în

deplinirea tuturor celorlalți indica
tori. pentru onorarea la termene
le prevăzute si la un inalt nivel
calitativ a contractelor încheiate cu
partenerii de peste hotare. .Ca atare. organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii trebuie să
ia toate măsurile tehnice și orga
nizatorice necesare pentru ca ac
tivitatea productivă să se poată
desfășura zi de zi în ritmuri tot
mai înalte, pentru folosirea cu in
dici superiori a mașinilor și insta
lațiilor din dotare, pentru punerea
în funcțiune la termenele stabilite
și chiar in avans acolo unde este
posibil a noilor capacități de pro
ducție. Totodată, un accent, deose
bit trebuie să se pună pe aplicarea
operativă in producție a rezultate
lor cercetării științifice, astfel in
cit întreaga activitate economică să
se desfășoare la inalti parametri
calitativi si de eficientă.
în această perioadă, un mare vo
lum de lucrări se execută in agri
cultură, oamenii muncii de pe
ogoare fiind chemați să nu-.și
precupețească nici un efort pentru
stringerea la timp și fără pierderi
a recoltei, pentru insămînțarca ce
lei de-a doua culturi, pentru iri
garea tuturor suprafețelor prevă
zute. pentru obținerea unor pro
ducții cit mai mari in zootehnie.
Acum, în agricultură, fiecare zi, fie

care oră sînt hotăritoare și, ca
atare, trebuie să se asigure mobili
zarea tuturor locuitorilor de la
sate. Obiectivele noii revoluții agra
re se pot înfăptui numai printr-o
muncă exemplară, de zi cu zi, prin
aplicarea consecventă și curajoasă
a celor mal noi cuceriri ale științei
și tehnicii.
în perioada care a trecut din
acest an s-au obținut, desigur, re
zultate bune și foarte bune în toate
domeniile de activitate : în indus
trie, in agricultură, pe șantierele de
investiții. în cercetarea științifică.
Nu trebuie pierdut însă din vedere
că în unele unități se înregistrează,
după cum se știe, o serie de rămineri in urmă în îndeplinirea sar
cinilor de plan. Iată de ce este
absolut necesar să se ia toate mă
surile ce se impun pentru solu
ționarea operativă a tuturor pro
blemelor de care depinde bunul
mers al producției. Așa cum
a subliniat secretarul general al
partidului, sint asigurate condi
țiile tehnice și materiale qeces'are pentru desfășurarea normală,
în ritmul prevăzut a producției.
Totul depinde de munca oameni
lor. de felul cum este organizată
activitatea în fiecare unitate eco
nomică. Și fără îndoială că, acolo
und.e ește cazul, oamenii muncii,
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, se vor mobiliza
exemplar pentru recuperarea grab
nică a rămînerilor in urmă.
Imaginea de azi a tării e imagi
nea unui adevărat șantier al mun
cii încordate, susținute, desfășu
rate pe un front larg pentru va
lorificarea superioară a potențialu
lui uman, tehnic și material dispo
nibil. în imaginea de azi a țării se
poate citi ca intr-o carte deschisă
preocuparea constantă a partidului
nostru de a făuri o economie mo
dernă, multilateral dezvoltată, in
care spiritul de inițiativă al oame
nilor muncii să se poată afirma pe
deplin. Luna august poate și tre
buie, să constituie din acest punct
de vedere un prilej deosebit de
afirmare a tuturor colectivelor de
oameni ai muncii prin rezultatele
obținute în întrecerea socialistă.
prin_ promovarea și extinderea pe
scară tot mai largă a experienței
înaintate. Răspunzi nd prin fapte
îndemnurilor însuflețitoare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, oamenii
muncii din întreaga țară iși vor
face, neîndoios, un titlu de onoare
din a imprima un nou impuls În
trecerii socialiste și de a intimpina
ziua de 23 August, precum și Con
ferința Națională a partidului cu
rezultate de prestigiu in producție,
dînd astfel expresie hotărîrii de a
contribui cu realizări tot mai sub
stanțiale la îndeplinirea sarcinilor
economice, asigurind astfel pro
gresul si prosperitatea neîntreruptă
a patriei socialiste.

PRODUSE LIVRATE ÎN AVANS

întreprinderea „Automatica" din Capitală — unitate
reprezentativă a industriei electrotehnice românești.
Aici se execută o gamă largă de echipamente electro
nice și de automatizări destinate atit unor sectoare
prioritare ale economiei naționale, cit și unor parte
neri străini din peste 20 de țări ale lumii. Hotărit să se
înscrie cu noi realizări de prestigiu in întrecerea so
cialistă declanșată în cinstea apropiatei Sărbători de Ia
23 August, colectivul secției a IV-a echipare electrică
a inițiat o serie de măsuri tehnico-organizatorice me

nite să permită realizarea și livrarea in avans, la un
inalt nivel calitativ, a unor produse intens solicitate
de beneficiari. Astfel, se cuvine subliniat faptul că
prin introducerea unor metode moderne dc montaj, un
nou panou de automatizare — produs de inalt nivel
tehnic și calitativ — va fi livrat întreprinderii electrocentrale din Constanța cu șapte zile înainte de ter
menul inscris iu contracte. în imagine : se fac ulti
mele montaje la subansamblele de bază ale produsu
lui. (Foto : E. Dichiseanu).

Semnificative mutatii intr-d vatră a muncii
...O ștachetă profesio
nală. Ridicată tot mai sus
de un colectiv muncito
resc de excepție. Lucrul
acesta l-am observat Încă
din 1954. la inceputul
drumului meu în indus
trie. O ștachetă. Asta a
fost chimia Tirnăvenilor.
Și este. Nu ne aflăm in
tr-un loc spectaculos cum
căutati
dumneavoastră,
reporterii. Dar sintem in
tr-un combinat chimic in
care puteti scrie de per
formantele
industriale.
Despre care din ele ? Di
ficil de ales...
Inginerul Vasile Cerghizan s-a născut in 1938,
intr-o familie de țărani,
intr-un sat anonim din
zona Mureșului. Bernadea. La 16 ani a absolvit
liceul. Primul pas pe care
l-a făcut în viață s-a le
gat de chimie. Adică de
Tirnăveni. Deoarece Tirnăveniul se confundă de
multă vreme cu chimia,
în 1958 absolvea o școală
de maiștri chimiști. pe
baza unei burse și a unui
contract olerit de între
prindere. Oamenii l-au
sprijinit. în 1963, Vasile
Cerghizan termina Facul
tatea de chimie indus
trială de la Timișoara.
După care s-a reîntors la
Tirnăveni. Loc unde a
fost, ne rind. inginer teh
nolog la fabricile de car
bid și bicromat. Apoi șef
de secție la numeroase obiective. Din 1985 ocupă
postul de director tehnic.
In această perioadă și-a
susținut și lucrarea de

doctorat in științe tehni
ce. A devenit autor sau
coautor a numeroase bre
vete de invenții si ino
vații. Ele sint și rezulta
tul unor colaborări cu ca
tedre de specialitate ale
facultăților din Timișoara.
București. Iași și repre
zintă răspunsuri concrete
ale specialiștilor, ce for
mează un prestigios coleotiv de ceroetare-pro-

i-au transmis cultul pen
tru lucrul temeinic, orgo
liul de a face industrie
de "performanță.
Despre procesul de mo
dernizare a fabricației
ne-a vorbit Teodor Spinean — secretar al comi
tetului de partid al com
binatului. ..Unitatea are
vechi tradiții. Anul aces
ta se împlinesc șapte de
cenii de la intrarea în

iectare. la modernizarea
procesului de fabricație.
Spre exemplu, au fost
concepute un nou tip de
cuptor închis utilizat pen
tru obținerea unor pro
duse electrotermice, dis
pozitive pentru evacuarea
unor topituri din cuptoa
rele de carbid, echipa
mente pentru același tip
de cuptoare, cel din ur
mă constituind subiectul
unei licențe vindute in
R.D.G.
Cu multi dintre foștii
săi colegi sau profesori
de la școala de maiștri,
directorul Cerghizan se
salută și azi in incinta în
treprinderii. Ștefan Mathe. acum președinte al
comitetului sindical, in
ginerii loan Fara. Con
stantin Spoitu, Gheorghe
Botezatu. maiștrii Bazil
Mureșan. Nicolae Popa
sint cîtiva dintre cei care

funcțiune a primei fabrici
aici la Tirnăveni. Este
deci o întreprindere-pionier a industriei chimice
românești, loc unde s-au
înregistrat
numeroase
premiere industriale ce au
permis dezvoltarea ulte
rioară a multor platfor
me chimice din țară.
Borzești, Turda. Rîmnicu
Vîlcea, Pitești. Tirgu Mu
reș. Sint numai citeva.
După ce Timăveniul a
parcurs două etape indus
triale — înlocuirea teh
nologiilor cu un grad
inalt de uzură, recon
struirea unor capacități,
apoi modernizarea lor și
dotarea cu instalații mo
derne — am atins stadiul
in care combinatul chi
mic și-a diversificat pro
ducția. Procesul a presu
pus o remodelare tehnică
de anvergură. Am ajuns
ca azi să fim producători

unici, in țară, de carbid,
solicitat de chimie, dar în
egală măsură de siderur
gie, de ramura construc
țiilor de mașini ; de bieromat de sodiu, utilizat
in industria ușoară ; de
săruri de bariu, necesare
industriei electrotehnice,
în același timp, combina
tul, care are o platformă
industrială, practic limi
tată ca suprafață — circa
56 ha —, ș-a orientat
spre produse de (naltă
complexitate. Chiar pu
tem vorbi azi despre uni
tatea cu cel mai diversi
ficat profil. Fabricăm
faianță, cărămizi și plăci
antiacide. produse orga
nice. o scrie de elemente
pentru agricultură. Pro
duse exportate și în
peste 30 de țări ale lu
mii".
în programul de dez
voltare sint prevăzute,
pentru viitorul apropiat,
unicate pe bază de fior,
element ce tinde să înlo
cuiască în industria chi
mică carbonul. Și tot in
viitorul apropiat, lucru
extrem de important pen
tru nivelul de organizare
al muncii, productivitatea
va.crește de patru ori, în
comparație cu inceputul
acestui deceniu.
Dacă viața orașului
Tirnăveni se confundă, in
primul rind, cu chimia,
tot atit de adevărat este
(Continuare
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Produse de înalt nivel calitativ
în ultimii ani. ÎNTREPRINDEREA
„TEHNOFRIG" DIN CLUJ-NAPOCA
a cunoscut mai multe etape de dez
voltare. a fost dotată cu mijloace
tehnice moderne, de mare precizie și
randament, iar producția a fost di
versificată și modernizată. Fabrica
ția s-a organizat pe criterii tehnolo
gice, pe sectoare specifice, separat
pentru utilaje alimentare și frigori
fice, reușindu-se astfel' să se asigu
re un grad înalt de specializare, de
organizare și modernizare a activi
tății productive. S-a lărgit, totodată,
nomenclatorul de fabricație. In pre
zent. întreprinderea realizează peste
300 tipuri de utilaje și instalații
pentru aproape toate sectoarele in
dustriei alimentare și frigorifice, in
clusiv utilaje și aparatură pentru
activitatea de cercetare științifică.
Participarea întreprinderii Ia ex
poziții și tîrguri internaționale din
țară $1 de peste hotare cu produse
de înalt nivel tehnic a atras atenția
multor parteneri externi. întreprin
derea „Tehnofrig" a devenit astfel
exportatoare de utilaje tehnologice.
Inginerul Alexandru Cuc. directorul
întreprinderii, ne-a făcut cunoscut
că in ultimii zece ani producția pen
tru export a întreprinderii a crescut
de peste 15 ori. Tn acest an. mai
mult de 50 Ia sută din producția
fizică a unității este destinată ex
portului. Sint livrate utilaje și in
stalații care Incorporează investiție
tehnică originală, repere cu un înalt
grad de. prelucrare și precizie, rea
lizate în sectoare si pe linii specia
lizate pentru export de colective cu
o înaltă pregătire profesională și
tehnică, a căror activitate se ca-

racterizează prin exigență față de
munca proprie, creativitate și răs
pundere profesionala. De altfel, aici
se și spune că la produsele pentru
export lucrează numai aoei munci
tori care nu fac nici un rabat de la
calitate, prestigiul pe care între
prinderea l-a dobîndit pe piața ex
ternă fiind apărat cu strășnicie.
Cum sint realizate sarcinile de
plan la export ? Inginerul Aurel
Mihaoea, șeful biroului export, ne
confirmă că organizația de partid,
consiliul oamenilor muncii au reușit
să imprime în rîndul colectivului un
spirit de puternică angajare și res
ponsabilitate muncitorească pentru
realizarea sarcinilor de export. După
șapte luni din acest an, planul a
fost îndeplinit și depășit cu circa 13
la sută. Au fost fabricate și livrate
linii moderne de îmbuteliat lichide
alimentare cu o capacitate de
9—12 000 butelii pe oră in R. P. Chi
neză și Cehoslovacia, compresoare
frigorifice în R. D. Germană, sepa
ratoare de lapte în Albania, piese
de schimb în mai multe țări unde in
anii anteriori au fost exportate diferite tipuri de utilaje alimentare
și frigorifice. Planul este în continuare acoperit cu contracte și co
menzi, astfel că recentul decret al
Consiliului de Stat a găsit un climat
deosebit de favorabil in rîndul în
tregului colectiv din întreprindere,
pe deplin mobilizat pentru îndepli
nirea ritmică și chiar depășirea sar
cinilor stabilite la producția de ex
port. Ca atare, activitatea se des
fășoară conform graficelor stabilite
de consiliul oamenilor muncii.

In aceste zile se lucrează la fabri
carea unor noi linii de îmbuteliat
lichide alimentare, compresoane fri
gorifice și alte utilaje și instalații
alimentare. Liniile de îmbuteliat, ca
si alte produse nou fabricate in pre
zent de întreprinderea „Tehnofrig"
sint concepute și modernizate in
colaborare cu colectivul Centrului
de cercetări științifice pentru in
dustria alimentară și tehnica frigu
lui din Cluj-Napoca. Datorită cali
tății lor, produsele sînt tot mai mult
solicitate la export. Nu de mult, in
Republica Populară Chineză, de exemplu, a fost livrată cea de-a 150-a
linie tehnologică de îmbuteliat lichi
de alimentare, care este un uti
laj complex, o adevărată uzină. „Cu
acest prilej, partenerii chinezi — ne-a
spus directorul întreprinderii — au
avut cuvinte de apreciere cu pri
vire la calitatea produselor și promp
titudinea cu care acestea sînt livrate."
Care sint elementele de experiență, cum este organizată producția
de export pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan 1 „In
primul rind. ne-a spus inginerul
Marin Moldovan, secretar adjunct
al comitetului de partid. întregul co
lectiv manifestă maximă exigență
pe intregul flux de fabricație, de la
lansarea comenzilor, aprovizionarea
tehnico-materială și pînă la expe
dierea și montarea utilajelor la
partenerii de peste hotare. Pe baza
experienței de pină acum, a anali
zelor întreprinse de comitetul de
partid și consiliul oamenilor muncii
s-a îmbunătățit organizarea în cadrul atelierelor și formațiilor de

lucru specializate pe operații sau
grupe de operații, care realizează
produse pentru export. Tehnologii,
maiștrii, inginerii intervin nemijlocit
atunci cind muncitorii întîmpină
greutăți in realizarea unor repere,
cind apar probleme noi de pro
privind
iectare sau
tehnologice
realizarea unor produse solicitate
la export. In fiecare secție sint
constituite colective complexe for
mate din muncitori cu înaltă califi
care, maiștri, ingineri care urmăresc
zilnic ritmicitatea producției de ex
port, problemele de calitate, de apro
vizionare tehnico-materială a locu
rilor de muncă. Se are în vedere,
totodată. îmbunătățirea aspectului
estetic al pieselor, subansamblelor,
al fiecărui produs. Este și aceasta
o problemă importantă in competiția
cu produsele firmelor străine"^
Din analizele întreprinse în aces
te zile de comitetul de partid și
consiliul oamenilor muncii a rezul
tat că intreprinderea are toate con
dițiile pentru a realiza înainte de
termen contractele la export pe anul
1987. Astfel, colectivul întreprinde
rii s-a angajat ca pină la finele
lunii octombrie să realizeze toate
contractele pe acest an și să se trea
că apoi la fabricarea produselor con
tractate pentru anul viitor. în acest
scop s-au luat noi măsuri pentru
organizarea mai bună a forțelor în
cadrul secțiilor și atelierelor, pentru
rezolvarea problemelor de care de
pinde îndeplinirea la termen sau in
devans a sarcinilor de export.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

Măsuri practice, initiative mobilizatoare
Este bine știut că realizarea în cele
mai bune condiții a producției de
export depinde, în mare parte, de
asigurarea condițiilor tehnico-materlale. de organizarea temeinică a
producției și a muncii. Acționind in
consecință, colectivul de oameni ai
muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE
ARMATURI INDUSTRIALE DIN
FONTA ȘI OȚEL ZALĂU a reușit
ca in perioada care a trecut din
acest an să onoreze la termenele
stabilite și chiar in avans contractele
încheiate cu partenerii de peste
hotare, în special pe relația, cliring
țări socialiste. Practic, in prezent
sînt onorate in avans contracte și
comenzi in valoare de 51 milioane
lei. Competitivitatea armăturilor —
in cea mal mare parte de nivel teh
nic mondial — capacitatea colecti
vului de aici de a asimila și intro
duce in fabricație intr-un timp foar
te scurt produse tot mai complexe,
cerute de partenerii străini, sint tot

at.îtea argumente care au impus pe
piața externă produsele întreprinde
rii amintite.
— în perioada care a trecut din
acest an. producția a fost innoită și
modernizată in proporție de circa 42
la sută, precizează inginerul-șef cu
fabricația. Teodor Turcaș. In cursul
acestui an vor fi introduse în fa
bricație 115 tipodimensiuni de pro
duse noi, în marea lor majoritate
destinate exportului, a cărui pondere
in totalul producției fizice de armă
turi reprezintă 55 la sută. Măsurile
stabilite recent prin decretul Consi
liului de Stat au determinat o și mai
puternică mobilizare a întregului co
lectiv pentru îndeplinirea ritmică,
integrală, lună de lună a planului la
export.
încă din aceste zile, comitetul de
partid, consiliul oamenilor muncii,
conducerea tehnică au stabilit un
program de măsuri tehnico-organizatorice menit să asigure realizarea

ritmică a producției de export. Astfel. unele secții, cum sint prelucrări
mecanice III și mecano-energetic I,
II și III
au fost specializate în
producția de export. Pentru armăturile destinate exportului pe devize
convertibile a fost creată o secție
specială, în care se execută toate lu
crările de prelucrări, montaj și
probe. Prin punerea în funcțiune a
noi linii semiautomate de fonmarcturnare a pieselor din oțel la turnă
toria I a crescut capacitatea de tur
nare cu 30 la sută și, totodată, s-a
îmbunătățit nivelul calitativ al pie
selor turnate, din care 80 la sulă sint
destinate producției de export.
Concomitent, au fost asimilate două
noi mărci de oțeluri aliate și s-a
modernizat curățătoria de la turnă
toria I. In prezent, cu forțe proprii,
se finalizează o a doua instalație de
sudură continuă sub flux controlat,
urmind ca pină la sfirșitul anului să
fie pusă in funcțiune și o a treia
instalație.

Problema cea mai stringentă pen
tru colectivul întreprinderii o repre
zintă la ora actuală recuperarea
restanțelor la producția de export pe
relația devize convertibile.
„Avem capacități și sînt asigurate
în bună parte și celelalte condiții
necesare pentru recuperarea restan
telor Înregistrate la acest capitol, ne
spune inginerul-șef al unității.
Gheorghe Nae. De altfel, a și fost
întocmit un grafic de recuperare a
restanțelor, cu sarcini precise, defal
cate pe secții, ateliere și formații de
lucru. Problema care se pune este
ca centrala de resort și ministerul
să ne sprijine in asigurarea cu unele
materiale deficitare : electrozi Stelitte, bare trase din alamă și bronz
bloc, în așa fel incit producția să
fie realizată și livrată ritmic, po
trivit contractelor încheiate".

Euqen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii

O EFICIENTĂ ACȚIUNE PENTRU BUNA
APROVIZIONARE A POPULAȚIEI CU LEGUME

Șl FRUCTE

„Sezonul horticol ’87
vlrf
...Sezon
de
pentru horticultori, se
zon de vîrf pentru cei
oe răspund de valori
ficarea cit mai promp
tă a produselor’ iui.
Drumul de la produ
cător la consumator.se
cere cit mai scurt.
Tocmai de aoeea, în
județele tării, precum
și in municipiul Bucu
rești. au fost adoptate
programe de măsuri
menite să asigure acoresprovizionarea
r_______
punzătoare
a popufației cu legume si
fructe. Iar una din
componentele acestor
programe o constituie
organizarea in muni
cipiul București si in
12 centre județene și
muncitorești a „Sezo
nului horticol — ’87".
în cadrul acestei ac
țiuni. organizată sub
egida Ministerului Agriculturii. Ministeru
lui Comerțului Inte
rior.
Mimsteru’ul
Transporturilor si Te
lecomunicațiilor si a
consiliilor
populare
respective. județe’e
mari producătoare de
legume si fructe. satisfăcindu-și necesarul
propriu — potrivit
principiilor autoaorovizionării — participă
totodată la completa
rea nevoilor de ase
menea produse ale
marilor centre urbane din j udetele care.
, condiți’lor
datorită
specifice, au un po
tențial horticol mai
scăzut.
In Capitală, la ediția
din acest an a „se
zonului", care în mod
„oficial" a început du
minică 2 aug''ri. oart’cipă. în afară de
Sectorul agricol Ilfov.
15 județe, printre care
Olt.
Dolj.
Buzău,
Tulcea, Vrancea. Su
ceava — cu vechi tra
diții si substanțiale
posibilități in dome
niul producției legu
micole.
încă de «îmbată
seara, piața „Obor".
unde. în cadrul aces
tei acțiuni, își vor ex
pune și vinde produ
sele 7 din cele 15 ju
dețe. vibra de zgo
motul autofrigorlfioelor sosite cu le
gume și fructe. De la
directorul piețelor din
sectorul 2. Dumitru
Crețescu. aflăm că
anul acesta județele
participante la „sezo
nul" din „Obor" vor
desface 20 000 tone de

tegume și fructe, față
de 17 000 anul trecut.
Scurte popasuri du
dis-de-dimiminică
neață. înainte de înce
perea vinzării. la stan
durile celor trei ju
dețe — Buzău. Olt și
din
Dolj ((produsele
’ '
Tulcea. Vrancea și
Suceava vor sosi pe
măsura intensificării
i
recoltării),. Mirela Oprescu, gestionară a
standurilor Asociației
economice de stat și
cooperatiste BUZĂU,
ne informează : „Anul
trecut am fost pnezenți în piața „Do
robanți". unde
desfăcut produse de
1 200 000 lei. A fost un
fel de „probă" a for
țelor asociației noas
tre. In acest sezon
vom desface produse
de cel puțin 2 mi
lioane Iei — roșii, ar
dei gras, vinete, cas
traveciori. varză. Sper
că bucurestenii vor fi
mulțumiți". Sorin Floricu. gestionar _al_standurilor I.C.S.L.F. —
OLT : „Noi sîntem
«vechi» in Obor. Venim din 1980. Cumpărătorii
__ ... ne cunosc si
sper că ne vom spori
reputația în fata lor.
Avem aceleași produ
se ca si-n anii trecuti : roșii, ardei gras,
ceapă, piersici, prune,
pepeni. Vom avea curînd si struguri. Toa
te in cantități sporite
— de la valoarea tota
lă de 6 milioane ’el.
cit am vindul anul tre
cut. la 7 milioane".
Ing. Constantin Mareprezentantul
tei.
. ----------- I.C.S.L.F.-DOLJ : „De
la 3 000 tone de legu
me Si fructe desfăcu
te anul trecut în
Obor. în acest sezon
vom
desface 3 500
tone. Sortimentul inau
gural : pepeni, ardei
gras, piersici, roșii, vi
nete".
Scurt și incomplet
(vom vedea de ce), du
minică la „ora închi
derii" în piața Obor :
standurile
județului
Buzău vinduseră 800
kg roșii (din cele 1.500
kg existente in stan
duri). 400 kg morcovi,
1 300 kg ardei gras și
600 kg castraveciori
(întreaga
cantitate).
Olt : 3 000 kg prune
(din oele 4 600 kg aduse). 4100 kg mere
(întreaga oantitate adusă). 2 500 kg roșii
(din cele 3 400 aduse),
2 800 kg ardei gras (în-

treaga oantitate). Dolj:
toate produsele vîndute. adică 14 tone pe
peni. 5 tone ardei
gras. 5 tone vinete. 4
tone piersici etc. în
total, standurile doljene au oferit cumpărătorilor 42 000 kilo
grame de legume și
•fructe. E drept, pepe
nii au „atîrnat" greu
la cin tar.
Așa cum arătam
însă, bilanțul este incomplet, d-esi făcut la
...ora închiderii". De
ce ? Pentru că în, spa
țiul pieței au apărut
după „închidere" tonetele județelor cu ro
șii : „E păcat să lași
marfa perisabilă în
rafturi în timp ce
cumpărătorul o vrea"
— reprezentantul ju
dețului Buzău : „Cum
poți lăsa omul fără
piersici, pentru sim’ ’
piui motiv că e... ora
închiderii ?“
reprezentantul iudetului Olt. Ce bine ar fi
dacă
și
unitățile
I.C.S.L.F. din Capitală
ar prelua si generaliza
aceste exemple ! Fapt
aste că pină in jurul
orei 19 — 1 — duminică se mai făceau
încă vinzări la teme
tele județelor am inti te.
Deci in ziua inaugurală a „Sezonului
horticol ’87“, standurile
celor trei județe pre
zente (deocamdată) au
desfăcut populației in
piața „Obor" peste
60 000 kilograme de
legume si fructe proas
pete. Trebuie insă adăugat că si unitatea
I.C.S.L.F. din „Obor"
a vindut in aceeași zl
cantități
importante
(peste 45 000 kilogra
me) de 'legume și
fructe. între care 18 000
kg cartofi. 2 000 kg ro
șii, 5 000 kg fasole
verde. 4 000 kg castra
veciori etc. Deci mult
peste suta de mii de
kilograme. Cit pentru
un oraș de mărime
mijlocie. Iar dacă ți
nem seama că această
acțiune a fost inaugu
rată concomitent și in
alte Piețe ale Capita
lei — Veteranilor,
Rahova,
Progresul.
Metalurgiei etc. —
cifra devine mai sem
nificativă. Ceea ce reun
bun
prezintă
Repetăm.
început,
inceput !

Laurentiu DUȚA

Din noile construcții ale municipiului Brăila

DE LA C. E. C.
Venind în întimpinarea cerințe
lor populației. Casa de Economii
și Consemnațiuni informează că
unitățile C.E.C. existente in fru
moasele stațiuni ale litoralului
românesc, Mamaia. Eforie Nord,
Eforie Sud. Neptun. Oiimp, Jupiter,
Saturn, Venus, Costinești și Man
galia. precum și in stațiunile bal
neoclimaterice șl de odihnă, prin
tre care Breaza. Sinaia, Bușteni,
Predeal, Ocna Sibiului, Felix, Herculane, Govora, Călimănești, Tușna 1, Sovata. Borsec, Amara, Slănic
Moldova, Vatra Bornei și altele,
stau la dispoziția depunătorilor,

oferind cu promptitudine serviciile
specifice.
Programul de funcționare este
asigurat zilnic. în afara duminici
lor și sărbătorilor legale.
Casa de Economii și Consemnațiuni informează, totodată, pe cei
interesați că la data de 5 august
a.c.. ora 16, la Casa de cultură din
strada Zalomit nr. 6 din Capitală
vor avea loc tragerile la sorți pen
tru trimestrul II a.c. ale cîștigurilor
in numerar ce se atribute librete
lor de economii cu dobîniă și cîștiguri, care în tot cursul trimestrului
au avut un sold de 5 000 de lei.

aptele s-au petrecut
p
recent la
întreprindereai de produse zaComuniștii
haroase din Brașov.
E
din organizația de bază nr. 3, in
a cărei rază de cuprindere află
se
și depozitul de materii prime și produse finite, au observat că ceva nu-i
in regulă la magazia gestionată de
Nicolae Stănilă. Un prim semnal
l-a constituit tendința sus-numitului
de a elibera cantități de materii pri
me ceva mai mici decît cele înscrise
in bonuri. Atunci cînd secțiile sesi
zau, Stănilă își cerea, smerit, scuze
— „vai, iertați-mă. am greșit" — și
completa imediat deficitul. „Acum
totu-f în regulă", adăuga el, frecindu-și palmele. „Ba nu-i deloc", au
gindit comuniștii din organizația nr.
3, argumentind că pină la urmă
„ciupeala, oricît de mică, tot hoție
se cheamă". Și nu numai că au gin
dit, ci au șl acționat, sesizînd comi
tetul de partid și conducerea între
prinderii. Controlul inopinat efectuat
imediat le-a dat dreptate. Confirmă
tehniciană Maria Crețu, secretar al
comitetului de partid :
— Nu era vorba de O pagubă
mare, dar oeie descoperite ulterior.
Inclusiv „colaborarea" magazineru
lui cu un șofer cunoscut pentru unele
încălcări ale legii, ne arată cum ar
fi putut degenera lucrurile. Și încă
ceva : Stănilă are profesia de strun
gar. Fiind trecut la atelierul me
canic, pentru a-și faoe meseria, a
refuzat, plecind din întreprindere.
Ne-am dat și mai bine seama că
umblă după ciștiguri ușoare, fără
muncă. Acest lucru nu e posibil in
societatea noastră. în cazul înfățișat,
acțiunea hotărită a comuniștilor,
opinia întregului colectiv au barat
calea necinstei, au stăvilit din fașă
infracțiunea. Este și acesta un re
zultat al muncii de educație desfă
șurate de comitetul nostru de partid,
de organizațiile de bază, care au pus
pe prim plan formarea unui curent
de opinie responsabil și exigent, me
nit să prevină orioe abatere de la
normele legalității noastre socialiste.
Faptul că în ultimii cinci ani nu s-a
înregistrat în intreprinderea noastră
nici o încălcare a legii constituie o
confirmare a eficienței acțiunii de
formare a unei înaintate conștiințe
juridice, cetățenești.

F

emontarea" acestui caz este
semnificativă pentru cadrul
nou, superior, de respectare a
legalității socialiste, a normelor
de conviețuire din societatea noas
tră. Asigurarea unul climat de
înaltă răspundere și disciplină so
cială constituie un obiectiv perma
nent ai activității politico-organizatarioe și educative desfășurate de
Comitetul municipal de partid Bra
șov, care — mai ales în ultimul timp
— și-a sporit exigența față de mo
dul in care se asigură însușirea de
către activul de partid și de stat, de
către toți oamenii muncii a conți
nutului hotăririlor de partid și le
gilor tării, precum și respectarea
acestora. Așa după cum am putut
constata, activitatea"' desfășurată de
organele .și organizațiile de partid
pune in evidență ideea căi democra
ția noastră socialistă se împletește
organic cu ordinea și disciplina, cu
etica, si echitatea, cu legalitatea și
morala.
Iu această ordine de idei, tovarășul
Constantin Faina, secretar cu pro
blemele muncii organizatorice al
comitetului municipal de partid, ne
relatează ;
— Neocsitatca intărlrii legalității
socialiste este pregnant subliniată cu
prilejul instruirii periodice a cadre
lor de partid și de stat ; se mili
tează pentru ridicarea conținutului
formativ al adunărilor organizațiilor
de partid. ale organizațiilor de
masa și obștești, al adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, in ve
derea întăririi răspunderii muncito
rești. a legalității in fiecare 'unitate
economică și socială. Comitetul mu
nicipal de partid a întocmit un pro
gram undar de educație juridica, care
a prevăzut, in ultimele două-trei luni,
dezbateri in toate organizațiile de
partid, precum și alte acțiuni cum
ar fi : popularizarea in rindul mase
lor largi de cetățeni a hotăririlor de
partid și de stat, a actelor norma
tive. prezentarea de expuneri pe
teme juridice, prelucrarea unor
hotăriri judecătorești etc. La aceste
acțiuni participă membri ai comite
telor județean și municipal de
partid, cadre de conducere din eco
nomie, propagandiști, lucrători ai
procuraturii, justiției, miliției și ai
unităților financiar-bancare. Ținind
seama de unele abateri și pentru a
preîntîmpina pe viitor asemenea si
tuații, ne preocupăm ca în primul
rind cadrele de conducere din toate
sectoarele și de la toate nivelurile
municipiului nostru să aibă un te
meinic bagaj de cunoștințe juridice,
o conduită morală ireproșabilă.
Din practica noastră curentă, din
numeroasele situații concrete — care
pun în evidentă unele realizări, dar
și serioase neajunsuri in munca
noastră — am desprins faptul că în
respectarea legalității o mare im-

„D

Semnificative mutații intr-o vatră a muncii
(Urmare din pag. I)
că, in al doilea rind,
se identifică cu produc
ția de geamuri. Mulți
dintre cititori au admi
rat noile construcții cu
sticlă armată și aluminizată. ridicate in ultimii ani
la Sovata, Cluj-Napoca,
Deva, Baia Mare. Bacău,
Suceava, lași etc. Ea este
produsă și de specialiștii
de la întreprinderea de
geamuri din Timăveni.
Unitatea are vechi tradiții,
istoria amintește de o sec
ție „Ardeleana" înființată
in 1926, dar a înregistrat
transformări semnificative
după cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român, cind au intrat
în funcțiune două unități
specializate in fabricația
de geamuri trase și. res
pectiv, în ’84—’85, cind a
început să producă și butelii de sticlă.
Pamfil Mărginean a participat la toate aceste
transformări. A absolvit in
1959 o școală de chimie la
Năvodari. Zece ani mai
tirziu a terminat liceul seral patronat de intreprindere. A lucrat ca tehnician.
șef de serviciu, șef al com
partimentului de organiza
re. în paralel a urmat
cursurile fără frecvență
ale Academiei de științe
economice. în 1984 era con-

tabil-șef. De un an a fos.t
numit director al între
prinderii. Care este ora
exactă a preocupărilor spe-.
cialiștilpr de. aici ?
„Ponderea aparține gea
murilor subțiri solicitate
pe piețele americane și
vest-germane. Ele sînt uti
lizate, in principal, in con
strucții. Apoi, să nu vă
mire, au o foarte mare
căutare pentru conserva
rea și protejarea operelor
de artă, in special a ta
blourilor. Peste 80 la sută
sînt de calitate superioară.
Procentul este în creștere.
Cind am amintit de calita
te am avut în vedere cla
ritatea deosebită și trans
misia luminii. De psemenea producem lămpi, gea
muri colorate, geamuri
prelucrate. în total cam 10
milioane metri pătrați, echivalent pe an“.
Sticlarii tîrnăveni sînt
preocupați în aceeași mă
sură de viitorul apropiat.
Oameni, specialiști de mar
că cum sînt Vasile Toropu.
Gheorghe Simoneti. Inocențiu Blăjan. loan Chețan, Dumitru Hancu lucrează și privesc cum se
conturează sub ochii lor
o nouă investiție. Secția de
ceramică -pentru menaj,
geamuri de dimensiuni
foarte mici, loc unde ( se
vor produce și oglinzi ve-

nețiene. Și prevăd deja
deschiderea fantastică pe
care o va oferi, in aceeași
perspectivă, construirea fa
bricii de fibre și fire de
sticlă ce va deveni un important furnizor pentru
ramurile chimiei șl electro
tehnicii.

★

— Să __________
privim in oglinda
„____
prezentului orașului Tirnăveni, tovarășe primar Va
sile Blăjan !
— Așezarea este atestată
în urmă cu 700 de ani.
Mărturii edificatoare pen
tru vechile civilizații se
află in muzeul orașului pe
care l-am înființat în 1969.
Edificatoare pentru prezent
sint industriile UTbei. noile
cartiere, șapte la număr,
dintrț care amintesc de „1
Decembrie", „Enescu", „Ar
mata Roșie", unde s-au
construit, în ultimii 22 de
ani. peste 5 400 de aparta
mente. A crescut și supra
fața spațiilor comerciale,
am modernizat rețeaua
stradală. Lucruri frumoase
șpun locuitorii, dar și turiș
tii care ne vizitează, des
pre zona de agrement do
tată cu un ștrand olimpic,
terenuri de tenis, volei.
handbal, cinematograf, un
luciu de apă pe care se
practică sporturi nautice.
— Putem vorbi — inter
vine tovarășa Maria Maier

— secretară cu probleme
de propagandă — de re
țeaua de învățămînt for
mată din două licee și cinci
școli generale — ca infor
mație vă pot spune că pri
mul gimnaziu de fete Ia
Timăveni a fost înființat
în urmă cu aproape 100 de
ani —. de edificiile socialculturale. de o frumoasă
casă de cultură, ale cărei
formații artistice au fost
răsplătite cu numeroase
distincții la edițiile Festi
valului național „Cîntarea
României".
de
spitalul
vechi, modernizat, cu o
capacitate de 1100 de pa
turi. de o policlinică nouă,
de o frumoasă casă a că
sătoriilor. Ar mai trebui amintit că anul trecut in orașul nostru s-au născut
990 de copii. Pentru ei. dar
și pentru noi. ca un semn
al gindurilor senine, con
struim în parcul din zona
centrală o fîntînă artezia
nă. Proiectul aparține ar
tistului I. Cristea. Ea pre
zintă, ca elemente compo
nente. cele cinci cercuri
olimpice. înconjurate de
365 de porumbei albi. Este,
se înțelege, un mesaj sim
bolic, de pace, pentru ge
nerațiile viitoare. încă o
oglindă a sentimentelor
noastre.

Marian
CONSTANTINESCU

— De ce trebuie să suporte costurile
de producție asemenea cheltuieli ge
nerate de abateri de la tehnologiile
de fabricație, de la prevederile le
gale ? — il intrebăm pe economistul
Dumitru Grigorescu, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea „Rulmentul".
— De trebuit nu trebuie, nicide
cum. Cînd prețul de cost este încăr
m pornit pe urma unora'dintre
cat cu astfel de poveri înseamnă că
„serioasele neajunsuri" la care
noi, cei din conducerea organizațiilor
se referă secretarul comitetului
de partid și a unităților economice,
municipal de partid. Ce se
nu acționăm cu toată exigența pen
poate constata ? Așa cum a evidentru
 înlăturarea gravelor neajunsuri
țiat șl o recentă analiză întreprinsă
dintr-un domeniu sau altul. Voi da
de organele de partid, în unele
un exemplu. La 30 iunie anul trecut,
activitatea noastră, a celor de la
„Rulmentul", era grevată de stocuri
suprano.rmative de peste 190 milioa
ne de lei. Cum putea fi vorba de
aplicarea eficientă a noului me
canism economico-financiar. de o bună
VIAȚA DE PARTID
au’oconducere șl autogestiune cu un
asemenea uriaș balast ? îndrumați
de comitetul municipal de partid,
am
pornit o acțiune energică de re
în municipiul Brașov dresare
a situației, de reintrare în
normal, in legalitate. Comitetul de
partid, prin consiliul de control
muncitoresc, cu sprijinul activului
locuri Se încalcă inadmisibil preve
de partid, a întreprins analize, stu
derile legale cu privire la utilizarea
dii și a trecut, practic, la acțiune,
rațională, gospodărirea și apărarea • folosind toate pirghiile muncii pointegrității mijloacelor materiale și
litico-organizatorice.
bănești, la efectuarea corectă a în
— Rezultatul 7
casărilor și plăților, a recepțiilor și
— La 31 docembrie 1986. stocuri! a
inventarierilor, cu privire la anga
supranormative s-au redus la 100
jarea gestionarilor și constituirea
milioane, iar la 30 iunie anul curent
garanțiilor, la organizarea și exerci
— la 10 milioane. Acțiunea continuă
tarea controlului financiar preventiv.
în această direcție și in altele. De
In puternice unități brașovene, cum
pilda, am inițiat practica prelucră
sînt întreprinderile de autocamioane
rii actelor normative de bază in ca
și tractoare, combinatul de prelu
drul unor intilniri periodice cu mai
crare a lemnului, iși mai face loc.
ștrii, care — in calitatea lor de orga
pe ici. pe colo, mentalitatea dăună
nizatori ai producției Ia locurile de
toare că în procesul de producție
muncă — pot contribui decisiv la
pierderile sînt „inerente", găsindurespectarea neabătută a reglementă
li-se uneori chiar „motivări tehno
rilor legale referitoare la aplicarea
logice". Aceasta a dus și la serioase
acordului global, calitatea produse
neglijențe în gospodărirea, depozi
lor. realizarea planului la export etc.
tarea și conservarea materiilor pri
Desigur, avem in vedere și alte ca
me și materialelor, a produselor fi
tegorii de oameni ai muncii, practic
nite. determinind importante pagube
întreg personatul muncitor. Și aceas
în dauna societății noastre socialiste,
ta deoarece respectarea legalității
a economiei naționale.
nu este o chestiune facultativă pen
Investigația noastră a pus in evi
tru nimeni. Legea e una pentru toți,
dență și o altă mentalitate anacro
ea trebuie cunoscută și respectată
nică. antieconomică. potrivit căreia
de toți.
„costurile de producție suportă orice".
Reținem aceste cuvinte ca o con
Ce anume suportă ? Rebuturile (care
cluzie și ca un temei de meditație
nu sint imputate celor vinovați). ne
cu care încheiem prima parte a in
glijențele și incompetenta acoperite
vestigației noastre în municipiul
prin „cauze obiective" si care iau
Brașov.
forma penalităților, locațiilor, amen
zilor.
Gh. ATANASIU

portanță are exercitarea Controlului
de partid. De aceea am luat măsuri
ca această latură a activității polltico-organizatorice a Comitetului mu
nicipal de partid Brașov să se per
fecționeze neîncetat, să aibă un ca
racter sistematic, permanent, să se
desfășoare cu maximă responsabili
tate și exigentă comunistă.
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Creșterea răspunderii în
activitatea de conducere
— In trei articole publicate în
„Scinteia" in cadrul dezbaterii „Cen
trala industrială — titulară de plan".
Centrala pentru prelucrarea lemnu
lui. București-Pipera. tovarășe direc
tor general ing. Dumitru Nicoară. a
fost, criticată pentru nerezolvarea
unora din problemele fundamentale
cu care se confruntă citeva din în
treprinderile subordonate in reali
zarea sarcinilor de plan. Ați analizat
criticile adresate ? Sint.îndreptățite ?
— înainte de a răspunde direct la
întrebări, aș vrea să precizez, ca deo
sebit de utilă, dezbaterea inițiată pe
această temă de ziarul „Scinteia".
Este momentul — așa cum ne cere
și secretarul general al partidului —
să conferim centralelor industriale
statutul de eficiență așteptat de la
ele. și anume de a. fi in mod viabil
unitățile de bază ale autoconducerii
și autogestiunii activității economice.
Revenind la întrebare, trebuie să
spun că. in ansamblu, criticile adre
sate centralei noastre sînt îndreptă
țite. Cauze legate de mai mulți fac
tori — asupra unora dintre ei voi re
veni — au determinat această situa
ție. în mod autocritic trebuie să
spun că pe ansamblul centralei un
număr
relativ
mic de unități au
încheiat prima
jumătate a anu
lui cu rezultate
pozitive. Dintre
aceste nerealizări
hotăritoare pen
tru
activitatea
noastră, prin vo
lumul mare pe
care îl are, este
neindeplinirea planului la export,
deși, față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, am realizat un volum de
exoOrt cu 5 la sută mai mare.
întrebările adresate de dumnea
voastră pentru această convorbire,
pe fondul situației înfățișate de
mine, m-au determinat să reflectez
temeinic asupra cauzelor și să gă
sesc un răspuns real. Deși trecem
printr-o perioadă mai grea în ce
privește asigurarea bazei materiale,
problema nr. 1 in exercitarea de că
tre centrală a răspunderii pe-care o
are ca titulară de plan o constituie
calitatea cadrelor tie conducere din
centrală și unități, capacitatea lor de
a recepta și soluționa intr-un mod
nou, ca gindire și decizie, proble
mele complexe pe care le pune etapa
actuală a dezvoltării intensiv-calitative a economiei noastre. Avem în
treprinderi- cu condiții relativ egale
— ca dotare, asigurare a bazei ma
teriale. pregătire a forței de muncă
etc. — dar rezultatele sînt sensibil
diferite. Unde avem conduceri bune,
care știu, se angajează, se zbat să
rezolve problemele, rezultatele con
firmă acest efort. Unde nu avem —
și din păcate nu avem in multe uni
tăți — rezultatele sînt o „oglindă"
fidelă a capacității factorilor de con
ducere.
Lucrurile se prezintă Ia fel și în
cadrul centralei noastre, care are in
prezent 20 de .posturi libere — unele
de mare importanță, iar pînă la sfîrșitul anului, prin ieșirile la pensie,
numărul se va mări, ajungind să
reprezinte aproape 20 la sută din
necesarul do specialiști — dar nu
avem posibilitatea- să le ocupăm decit cu cadre de la unitatea pe care
este grefată centrala. Și atunci, ce
să facem ? Să întărim centrala și să
slăbim unitatea ?
O altă problemă. Organigrama pos
turilor de conducere, pe baza că
reia funcționează centrala și unită
țile, a fost elaborată in urmă cu 15
ani. In toți acești ani, in activitatea
unităților noastre s-au produs mo
dificări spectaculoase. Aproape 50 la
sută din unitățile care atunci reali
zau o producție in valoare de 250—
500 de milioane au ajuns la peste un
miliard lei. Dar orgahigrama postu
rilor de conducere continuă să fie
aceeași, egală ca număr de cadre, și
pentru unitățile cu 200 milioane —
cazul I.P.L. Botoșani — și pentru

cele cu peste un miliard lei plan
anual — cazul C.P.L. Arad.
— Revenind la esența problemei
-r- neindeplinirea planului de către
un număr mgre de unități — vă intrebăm : Nu a fost planul bine fun
damentat ? Nu are centrala instru
mentele necesare pentru a interveni
prompt in soluționarea problemelor
mai grele ? Nu-și poate exercita in
mod eficient calitatea de titulară de
plan ?
— Teoretic, am putea spune că
centrala are toate instrumentele pen
tru a asigura îndeplinirea planului.
Dar practic lucrurile nu se desfășoa
ră in mod ideal, conform cu regle
mentările stabilite. De pildă, cen
trala noastră își asigură aproape 90
Ia sută din baza tehnico-materială
din resursele economiei naționale.
Ceea ce înseamnă, in mod firesc, o
derulare mai bună a aprovizionării,
a realizării repartițiilor și contracte
lor, a pregătirii producției. Ei bine,
anul acesta ne-am confruntat și ne
confruntăm cu greutăți parcă mai
mari decit în alți ani. Am în față
o notă pe care am înaintat-o pe 25
iunie a.c. ministerului nostru spre
rezolvarea unor probleme deosebit de
presante. înainte
de a întreprinde
un asemenea de
mers am făcut și
noi, centrala, tot
felul de inter
venții. Dar au
rămas fără rezul
tat. In notă ară
tam că unele uni
tăți din Ministe
rul
Industriei
Chimice' nu au onorat reparti
țiile aprobate pentru 16 categorii
de materii prime și materiale ne
cesare fabricării mobilei — de la
grunduri, lacuri, uleiuri, foi de poli
etilenă pînă la tot soiul de cartoane
și hîrtii. Or, fără acestea nu se poa
te finaliza producția de mobilă, și
avem situații — nu exagerez cîtuși
de puțin — cînd loturi întregi stau
pentru că nu dispunem de cartoanele
necesare pentru ambalare. In aceeași
notă menționam că Ministerul Indus
triei Ușoare nu ne asigură cantități
le aprobate pentru două materii pri
me foarte importante — poliuretan
si vată de tapiserie,
— Ce vă propuneți în continuare
pentru a crește răspunderea centra
lei în realizarea tuturor sarcinilor
economice ?
— încă de la începutul lunii apri
lie am deschis la sediul centralei o
expoziție cu mobilier de export pen
tru partenerii străini, pe care o vom
repeta — pe baza cerințelor expri
mate de aceștia — in luna august.
Ca urmare a acestei expoziții, a ac
țiunilor întreprinse pe piața exter
nă, am încheiat primele contracte la
mobilă pentru 1988, care ■ reprezintă
circa 10 la sută din exportul anului
viitor, și ne-am propus ca pînă la
sfirșitul lunii octombrie să asigurăm
portofoliul de contracte pentru intre
gul an 1988. Sînt măsuri care derivă
și din răspunderea pe care ne-o asu
măm cind punem semnătura pentru
primirea planului pe anul viitor. O
semnătură care să reprezinte, pe de
o parte, garanția realizării lui. iar pe
de altă parte să asigurăm din capul
locului caracterul realist și realizabil
al acestuia.
în același timp. în toate unitățile
centralei, in spiritul Decretului Con
siliului de Stat privind stimularea
materială a personalului care parti
cipă Ia executarea producției pentru
export și a exportului, se acționează
cu toată răspunderea în vederea re
cuperării restanțelor, a devansării
tuturor comenzilor pentru trimestre
le III șt IV a.c.
Așa înțelegem răspunderea centra
lei de titular de plan și așa vom
acționa pentru materializarea ei în
viață.

Centrala industrială
- titulară de plan

Convorbire consemnată de

Constantin PRIESCU
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

TELEGRAMA ADRESATĂ

Președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
\

(Urmare din pag. I)

în acest cadru, s-a subliniat, cu satisfacție, că, asupra
problemelor discutate, președintele României și primul
ministru al Greciei au ajuns la înțelegeri importante, care
conferă un conținut tot mai bogat colaborării bilaterale
și pe plan internațional dintre cele două țări.
Comitetul Politie Executiv a relevat semnificația deose
bită a Declarației-Apel a președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru
al Republicii Elene, Andreas Papandreu, adoptată cu
prilejul vizitei, care dă expresie hotărîrii ferme a celor
două țări de a acționa, prin eforturi comune, în vederea
opririi cursei înarmărilor, In primul rînd a înarmă
rilor nucleare, pentru eliminarea completă a armelor
nucleare și reducerea substanțială a armamentelor
convenționale, pentru promovarea destinderii și păcii.
Comitetul Politic Executiv a reliefat importanța apelului
pe care președintele Republicii Socialiste România și pri
mul ministru al Republicii Elene l-au adresat președintelui
Statelor Unite ale Americii și secretarului general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice de a face totul pentru a se ajunge cît mai curînd
posibil la un prim acord privind eliminarea tuturor rache
telor cu rază medie de acțiune din Europa, ca un prim
pas spre realizarea de noi acorduri și înțelegeri care să
deschidă calea eliminării și lichidării tuturor armelor nu
cleare. Comitetul Politic Executiv consideră că există con
diții ca, în scurt timp, să se realizeze un asemenea acord
intre U.R.S.S. și S.U.A., că trebuie să se depună toate
eforturile pentru a se înlătura orice obstacole, orice pie
dici din calea realizării lui. In acest sens, este necesar

ca R.F.G. să renunțe la deținerea pe teritoriul său a ra
chetelor „Pershing 1-A".
'
Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnătatea deo
sebită a poziției României și Greciei, prezentată în Dedarația-Apel, cu privire la situația din Balcani, care exprimă
voința popoarelor lor de a trăi in pace și cooperare cu
toate țările balcanice, indiferent de sistemul lor politic
și social, hotărîrea de a acționa consecvent pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a în
țelegerii și colaborării, fără arme nucleare și chimice. In
acest cadru, a fost reliefată importanța pe care România
și Grecia o atribuie organizării cit mai curînd, la Bucu
rești, a unei conferințe la nivel inalt a țârilor balcanice,
pentru dezvoltarea largă a colaborării și cooperării în
Balcani, întărirea încrederii, securității și păcii în această
parte a Europei.
A fost apreciat în mod deosebit faptul că, în timpul
convorbirilor, ș-a convenit să se continue consuitările româno-elene la nivel inalt, să se intensifice conlucrarea
dintre România și Grecia pe arena mondială, pentru a
contribui și în viitor la soluționarea problemelor funda
mentale ale păcii și dezarmării, probleme de o însemnă
tate vitală pentru popoarele noastre, pentru toate națiu
nile lumii.
Comitetul Politic Executiv a aprobat pe deplin rezulta
tele noii întîlniri dintre președintele Nicolae Ceaușescu și
primul ministru Andreas Papandreu și a stabilit măsuri
pentru dezvoltarea, în continuare, a colaborării șt priete
niei româno-elene.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea,
probleme curente ale activității de partid și de stat.

Pentru- toți oamenii muncii din agricultură,

o sarcină de mare răspundere

PARTICIPAREA ACTIVĂ LA STRlNGEREA
FURAJELOR Șl IRIGAREA CULTURILOR
BUZĂU,

Apă, cit mai multă apă plantelor!

Lucrătorii ogoarelor buzoiene au
intensificat irigarea culturilor de le;gume, porumb, plante furajere si a
tinerelor plantații vitipomicole. Deși
în săptămina trecută, in unele zone
ale județului s-au înregistrat scurte
averse de ploaie, care au umezit
stratul arabil, rezerva de apă din sol
continuă să scadă datorită tempera
turilor ridicate din cursul zilei
și al nopții, ca și a consumului
care, la porumb și plantele furajere,'
atinge 90—110 metri cubi de apă la
hectar pe zi. In aceste condiții, ca
urmare a măsurilor luate de coman
damentul județean pentru agricul
tură. pe lingă sistemele apartinînd
întreprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare Buzău, care asigură ana nece
sară pentru 17 253 hectare, lucrătorii
ogoarelor buzoiene acționează cu
toate forțele pentru extinderea su
prafețelor irigate din surse locale :
piraie. bălti, din puțuri forate. De
asemenea, se folosesc vagoanecistemă. bene, butoaie, găleți pen
tru ca ana să ajungă cît mai repede
la rădăcina plantelor și în cantități
cît mai mari.
Prin folosirea, at it ziua, cit și
noaptea. ai instalațiilor de Ia
I.E.E.L.I.F. si din sistemele locale se
asigură aplicarea udărilor conform
normelor stabilite pentru cele 29 160
hectare cultivate cu legume, porumb,
sfeclă de zahăr si nlante furajere.
Cele mai bune rezultate în co pri
vește funcționarea sistemelor de iri
gații au formele de legume alo
întreprinderii de legume și fruc
te Buzău. întreprinderii de produ
cere și industrializare a legumelor

giurgiu ,

și .fructelor Rimnicu Sărat, coopera
tivele agricole Robească. Scurtești.
Merci. întreprinderile agricole de
stat Buzău. Rimnicu Sărat și Stîlpu,
aici fiind organizate echipe de udători. cazate in cîmp. care, zi si noap
te, asigură apa necesară plantelor.
Practic, în întregul județ, fiecare
sursă de apă. oricît de neînsemnată
ar părea, este dirijată sure culturile
agricole. Inițiativele sînt mai bine
venite ca orieînd. în consiliul agro
industrial Săhăteni, spre exemplu,
sosesc zilnic 6 vagoane-cisternă. Apa
este preluată imediat cu masinicisternă, cu atelaje echipate cu bene
și butoaie. Apoi cu găleata ajunge
Ia rădăcinile butașilor din pepiniere
le de viță de vie. Peste 2 000 de coo
peratori din Ulmeni, Saringa. Pie
troasele. Greceanca. Breaza. Săhă
teni si Năieni participă zilnic la această importantă acțiune, salvind
astfel o investiție în valoare de zeci
de milioane de lei.
La fel acționează și cooperatorii
din Rușetu. Cu 15 cisterne, cu 65 de
atelaje, ei transportă zilnic peste
500 000 litri apă din riul Călmătui.
irigind legumele, cultura dublă de
porumb și tinerele plantații vitipo
micole.
La cooperativa agricolă Vernești
am remarcat colaborarea fruc
tuoasă dintre electromecanicii de la
I.E.E.L.I.F. Buzău și membrii for
mațiilor de udători. „în aceste z:le
toride — ne snune Ing. Maria Tudor,
președinta unității — am reușit să
asigurăm, conform normelor stabili
te. necesarul de ană pentru porumbul
în ogor propriu si în cultură dublă,
pentru sfecla de zahăr și alte cul

turi". Atît .ziua. cit și poantea, este
folosită eficient apa din Canalul ClVest al amenajării complexe liidroameliorative „Cîmpia Buzăului" și
cea din sistemul local de irigații.
Grija și răspunderea pentru soarta
viitoarelor recolte sint omniprezen
te. Iată doar un singur exemplu,
edificator in acest sens, .surprins la
C.A.P. Vernești. Pentru salvarea
unei sole cu sfeclă de zahăr, in zi
lele cu temperaturi ridicate au venit
în ajutor, spre a muta aripile de
ploaie, chiar și femeile care lucrau
in livadă.
Și la C.A.P. Gherfiseni se irigă cu
spor. Ziua se află sub semnul ur
gentei legumele, sfecla de zahăr si
lucernierele. iar noaptea — porum
bul. „Avem culturi bine întreținute,
cu densități optime — ne precizează
ing. Valeriu Călin, președintele uni
tății. și nu vrem să le lăsăm pradă
secetei".
în lupta cu seceta sînt folosite
acum și puțurile forate. ..La cele 4
ferme' vegetale — ne spune ing. Vasile Moșescu. directorul I.A.S. Buzău —
am repartizat cite un cadru de con
ducere. iar la formațiile de udători
cite un inginer agronom, astfel îneîț
apa din sistem si din cele 4 puțuri
forate care ne-au fost date recent
spre exploatare de direcția apelor, să
ajungă cît mai repede la rădăcina
plantelor. Acordăm o deosebită aten
ție irigării lucernierelor si porumbu
lui în cultură dublă pentru ca în
iarnă să avem asigurat întreg nece
sarul de furaje".

Stelian CHIPER

corespondentul „Scînteii"

S-a strins mult fin, dar nu la nivelul
cerințelor zootehniei

în cele șapte luni care au trecut
din acest an. -in unitățile agricole din
județul Giurgiu au fost strînse și
depozitate 42 400 tone fîn, 54 600 tone
suculente și 63 900 tone grosiere. E
mult, e puțin ? Față de programul
stabilit pentru această perioadă nu
s-au realizat 23 600 tone fîn. Puteau
fi asigurate cantități mai mari de
furaje ? „Evident că da — afirmă dr.
Alexandru Epîngeac. director cu zoo
tehnia in cadrul direcției agricole ju
dețene. De altfel, pe baza măsuri
lor stabilite de către comitetul ju
dețean de partid. începînd cu acest
an. s-a trecut la o reconsiderare ra
dicală a rolului deosebit pe care îl
are finul de lucernă în hrana ani
malelor și în obținerea producțiilor
planificate. Dovadă că. in prezent,
r.vem ocupate cu lucernă peste
11 000 hectare. De asemenea, toate
cele 42 400 tone fîn depozitate pînă
acum în unitățile agricole sînt con
stituite numai din lucerna provenită
din coasele întii și a doua. în
multe unități s-a trecut și la efec
tuarea celei de-a treia coase la lu
cernă. De fapt, această lucrare tre
buia încheiată încă de acum trei săptămini, insă datorită caniculei, ve
getația a întirziat. Totuși, prin lu
crări de irigare și la această coasă
vom obține. în medie. 4—5 tone fin
la hectar. Acum acționăm cu toa
te forțele pentru a recupera aceas
tă răminere în urmă, iar prin
sporirea eforturilor la nivelul fiecă
rei unități putem asigura întreaga
cantitate prevăzută de furaje".
Ne interesăm ce resurse de furaje
mai există în județ și cum se acțio
nează pentru strângerea acestora la
timp și fără pierderi. Aflăm că, in
afară de lucernă, care constituie
finul de bază, vor mai fi puse în va
loare cantități însemnate de porumb
din a doua cultură, fîn de pe miriști,

precum și iarba existentă din abun
dență pe taluzurile canalelor de iri
gații. Alexandru Ancu, președintele
cooperativei agricole din Slobozia,
ne-a spus : ..Potrivit programului,
pentru perioada de stabulație nece
sarul de furaje este de 470 tone fin
din lucernă. Pînă acum am depozi
tat 369 tone. Dar să nu uităm că mai
avem de efectuat încă două coase și
deci vom ajunge la aproape 1 000
tone fîn de lucernă. De asemenea,
sintem pregătiți să strângem alte
peste 100 tone de fin de pe miriști",
însemnate cantități de fin au fost
strînse și depozitate și în coopera
tivele agricole din Găujani, Toporu,
Izvoarele, Greaca și altele. La Gău
jani, spre exemplu, s-au depozitat
pînă acum, in condiții foarte bune,
879 tone fin, iar la Greaca — 400 tone
din necesarul de 584 tone.
De altfel, în urma unei recente
analize întreprinse de comitetul ju
dețean de partid, s-a stabilit ca,
pentru completarea deficitului de fu
raje, indeosebi in unitățile din zona
de nord, să se recolteze de pe miriști
peste 8 000 tone fin. Dată fiind lipsa
de precipitații, pentru a stimula dez
voltarea mai rapidă a vegetației pe
miriștile rezervate a fi recoltate ca
fin s-au aplicat și udări din siste
mele locale de irigații.
La direcția agricolă județeană, răminerea în urmă în ce privește de
pozitarea finului este pusă pe seama
lipsei de preocupare a conducerilor
unor unități agricole și mai ales a
unor specialiști pentru aplicarea cu
consecvență in practică a măsurilor
privind extinderea culturii lucernei
și asigurarea tuturor condițiilor
necesare creșterii producției pe uni
tatea de suprafață. Astfel, în coope
rativele agricole Stoenești—Florești,
Roata, Hulubești, Stoenești-Călugăreni, Buturugeni și altele, can

titățile de fin,, strînse și depozitate
pînă acum sînt cu mult sub nivelul
programului stabilit. Șt la această
dată, înaintată, cooperativa agricolă
din Stoenești-Florești dispune de
numai 74 tone fîn din cele 274 tone
planificate ; C.A.P. Stoenești-Călugăreni — doar 300 tone fîn din
cele 1100 tone prevăzute prin plan.
De asemenea, la cooperativele agri
cole din Hulubești și Roata, deși
există in cultură suprafețe mari cu
lucernă, din cele două coase efec
tuate pînă acăm. in bazele furajere
nu au ajuns decît 300 din cele 1 100
tone planificate și, respectiv, 140
tone din cele 523 tone prevăzute.
Cauzele ? Consultind fișele de evi
dență a producției se constată că în
unitățile amintite de pe fiecare hectar
cultivat cu lucernă s-a obținut în
medie abia 1,2 tone fin la o coasă,
față de 4—5 tone prevăzute prin
plan. Și acest lucru se datorează
faptului că specialiștii nu s-au îngri
jit ca lucernierele să fie întinerite.
Unii specialiști din agricultura
județului Giurgiu își pun mari spe
ranțe în completarea deficitului de
furaje cu porumb din cultura a
doua, în loc să treacă acum la strîngerea din cîmp a tot ceea ce se
poate strînge ca fin. Cooperativei
agricole din Hulubești, pentru a-și
completa deficitul de furaje, i s-a
repartizat să recolteze 100 tone fin
de pe taluzurilg canalelor de iriga
ții. Dar în mod nejustificat întîrzie să treacă la cosit.
în județul Giurgiu există încă
multe resurse de furaje care, printr-un spirit gospodăresc mai dezvol
tat, pot și trebuie să fie puse în va
loare integral.

Ion MANEA,
corespondentul „Scînteii''

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

cu prilejul Zilei marinei Republicii Socialiste România
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Comandant suprem al Forțelor Armate,
La sărbătorirea Zilei marinei Republicii Socialiste România, marinarii
patriei iși îndreaptă gîndurile și sentimentele de profundă dragoste și
aleasă prețuire spre gloriosul și eroicul nostru partid comunist, spre dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al
neamului, înflăcărat militant revoluționar și patriot, eminent strateg și
ctitor al României socialiste, ilustră personalitate a lumii contemporane,
eare ați făcut din slujirea eu nețărmurit devotament a intereselor națiunii
române, a cauzei socialismului și comunismului, țelul suprem al exem
plarei dumneavoastră vieți și activități revoluționare.
In atmosfera de înaltă mîndrie patriotică și puternică efervescentă
creatoare generată de întâmpinarea, cu rezultate deosebite în toate dome
niile de activitate, a Conferihtei Naționale a partidului, a celui de-al III-lea
Congres al educației politice și culturii socialiste, a aniversării a 40 de ani
■ ----- Republicii,
"
---- =—-șj militari vă aduc prinosul rede la proclamarea
marinarii
cunoștinței lor pentru grandioasele infăptuiri realizate in cea mai
rodnică epoeă din multimilenara existentă a patriei noastre — „Epoca
Nicolae Ceaușescu", pentru tot ce ați întreprins și întreprindeți spre
gloria poporului și măreția României socialiste.
Retrospectiva acestor ani de inegalabile impliniri confirmă in mod
strălucit faptul că toate marile prefaceri înnoitoare petrecute in structura
societății românești poartă pecetea gindirii dumneavoastră profund științi
fice și a acțiunii revoluționar-transformatoare consacrate înfloririi patriei,
ridicării permanente a nivelului de trai material și spiritual al poporului.
La tradiționala sărbătoare a marinei române, exprimăm, de asemenea,
întreaga noastră gratitudine tovarășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere interna
țională. pentru contribuția remarcabilă adusă la infăptuirea politicii interne
și externe a partidului, la îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea științei, înyățămîntului și culturii
naționale, la creșterea prestigiului României socialiste in lume.
Ne sint vii in memorie înălțătoarele momente prilejuite de vizitele de
lucru efectuate de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
Ia șantiere și întreprinderi de construcții navale, in unități ale marinei
militare. Vă raportăm că sintem ferm angajați in înfăptuirea neabătută a
sarcinilor, indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați trasat pentru per
fecționarea dotării tehnice a navelor de luptă și ridicarea necontenită a
capacității combative a unităților și marilor unități de marină.
Cinstind glorioasele tradiții de luptă ale poporului, ale marinei româ
nești. vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
toți fiii țării aflați la datorie sub faldurile tricolorului românesc ridicat la
catarg vor acționa neabătut pentru infăptuirea Ia inalt nivel calitativ a
obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, a sarcinilor re
zultate din magistrala dumneavoastră euvintare rostită la convocarea-btlanț
a activului de bază de comandă și de partid din armată, din
" Directiva
‘
privind pregătirea militară și politică a armatei in perioada 1986—1990,
cu
răspundere
comunistă
toate
misiunile
încredințate,
pentru a îndeplini
♦

ir

Cu prilejul Zilei marinei Republicii Socialiste România, in marile
unități și unitățile marinei militare,
la casele armatei din garnizoanele
unde există asemenea unități, la
șantierele navale. în întreprinderile
și instituțiile marinei civile s-au
desfășurat multiple activități rțcăitico-educative, au avut loc adunări
festive la care a (ost expusă con
ferința „Tradițiile înaintate ale- ma
rinei militare. Dezvoltarea marinei
române in cincinalul 1986—1990 și in
perspectivă pină în anul 2000", ur
mată de spectacole prezentate de
formații artistice ale marinarilor.

participante la Festivalul national
„Cintarea României".
Duminică. 2 august. Ia bordul na
velor militare și civile a fost ri
dicat. intr-un cadru solemn, marele
pavoaz.
Cu prilejul Zilei marinei Repuparticiblicii Socialiste România........
_
panții la adunarea festivă organizată
la Comandamentul marinei militare
au adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al Forțelor
Armate.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: Azi și mîine meciuri internaționale
în Capitală
• Echipele de fotbal Steaua Bucu
rești. F.C. Bruges (Belgia), F.C. Den
Bosch (Olanda) și A.S.K. Vorwărts
(R.D. Germană) iau parte, azi și
mîine, la turneul internațional de
fotbal dotat cu „Cupa Steaua" ce va
avea loc pe stadionul clubului orga
nizator, din bd. Ghencea. Astăzi sint
programate meciurile : F.C. Bruges
— A.S.K. Vorwărts (ora 16.30) și
F.C. Den Bosch — Steaua (ora 18,30).
Miine, cuplajul începe tot la ora
16.30, in prima partidă intilnindu-se
echipele învinse în ziua inaugurală,
iar apoi formațiile câștigătoare din
ziua precedentă, care își vor disputa
trofeul pus in joc.
• Pe stadionul Giulești, azi, de la
ora 18, se întilnesc, intr-un meci
★

HANDBAL. La Ankara s-au în
cheiat campV>natele balcanice de
handbal pentru juniori. Competiția
feminină a fost câștigată de selec
ționata României — 7 puncte (gola
veraj 106—55), urmată in clasamen
tul final de formațiile Iugoslaviei —
7 puncte (103—61), Bulgariei — 4
puncte. Turciei: — 2 puncte și Greeiei — zero puncte. în turneul mascu
lin, pe primul loc s-a situat repre
zentativa Iugoslaviei — 6 puncte,
urmată de echipele României — 6
puncte (golaveraj inferior), 'Bulga
riei — 4 puncte. Turciei și Greciei
— cu cite 2 puncte. Rezultate Înre
gistrate in ultima zi de întreceri :
feminin : România — Iugoslavia
16—16 (9—7) ; Bulgaria — Turcia
23—17 (14—6) ; masculin : România
— Iugoslavia 25—24 (11—14) : Bul
garia — Turcia 35—25 (16—11).
BASCHET. Campionatul european
de baschet pentru junioare II (ca*
dete) s-a încheiat la Chorzow (Polo
nia) cu victoria selecționatei U.R.S.S.,
care a întrecut în finală cu scorul de
83—58 (50—35) formația Cehoslova
ciei. Rezultate înregistrate în meciu
rile pentru clasament : locurile
3—4 : Iugoslavia — Bulgaria 86—72
(52—40) ; locurile 5—6 : România —
Frahța 70—53 (35—31) ; locurile
7—8 : Italia — Finlanda 66—53
(35—31).
TIR. în orașul finlandez Lahti
s-au încheiat Campionatele europe
ne de tir. in ultima zi a competiției
proba feminină de pistol sport fiind
cîștigată de sovietica Irtna Kocerova. cu 686 puncte (586 plus 100). ur
mată de compatrioata sa Marina Dobranșeevo — 684 puncte. Britt-Marie
Ellis (Suedia) — 683 puncte. Anișoara Matei (România) — 683 punc
te etc.
ȘAH • Campionatul mondial de
șah pentru juniori de la Baguio (Filipine) a fost cîștigat de indianul
V. Anand (17 ani) care, totalizing 10
puncte din 13 posibile, a îndeplinit
și norma de mare maestru. Pe locul'
al doilea (cu 9.5 puncte) s-a clasat
sovieticul V. Ivanciuk. • în turneul
interzonal feminin de șah de la
SUCEAVA. — O dată cu desfășu
rarea, la Casa de cultură a
sindicatelor din municipiul Suceava a Galei laureaților, s-a
încheiat concursul muzical de
interpretare instrumentală „Ciprian
Porumbescu". La această ediție
(a 16-a) au participat peste 180 de
concurenți din 29 de județe și din
municipiul București — pionieri,
șoimi ai patriei și uteciști, care au
dobindit dreptul de a fi prezenți
la această competiție ca urmare a
cuceririi titlului de laureat ăl Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei". In perioada desfășurării con
cursului, participanta au susținui
și concerte in fata oamenilor mun
cii dintr-o serie de întreprinderi și

amical de fotbal, echipa Rapid Bucu
rești și formația egipteană Arsenal
Cairo.
• Turneul internațional de fotbal
de la Varna a fost cîștigat de echipa
Universitatea Craiova, învingătoare
cu scorul de 1—0 (0—0) în finala
disputată în compania formației lo
cale Cerno More. Unicul gol al parti
dei a fost înscris de Gheorghe Po
pescu. în meciul pentru locurile
3—4. echipa Ț.S.K.A. Sredet Sofia a
întrecut cu 6—3 (după executarea lo
viturilor de la 11 m) formația portu
gheză Belenenses. Fotbalistul craiovean Viorel Vancea a fost desem
nat drept cel mai bun atacant al
competiției.
♦

Smederevska Palanka (Iugoslavia),
după 14 runde conduce Elișka Kli
mova (Cehoslovacia) — cu 10,5 punc
te, secundată de Nona Gaprindașvili — 10 puncte. O După 12 runde
în turneul interzonal masculin de
șah de la Szirak (Ungaria), in frun
tea clasamentului se află Nunn (An
glia) și Hjartarson (Islanda) — cu cite
9 puncte. Mihail Marin, care în runda'
a 12-a a remizat cu suedezul Ander
son. ocupă locul 10. cu 5,5 puncte.
• Turneul international feminin de
șah de la Biel (Elveția) a revenit
marei maestre sovietice Nana Aleksandria. care a totalizat 8 puncte din
9 posibile. Pe locul al doilea, cu' 7
puncte, s-a clasat marea maestră ro
mâncă Elisabeta Polihroniade.
în turneul masculin. Mihai Șubă
(România) a ocupat Jocul al 3-lea,
cu 8,5 puncte din 11 posibile.
TENIS O în calificările turneului
internațional masculin de tenis de
la Kitzbuhel (R.F. Germania), jucă
torul român Florin Segărccanu l-a
întrecut cu scorul de 6—4. 6—1 pe
portughezul Joao Cunha Silva. în
timp ce Jorge Bardou (Spania) a
dispus cu 6—4, 6—2 de Diego Nargiso (Italia). • Sferturile de finală
ale turneului internațional masculin
de tenis de la Washington s-au sol
dat cu următoarele rezultate : Boris
Becker — Jay Berger 6—3. 6—2;
Ivan Lendl — Jimmy Arfas 6—3.
4— 6. 6—4 : Jimmy Connors — Todd
Witsken 6—3. 2—6. 6—2; Brad Gil
bert — Marty Davis 6—4, 6—4.
NATATIE. înotătorul american
Matt Biondi și-a egalat propriul re
cord mondial in proba de 50 m liber
disputată in cadrul campionatelor
de natație ale S.U.A. de la Clovis
(California), fiind înregistrat cu tim
pul de 22"33/100. în proba similară
feminină, prima s-a clasat Lisa Dor
man — 25”94/100.
POLO PE APA. în ziua a doua a
competiției internaționale dg polo
pe apă de la Atena s-au înregistrat
rezultatele : R.F. Germania — Gre
cia 9—8 ; Iugoslavia — Spania 5—5;
U.R.S.S. — Franța 11—8.

Vă mulțumesc călduros pentru mesajul amabil pe care mi l-ați trimis
cu prilejul aniversării zilei noastre naționale.
Doresc să vă asigur de înalta apreciere pe care o dăm relațiilor de prie
tenie și cooperare statornicite intre țările noastre prietene, relații pe care
sintem hotăriti să le dezvoltăm și să le diversificăm in interesul popoarelor
noastre, al cauzei păcii și securității internaționale.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de multă sănătate și fericire
personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul român
prieten.
Cu cea mai înaltă stimă și considerație.

MOHAMMED HOSNI MUBARAK

Cronica zilei
Cu prilejul vizitei în țara noastră
a delegației parlamentare congoleze,
condusă de Jean Gartga-Zandzou.
președintele
Adunării
Naționale
Populare, insărcinatul cu afaceri a.i.
al R.P. Congo la București. Henri
Bounda. a oferit luni un cocteil.

Viața economico-socială
a localităților patriei
T— ------------------------------------————
—
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

IALOMIȚA : Succese ale constructorilor de poduri
La podul de peste Dunăre de Ia
Cernavodă, prevăzut cu cale ferată
și autostradă, lucrările se desfă
șoară intr-un ritm susținut. Ieri,
pe marele șantier, am aflat că,
pentru a se încadra în gra
ficele de execuție prevăzute,
constructorii muncesc 24 de ore din
24. Ei apropie momentul cind pri

BRAILA. — Sub genericul „Ser
bările Dunării", la Brăila s-a des

ma locomotivă și primul autovehi
cul vor traversa Dunărea pe noile
magistrale feroviare și rutiere.
Constructorii de la Dunăre sint hotărîti să întimpine prin fapte
exemplare marea sărbătoare na
țională de la 23 August și Confe
rința Națională a partidului. (Mi
hai Vișoiu).

TIRGU MUREȘ : Sporește zestrea edilitară
La Tirgu Mureș se
construiește noul car
tier „Unirii", din cate
au și fost, realizate
primele 1 000 de apar
tamente. Alte blocuri
de locuințe au fost
înălțate in marile an
sambluri din cartierele
„1848", ,.T-1“, „T-2“,
„T-3", „T-4". „7 No
iembrie", „Aleea Carpați“ și altele. Lu
crătorii Trustului an
trepriză generală de

construcții-montaj Mu
reș au dat in folosință
cel de-al 40 000-lea apartament construit la
Tirgu Mureș in peri
oada care a trecut de
la Congresul al IX-lea
al partidului. In aceeași perioadă, pe
harta orașului au apă
rut numeroase obiecti
ve social-culturale im
portante, intre care
spitalul clinic jude
țean cu 1 200 paturi,

creșe și grădinițe, pre
cum și numeroase uni
tăți comerciale și de
prestări de servicii că
tre populație. La aces
te realizări o contri
buție de seamă și-au
adus-o cetățenii orașu
lui. care, numai in ac
tualul cincinal, au
efectuat prin muncă
patriotică, lucrări in
valoare de aproape un
miliard lei. (Gheorghe
Giurgiu),

FALCIU : Racordare Ia circuitul feroviar al țării
Luni, 3 august, locuitorii comunei
Fălciu, din județul Vaslui — pu
ternic centru agroindustrial — au
trăit un important eveniment : da
rea în folosință, prin sosirea pri
mului tren, a noii stații FălciuNord, ce racordează localitatea la
circuitul feroviar al țării. Se îm
plinește astfel o mai veche dorință
a locuitorilor, de aici care, deși co

muna lor figura în mersul trenu
rilor, cind plecau sau veneau la
gară trebuiau să meargă 10 kilo
metri pe jos. Noua și cocheta «tă
tic, dispunînd de toate utilitățile
și echipamentele necesare, vine și
în sprijinul cetățenilor din alte lo
calități de pe valea Prutului. (Petru
Necula).

DR0BETA-TURNU SEVERIN: Rezultate
ale modernizării producției
Specialiștii și muncitorii cu înal
tă calificare de la întreprinderea
mecanică de armături și pompe din
Drobeta-Turnu Severin desfășoară
o intensă activitate pentru moder
nizarea proceselor de producție.
Soluțiile tehnice concepute și apli
cate pină acum s-au soldat cu re
zultate deosebite : un spor la producția-marfă de 52,9 milioane lei,

reducerea cheltuielilor materiale cu
aproape 10 milioane lei și un bene
ficiu suplimentar de 19,8 milioane
lei. S-au obținut, totodată. însem
nate economii de materii prime și
materiale : 207 tone metal. 32 MW
enerfeie electrică și 165 tone com
bustibil convențional, (Virgiliu Tă
ia ru).

BUZĂU : Economii de metal
întreprinderea de prelucrare a
maselor plastice din municipiul
Buzău este un important producă
tor de filtre auto pentru economia
națională. în coloanele ziarului
nostru am consemnat, la timpul po
trivit, semnificația .recuperării fil
trelor de ulei pentru tractor și re
introducerii lor în procesul de pro
ducție, in condițiile respectării ri
guroase a normelor de calitate și
funcționalitate. Faptul că unitatea
buzoiană recuperează anual peste
100 000 filtre, reprezintă o economie
de mari , cantități de tablă. în pre
zent, atenția și preocupările spe

cialiștilor de aici sint orientate
spre realizarea unei variante de
filtru recuperabil pentru autoturis
mele „Dacia". Este vorba, ca și in
cazul filtrelor de ulei pentru li ac
tor, de o prelungire a carcasei me
talice care să poată permite, in ur
mătorul ciclu de producție, prelu
crarea ei pentru a doua oară. Bine
înțeles, celelalte elemente compo
nente vor fi în totalitate înlocuite.
Folosirea in două cicluri a carcasei
metalice reprezintă un ciștig în
semnat atît pentru întreprindere,
cît și pentru economia națională.
(Stelian Chiper).

BRAȘOV : Sistem de teleinformare
Pină de curind, determinarea
consumurilor de energie electrica ia
marii consumatori din municipiul
și județul Brașov se făcea „prin
citire" a contoarelor de pe fiecare
linie de alimentare. De citva timp,
citirea. însumarea și transmiterea
consumurilor se fac automat, prin
sistemul de teleinformare. Situația
consumului la fiecare abonat apare

în modul acesta imediat pe ecranul
unui display aflat la comandamen
tul energetic din cadrul întreprin
derii de rețele electrice. Prin aoeasta se economisește timp și se
elimină erorile. în plus, se asigură
o mai judicioasă distribuire a ener
giei către consumatori.
(Nicolae
Mocanu).

Institutul <le meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 4 august (ora 21) — 7 au-,
gust (ora 21). In țară : Vremea va fi
in general instabilă, cu cerul temporar
noros în regiunile nordice și nordvestlce șl predominant frumoasă, cu
cerul variabil in rest. Vor cădea ploi
locale, îndeosebi averse însoțite de
descărcări electrice In nordul și nordvestul țârii șl doar pe alocuri In rest.
Izolat vor ti condiții de grindină șl

cantități de apă de 15 litri pe metrul
pătrat in 24 de ore. Vintul va sufla
slab pînă la moderat cu unele Inten
sificări In nordul țării de 35—55 km la
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, mai coborîte. izolat, in prima noapte, dar ușor
mal ridicate in sud, iar cele maxime
între 20 și 26 grade in regiunile ndrdlce și intre 25—33 grade in rest, izo
lat mal ridicate. In București : Vreme
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil. Posibilități pentru ploaie de
scurtă durată. Vîntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila intre 15 și 18 grade, iar
cele maxime Intre 30 și 33 grade.

20,00 Telejurnal
• In întimpinarea
marii
săr
bători
20,20 Viața economică
20,35 Prestigiul școlii românești la

proba competițiilor Internațio
nale (color) — reportaj
20.50 Seară de balet (eolor)
„Balul" de Aram Haciaturlan.
Dramă coregrafică Inspirată după
o nuvelă de Lermontov. Interpre
tează Ansamblul de balet al Tea
trului Academic din Odessa.
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea

CARNET CULTURAL
instituții, precum și in taberele
pionierești de la Bucșoaia și „Ba
lada" din Gura Humorului. Tot
odată, ei au făcut tradiționala
excursie in satul copilăriei compo
zitorului Ciprian Porumbescu. unde
a fost susținut concertul omagial.
Juriul național a acordat Marele
premiu „Lira de aur" elevei Știrbit
Raluca, de la Liceul de artă din
Iași. (Sava Bejinariu).

Au participat membri ai Biroului
Marii Adunări Naționale, al condu
cerii unor ministere, reprezentanți ai
altor instituții centrale, deputati.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați in
tara noastră.
(Agerpres)

fășurat cea de-a Vl-a ediție a unui
bogat și Variat ciclu de manifes
tări politico-ideologice și culturalartistice, organizate de consiliul
municipal de educație politică și
cultură socialistă. In întreprin
deri, in cluburile muncitorești, pe
arenele de vară și pe faleza Du
nării au avut loc seri ale fruntași
lor in producție, expuneri, prezen
tări de cărfi, spectacole cu forma
țiile artistice de amatori, proiecții
de filme, expoziții de artă plastică
și grafică, concursuri gen „Cine

știe ciștigă" și altele.
Priceputu).

(Candiano

VRANCEA. — Împlinirea a 70 de
ani de la eroicele lupte purtate pe
frontul Mărășești — Mărăști — Oituz a prilejuit in județul Vrancea
organizarea a numeroase manifes
tări. politico-educative și culturalartistice. Duminică, 2 august, la
Mausoleul eroilor din Mărășești a
avut loc spectacolul omagial ..Le
gământ la casa neamului". In această săptămină, la casele de cul
tură și căminele culturale sint or
ganizate expuneri, evocări literare,
vizite la mausolee și monumente
istorice, proiecții de filme. (Dan
Drăgulescu).
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încheierea lucrărilor sesiunii U.N.C.T.A.D.
GENEVA 3 (Agerpres). — La
Geneva s-au Încheiat, luni, lucrările
celei de-a Vil-a sesiuni a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), la care
au luat parte reprezentanți ai celor
peste 160' de state membre. între
care și România, ai unor instituții
specializate ale O.N.U. și ai altor
organizații internaționale.
Timp de trei săptămini, participanții au examinat principalele evo
luții și tendințe din economia mon
dială, căile și modalitățile de revitalizare a economiei și comerțului
international, prețurile materiilor

pentru încetarea cursei înarmărilor
„Pentru ca Hiroshima să nu se mai repete !"

A
TOKIO. — La Tokio au continuat
A lucrările
Conferinței internaționale
interzicerea armamentelor
jpentru
nucleare. în intervențiile lor. par-

ticipanții și-au exprimat îngrijora
rea profundă în legătură cu esca
ladarea neîntreruptă a cursei înar
mărilor, în special a înarmărilor
A;nucleare, și s-au pronunțat pentru
lichidarea arsenalelor atomice exis
încetarea experiențelor nu
A tente,
cleare, desființarea bazelor militare,
din Oceanul Pacific și transforma
rea aoestei regiuni intr-o „zonă a
...... liberă de arme nucleare.
„tă, conferința a adoptat o
’ Totodat
l Declarație in care se subliniază
1 necesitatea imperioasă a organiză
rii de acțiuni comune ale opiniei
publice mondiale în direcția lichi
dării neintîrzlate a arsenalelor nu
cleare și încetării pregătirilor din
cadrul programului american de
înarmare cosmică Inițiativa de
* apărare
strategică (S.D.I.), cunoscut

l;w

ț
*
*
*
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sub numele de „războiul stelelor’'.
Documentul forumului de la Tokio
— citat de agenția T.A.S.S. —
relevă, în același timp, că elibera
rea omenirii de spectrul unui răz
boi termonuclear nu este posibilă
decît printr-un efort comun al tu- ț
turor popoarelor, al tuturor oameț
nilor de bună credință.

ț
La 3 august, din orașul nipon

ROMA 3 (Agerpres) — Italia a
adresat un apel la soluționarea paș
nică a războiului din regiunea Golfu
lui și â chemat părțile implicate să
negocieze sub egida O.N.U., astfel
îneît această problemă să fie regle
mentată prin tratative — a arătat,
într-un interviu televizat, ministrul
italian de externe, Giulio Andreotti.
în momentul actual — a opinat el
— este nevoie de adoptarea unei ati
tudini ferme pentru a nu se compro
mite eforturile de Pace !n zonă.
Ministrul italian a relevat, totoda
tă, că trebuie să se urmărească, cu
prioritate, încetarea luptelor și nu
doar securitatea traficului maritim
în Golf, oricit, de important ar fi el,
adăugind că răspunsul negativ al
țărilor vest-europene la apelurile
S.U.A. In favoarea unor acțiuni vizînd asigurarea pe cale militară a
acestui trafic a fost logic, avindu-se
în vedere necesitatea de a se evita
riscul amplificării conflictului în re
giune.

serie de pairtioiipanti au pătruns în
interioiul bazei militare, protestînd împotriva amplasării de arme
nucleare americane pe teritoriul
britanic. Politia a intervenit, operind arestări.

Împotriva militarizării spațiului cosmic
WASHINGTON. — Mai multi
senatori'democrat; au dat publicită
ții un raport elaborat de un grup
de studiu al Congresului, din care
rezultă că. după toate probabilități
le. costul programului de înarmări
Inițiativa de apărare strategică
(S.D.I.). cunoscut sub numele de
..războiul stelelor". va depăși
un trilion de dolari. Din ra
port rezultă că, in lipsa unui acord
americano-sovietic privind limita
rea armamentelor strategice ofen
sive, costul programului ar putea

fi 'si mai ridicat. Studiul subliniază,
de asemenea, că orioe contramăsuri
adoptate de U.R.S.S. ar duce nu i
numai la o creștere considerabilă a )
costului realizării programului, dar i
ar diminua mult și eficiența lui.
Asa cum se ■ știe, programul
S.D.I. stirnește vii critici nu nu
mai în S.U.A.. ci si în numeroase
tă.ri ale lumii, o serie de persona
lități ale vieții politice si științifi
ce pronunțindu-se împotriva mili
tarizării Cosmosului.

BONN 3 (Agerpres) — Republica
Federală Germania — care, începînd
cu luna august, a preluat, conform
principiului
rotației,
președinția
Consiliului de Securitate al O.N.U.

ARABIA SAUDITĂ:

*

*
I

nudeare si înfăptuirii unor măsuri
in vederea salvării omenirii de la o
catastrofa nucleară.
Declarația exprimă, de aseme
nea. sprijinul organizațiilor antimilitariste austriece fată de propune
rile vizind incetarea experiențelor
nucleare și lichidarea rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune
și a celor operativ-tactice.

„Nu există sarcină mai importantă ca prevenirea
unei catastrofe nucleare"

ț

LUANDA. — Astăzi nu există o
sarcină mai importantă decît sal
varea omenirii de la o catastrofă
ț nucleară, a declarat Augusto Lopes
Teixeira, ministrul angolez al edu
cației, in alocuțiunea rostită la
Luanda in deschiderea celui de-al
VII-lea Congres al Uniunii Studenț tilor Africani. înrăutățirea situației
■ politice internaționale si relațiile
' economice inechitabile impuse da

statele capitaliste tarilor îsj ours de ț
dezvoltare influențează negativ si-3'
tuatia popoarelor din Africa. îm
piedică dezvoltarea lor. eradicarea
analfabetismului, sărăciei si înapo ț
ierii. a spus el. Fără întărirea secu3
rității internaționale este imposibi
lă soluționarea tuturor problemelor
moștenite din trecutul colonial, a
relevat ministrul angolez al educa
ției.

J
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— va face tot posibilul pentru ca
rezoluția acestuia privind încetarea
conflictului dintre Iran și Irak să
devină realitate, a afirmat ministrul
de externe vest-german. Hans-Dietrich Genscher.
El a cerut părților aflate In con
flict să se conformeze acestei rezo
luții în așa fel incit să se ajungă
la încetarea focului și la retragerea
trupelor.
ABU DHABI 3 (Agerpres). —
Războiul din zona Golfului amenință
securitatea și stabilitatea in regiune
și în Întreaga lume — a declarat
Zain Noorani, ministru de stat
pakistanez pentru afacerile externe,
într-un interviu acordat cotidianului
„Al Wehda“ din Abu Dhabi — rela
tează agenția FANA. Ministrul
pakistanez s-a pronunțat pentru con
tinuarea eforturilor de pace în ve
derea găsirii unei soluții acceptabile
atit pentru Irak, ai si pentru Iran,
în context — a arătat el — țara
sa sprijină propunerea președintelui
Comitetului Executiv al O.E.P.,
Yasser Arafat, privind convocarea
unei reuniuni islamice la nivel Înalt
în scopul analizării căilor suscepti
bile să pună capăt acestui conflict.

Incidente la Mecca

RIAD 3 (Agerpres) — Agenția
saudită de presă S.P.A. informează
că la Mecca ad avut loc ciocniri
violente între pelerini — în cea mai
mare parte iranieni — și forțele de
ordine saudite. în cursul acestora
și-au pierdut viața 402 persoane, iar
peste 600 au fost rănite.
Consiliul de Miniștri al Arabiei
Saudite, întrunit intr-o reuniune ex
traordinară, sub președinția regelui
Fabd, și-a exprimat regretul pentru
aceste incidente, a anunțat ministrul
saudit al informațiilor, Aii Al-Shaer,
citat de agenția F.A.N.A., și a hotărit
să informeze pe toți șefii statelor
arabe in legătură cu acest eveniment.

Cereri pentru trecerea la măsuri de dezarmare
VIENA. — Mai multe organizații
de militanți austrieci pentru pace
și dezarmare au dat publicității o
declarație cu prilejul împlinirii a
42 de ani de la bombardamentele
atomice asupra orașelor Hiroshi
ma și Nagasaki.
In declarație se subliniază nece
sitatea încetării cursei înarmărilor

prime, consecințele protecționismului asupra schimburilor comerciale
internaționale, impactul datoriei ex
terne- asupra procesului dezvoltării,
alte probleme economice actuale.
La .încheierea dezbaterilor —
transmite agenția E.F.E. — au fost
adoptate prin consens o serie de re
zoluții privind principalele puncte
aflate pe ordinea de zi, între care
datoria externă, sistemul monetar
internațional, prețurile materiilor
prime, schimburile comerciale inter
naționale, situația țărilor celor mai
puțin dezvoltate.

Apeluri la soluționarea prin tratative a conflictului
dintre Irak și Iran

Osaka a luat startul maratonul consacrat comemorării a 42 de ani de 4
la bombardamentele atomice ame- ’
rioane asupra orașelor japoneze ț
ian- i
Hiroshima si Nagasaki. Participantii la maraton vor străbate o disu.„ 1
tantă de 395 km. urmînd ca. la 6
august, să. participe la ceremonia
solemnă oe va fi organizată in me
morialul Parc al Păcii din Hiroshi
ma. Această acțiune -se desfășoară
sub deviza ..Pentru pace, pentru ca
Hiroshima să nu se mai repete
niciodată !“.

Demonstrație antinucleară în jurul bazei
Greenham Common
LONDRA. — în jurul bazei mi
litare americane de Ia Greenham
Common, unde se află amplasate
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune ale S.U.A.. a avut loc o
nouă demonstrație antinucleară. Q

în sprijinul reglementării

GENEVA

TEHERAN 3 (Agerpres) — După
cum informează agenția I.R.N.A., la
Teheran a avut loc o reuniune ex
traordinară a Consiliului de. Miniș
tri, în urma căreia președintele Aii
Khamenei a învinuit Arabia Saudită
și Statele Unite pentru incidentele
de Ia Mecca și a anunțat, decretarea
unui doliu național de trei zile.
Totodată, la Teheran au avut Ioc
mari demonstrații de protest în fața
ambasadelor Arabiei Saudite, Kuwei
tului și Franței, dar forțele de secu
ritate au intervenit pentru restabili
rea ordinii.

Proiect de reformă fiscală
în Canada
■

OTTAWA 3 (Agerpres). — Gu
vernul canadian a elaborat un pro
iect de reformă fiscală susceptibilă
să contribuie la redresarea eco
nomică si socială a tării.
într-o Carte Albă asupra reformei
supuse parlamentului spre aprobare,
ministrul finanțelor, Michael Wilson,

actualitatea polThcă)

susține că aplicarea acesteia va re
duce riscul unei recesiuni in anii
1988—1989. De asemenea, va contri
bui la reducerea șomajului, flagel
caire afectează in prezent circa 8 la
sută di.n totalul populației active,
precum și la atenuarea deficitului
bugetar.

pe cale politică a situației
din America Centrală
TEGUCIGALPA (Agerpres). —
Miniștrii relațiilor externe ai țărilor
din America Centrală și ontologii lor
din statele membre ale Grupului de
la Contadora se vor reuni din nou
la Tegucigalpa, după intîlnirea la ni
vel înalt din Guatemala — progra
mată să aibă loc în zilele do 6 și 7
august — „in vederea aprofundării
procesului de pace in regiune", se
arată in comunicatul comun dat pu
blicității in capitala honduriană la
încheierea actualei runde de consul
tări intre titularii departamentelor
de externe.
Arătînd că miniștrii au procedat la
„o examinare a situației din Ame
rica Centrală, așa cum se prezintă
in momentul actual, în vederea dega
jării unor soluții juste și durabile la
diferitele probleme cu care se con
fruntă regiunea.", comunicatul subli
niază că „revine in principal centroamericanilor să caute și să hotărască
în ce privește reglementarea acestor
probleme".
MONTEVIDEO 3 (Agerpres) — într-o declarație făcută la Montevideo,
ministrul Uruguayan al relațiilor ex
terne, Enrique Iglesias, a calificat
drept „încurajator" și „important"
procesul da negocieri relansat la
Tegucigalpa pentru soluționarea si
tuației din America Centrală —
transmite agenția Prensa Latina. EI
a precizat că reluarea dialogului
centro-american, prin lansarea unei
noi inițiative de către Grupul de la
Contadora, în baza propunerilor
făcute, de țările din regiune, deschi
de noi perspective realizării unui
climat real de pace, securitate și
cooperare în America Centrală,

BOGOTA 3 (Agerpres). — Minis
trul columbian al relațiilor externe,
Julio Londono Paredes, a calificat ca
„foarte pozitivă" recenta reuniune a
omologilor săi din țările membre ale
Grupului de Ia Contadora si din Amprida Ceptrală. ia oare s-a confir
mat realizarea întilnirii la nivel inalt
centro-americane. Intr-o declarație
făcută la Bogota, el a arătat că
Grupul de la Contadora a elaborat
un document ce va servi drept bază
la conferința președinților centroamericani. programată pentru 6 și 7
august în Guatemala, noua propune
re pentru găsirea de soluții politi
ce la conflictul din regiune fiind o
a doua versiune a planului de pace
avansat de președintele oostarienn,
Oscar Arias, și cuprinzmd opiniile
guvernelor celor cinci state din
zonă..
Londono Paredes a menționat că,
înaintea întilnirii șefilor de stat, mi
niștrii relațiilor externe centro-ameși’Cani se vor reuni, din nou. marți
si miercuri in vederea precizării de
taliilor documentului oe va fi supus
dezbaterii.

Creșterea
datoriei externe
a Braziliei
BRASILIA 3 (Agerpres). — în
tr-un document publicat de ziarul
,.O Estado" se arată că exporturile
Braziliei vor spori progresiv de la
21,6 la sută în 1987 la 26,2 la sută
în 1991. De asemenea, este mențio
nată preocuparea autorităților pen
tru realizarea unei mai mari efi
ciente in economie și creșterea pro
ductivității muncii. Cotidianul, citat
de agenția E.F.E., relevă, totodată,
că datoria externă a țării se va ma
jora de la 115.5 miliarde de dolari
în acest an la 133 miliarde de do
lari in 19.91.

—.........

Africa, un continent care în ultime
le decenii a fost martorul unor adinei
procese revoluționare, încheiate cu
apariția a zeci de noi state, continuă
să străbată o etapă de intense cău
tări in vederea depășirii dificultăți
lor moștenite din vremea dominației
coloniale, ca și a celor ivite ulte
rior. în efortul de consolidare a
independenței. Acest fapt a reie
șit încă o dată in evidentă cu
prilejul recentei Conferințe la
nivel înalt a Organizației Unității
Africane desfășurate la Addis Abeba.
Timp de trei zile (27—29 iulie),
reprezentanții celor 50 de țări mem
bre au examinat în amănunțime
principalele probleme ale Africii de
azi, în primul rînd criză economică
și situația explozivă din sudul con
tinentului, exprimindu-și hotărîrea
de a-și intensifica strădaniile pentru
soluționarea prin forțe unite a aces
tora și consolidarea O.U.A.. care, in
mai 1988, va implini un sfert de veac
de existență. ..Africa — declara noul
președinte al O.U.A., Kenneth Kaunda, făcîndu-se ecoul acestei tendințe
— poate să-și rezolve problemele
numai prin unitațe".
într-adevâr, întreaga desfășurare
a conferinței de la „Casa Africii" din
capitala Etiopiei a arătat că statele
continentului sînt tot mai preocupate
de evoluția economiei africane — ex
presie a structurilor profund inechi
tabile ale actualei ordini economice
internaționale, dominată de țările
puternic dezvoltate din punct de ve
dere industrial, a mentalităților neocolonialiste. care se fac in continuare,
amplu resimțite. Atit in cadrul re
uniunii ministeriale, care a prece
dat intîlnirea șefilor de state, cit și
în timpul acesteia, numeroși participanți au procedat, din acest punct
de, vedere, la o analiză a modului în
care este tradus in viață Programul
prioritar de redresare economică a
continentului (1986—1990), elaborat
în 1985 și examinat la .sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U.
din mai anul trecut. Ei au insistat
asupra necesității ea fiecare din ță
rile membre să ia noi măsuri care
să stimuleze efortul de dezvoltare.
Astfel, în cuvintarea inaugurală, fos
tul președinte al O.U.A.. Denis Sassou Ngueso (R.P. Congo), a încercat
să prezinte un bilanț al rezultatelor
obținute pe calea redresării econo
mice, subliniind că ultimul an a fost,
marcat de unele realizări încuraja
toare, în 1986, în aproape 30 de țări

s-a înregistrat un ritm de creștere a
producției de aproape 5 la sută ;
pentru prima oară de”peste un de
ceniu și ’jumătate, producția de ce
reale a crescut cu 3 la sută, ajungînid Ia 77,4 milioane tone. Cu toate
acestea — a subliniat vorbitorul —
criza economică pe care o străbate
continentul este departe de a fi luat
sfîrșil. în prima parte a anului 1987,
situația economică a multor state nu
numai că nu s-a îmbunătățit, dar s-a
agravat și mai mult. ..Actualmente
— a spus președintele R. P. Congo —
Africa trăiește o perioadă decisivă a
existenței sale. Pentru a face față
complicatelor sarcini de ordin eco
nomic și social, și a preveni o nouă
colonizare a continentului, țările ei
au datoria să acționeze in strinsă
unire, să-și intensifice tot mai mult
colaborarea pe plan economic, ca Și
în alte dqmenii de activitate. In ace
lași timp, eforturile de dezvoltare ale
Africii trebuie să fie însoțite de un
sprijin concret din partea comuni
tății internaționale".
Așa cum s-a arătat in cursul dez
baterilor, marile dificultăți pe care
le intimpină această regiune a glo
bului, renumită prin bogăția resurse
lor sale naturale, sint determinate
atit de grelele urmări ale anilor de
dominație colonială, care au con
damnat țările africane la înapoiere
și monocultură, cit mai ales, de
practicile neocolonialiste și, direc
tă urmare a acestora, de gravăle ano
malii din viața economică internațio
nală. Este vorba de măsurile discri
minatorii din comerțul mondial, de
scăderea continuă a prețurilor la
materiile prime de export, in compa
rație cu creșterea prețurilor la pro
dusele- manufacturate de import și.
în mod deosebit, de povara din ce
in ce mai apăsătoare a datoriei ex
terne. Volumul datoriilor — releva
secretarul general al O.U.A., Ide Oumarou — a ajuns la circa 200 miliar
de de dolari, față de 159 miliarde cit
era in 1983, ceea ce impune mari
eforturi din partea țărilor africane
pentru a le rambursa, ținind sea
ma că această sumă reprezintă
nu mai puțin de 44 la sută din
produsul brut, anual al întregu
lui continent și aproape de două
ori mai mult decît totalul ex
porturilor africane. Serviciul dato
riei. care reprezenta 13 miliarde de
dolari in 1982, a atins 20 miliarde in
1986. Numeroase țări — aproximativ
o treime din rindul membrilor O.U.A.

— sint nevoite în prezent să plăteas
că peste 60 la sută din veniturile
anuale obținute din export pentru
achitarea împrumuturilor. Or. aceas
tă situație afectează grav procesul
de dezvoltare a statelor continentu
lui. in condițiile cind, ca urmare a
..foarfecii prețurilor", ’veniturile în
devize ale Africii scad continuu. De
la 93,6 miliarde de dolari in 1980, ele
au ajuns la 65.5 miliarde in 1985 și
la numai 45.miliarde in 1986.
Pornind de la această alarmanlă
stare de lucruri, intîlnirea de la
Addis Abeba a hotărit convocarea
in luna septembrie a unei reuniuni
extraordinare a O.U.A. la nivel
inalt, consacrată exclusiv proble
melor economice, și în primul rînd
soluționării uriașei datorii externe
a continentului. Urmînd numeroa
selor reuniuni organizate în ultimii
ani, inclusiv la Națiunile Unite, in
jurul situației economice a Africii,
apropiata intilnire scoate incă o da
tă în evidență amploarea greutăților
pe care le intimpină acest continent,
hotărirea țărilor africane de a face
tot ce le stă în putință pentru a
pune capăt crizei dramatice care le
confruntă. în același sens se în
scrie și hotărirea. care a luat for
ma unei rezoluții speciale, privind
accelerarea creării Comunității Eco
nomice Africane (C.E.A.), menită să
stimuleze cooperarea interafricană,
în interesul fiecărei țări în parte și
al continentului în ansamblu.
Dar dificultățile pe care le cunoaș
te această zonă a lumii au și alte
cauze. Ele sint determinate și am
plificate și de existența unor con
flicte intre anumite țări africane,
ceea ce a dus la atragerea acestora
in virtejul cursei înarmărilor, la di
minuarea și mai mult a resursejor
lor financiare. Din această cauză, în
cursul întilnirii de la Addis Abeba,
< part ici pan ții au acordat o atenție
deosebită soluționării stărilor conflictuale, încetării irosirii de fon
duri in scopuri militare. Ei au adop
tat Declarația de dezarmare și dez
voltare și Programul de acțiuni pen
tru pace, securitate și cooperare pe
continent. Relevind că mijloacele fi
nanciare și umane eliberate în urma
dezarmării trebuie investite în pro
gramele de dezvoltare economică și
socială a țărilor africane, documen
tele respective subliniază, totodată,
necesitatea transformării Africii în
tr-o zonă denuclearizată. Această
idee are la bază nu numai preocu

parea de a feri continentul de un
război nimicitor, . dar și dorința
de a pune capăt utilizării marilor
resurse de uraniu ale Africii in
scopul extinderii cursei ' înarmărilor
nucleare.
Așa cum era de așteptat, un loc
ceptral in cadrul recentei conferin
țe O.U.A. l-au ocupat evenimentele
din sudul continentului, unde, datori
tă politicii opresive și provocatoare
a rasiștilor de la Pretoria, s-a creat
o situație explozivă, cu consecințe
dintre cele mai grave pentru întrea
ga Africă. Regimul sud-african nu
numai că menține starea de urgen
ță, instituită în iunie 1986, pentru a
înăbuși lupta pentru drepturi a
populației de culoare, dar organi
zează periodic incursiuni armate și
acte provocatoare împotriva țărilor
din „prima linie"., în ultimele luni,
asemenea acțiuni au fost îndreptate
împotriva Angolei, Mozambicului.
Zambiei, Republicii Zimbabwe, încheindu-se de fiecare dată cu victi
me omenești și distrugeri materia
le. Ele urmăresc să destabilizeze si
tuația internă a acestor țări, să ză
dărnicească eforturile lor de dez
voltare economică și sâ extindă con
trolul R.S.A. asupra întregii zone. O
vie indignare în rindul participanților la conferință a stirnit odiosul
masacru comis de bande contrare
voluționare. sprijinite de Pretoria,
în localitatea Homoine, din Mozambic. Acest sîngeros atac, soldat cu
moartea a peste 380 de persoanei
dintre care multe femei și copii, a
fost condamnat in modul cel mai
vehement. In documentul adoptat în
legătură eu situația din sudul Africir. conferința cere convocarea Con
siliului tie Securitate și adoptarea de
sancțiuni economice ferme împotri
va U.S.A., ca singura cale capabilă
să determine regimul de la Pretoria
să renunțe la actele provocatoare
împotriva țărilor vecine, să o oblige
să ridice starea de urgentă și să acorde independență Namibiei.'
Desfășurată intr-un moment cind
Africa este confruntată cu numeroa
se probleme de ordin politic, econo
mic și social, recenta Conferință la
nivel înalt a O.U.A. s-a dovedit prin
întreaga sa desfășurare, prin docu
mentele adoptate un important eve
niment în viața acestui încercat con
tinent.

Nicolae N. LUPU

DEMOCRATICE Șl POPULARE BURKINA FASO
Domnului Căpitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției.
Președintele Burkinei Faso
OUAGADOUGOU
Aniversarea Zilei naționale a tării dumneavoastră îmi oferă plăcutul
prilej să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Sint încredințat că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre
România și Burkina F^so vor cunoaște o dezvoltare' continuă. în interesul
popoarelor noastre, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului prieten al
tării dumneavoastră progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul Republicii
Democratice si Popu
lare Burkina Faso
sărbătorește împlini
rea a 27 de ani de la
proclamarea indepen
dentei țării sale.
Aniversarea acestui
eveniment, care a pus
capăt dominației co
loniale, deschizind o
nouă pagină in istoria
teritoriului cunoscut
multă vreme sub nu
mele de Volta Supe
rioară. găsește tînărul
stat african în plin
efort constructiv. în
orașe, ca și la sate, se
acționează cu perse
verență pentru înde
plinirea Programului
național de dezvolta
re. elaborat de auto
ritățile care au pre
luat puterea în au
gust 1983, inregistrîndu-se o serie de re
zultate promițătoare
în diverse domenii de
activitate. De altfel,
noile autorități au
stabilit, cum se știe,
un nou nume. Burkina
Faso, în locul celui
vechi, Volta Superioa
ră, prea mult legat de
epoca colonială, de
tristă amintire.
O atenție deosebită
este acordată agri
culturii. Așa cum se

știe, acest sector con
centrează 90 la sută
din
populația
de
6 550 000 de locuitori a
tării și furnizează, in
același timp, princi
palele produse de ex
port. Pentru a com
bate efectele dezas
truoase ale secetei
din Sahel — care a
făcut mari ravagii în
ultimul deceniu —
au fost săpate sute de
puțuri de apă și s-a
trecut Ia construirea
de noi baraje și ca
nale de irigație. Cel
mai important obiec
tiv hidroenergetic va.
fi barajul Kompiega.
cu o capacitate de 1,4
miliarde mc de apă.
Totodată, se acționea-,
ză pentru extinderea
bazelor industriei na
ționale, realizarea a
noi artere de comuni
cație, dezvoltarea invățămintului etc. La
începutul acestui an,
au debutat lucrările
de construcție la cea
de-a doua porțiune a
căii ferate ce va lega
capitala,
Ouagadou
gou. de regiunile mi
niere din nord. Noua
arteră feroviară va
avea o lungime de 340
km și va ușura trans
portul principalei bo
gății a subsolului —
manganul.

LUANDA 3 (Agerpres) — Angola
a condamnat Republica Sud-Africană
pentru atacurile sale militare repe
tate împotriva acestei țări și încălcă
rile teritoriului său național.
Un comunicat oficial dat publici
tății la Luanda afirmă că. in primele
6 luni ale acestui an. forțele armate
sud-africane au săvîrșit 75 de violări
ale spațiului național aerian al An
golei și 33 de atacuri împotriva te
ritoriului R.P. Angola. Totodată, șrmata sud-africană și-a intensificat
activitățile provocatoare, procedind
la concentrări și mișcări de trupe
de-a lungul frontierei cu Namibia.
Forțele aeriene sud-africane — se
arată în document, — au bombardat,
in repetate rinduri. prbvincia angolcză Cunene, atacind orice convoi care
se deplasa din sau spre Ondjiva, la
40 km de frontiera comună. Alte
încălcări ale suveranității naționale

e scurt
CONVORBIRI LA HANOI. La
ten, arată că populația continentu
Hanoi s-au încheiat convorbirile
lui african r- de 460 milioane locui
dintre ministrul afacerilor externe
tori in 1985 — ar urma să ajungă
al R.S. Vietnam, Nguyen Co. Thach,
la 730 milioane în anul 2 000 și la
și generalul american în retragere
1.7 miliarde in anul 2045.
John Vessey, trimisul special al
guvernului Statelor Unite. După
MANEVRE MILITARE. Ministrul
cum se relevă m declarația dată
de externe al Etiopiei a protestat
publicității la Hanoi, părțile au . in legătură cu desfășurarea mane
purtat convorbiri detaliate, deschise
vrelor militare somalezo-americane
și constructive in probleme uma
in imediata apropiere a graniței
nitare. S-a. realizat o înțelegere ațării sale. într-o declarație dată
supra accelerării culegerii de date
publicității la Addis Abeba se acu privire la militarii americani
rată că administrația americană a
dați dispăruți în timpul războiului
organizat aceste manevre tocmai
din Vietnam, precum și in ceea ce
cind se duceau tratative etiopianoprivește examinarea unor probleme
somaleze pentru normalizarea si
umanitare care interesează partea
tuației dintre oele două țări, pentru
vietnameză.
instaurarea păcii in Cornul Africii
— scrie agenția T.A.S.S.
MESAJ. într-un mesaj adresat
conducătorilor grupărilor înarmate
ATENTAT. Ministrul filipinez
ale opoziției aflate in interiorul țării.
pentru administrația locală, Jaime
Prezidiul Consiliului Revoluționar
Ferrer, a fost ucis cu focuri de
și guvernul Afganistanului împu
armă de trei persoane neidentificaternicesc grupările de opoziție să - te — transmite agenția austriacă
creeze la sate, în districte și regi
A.P.A. Mobilul atentatului nu este
uni, aparate locale de . conducere și
cunoscut incă.
să asigure acolo securitatea. Mesa
jul — relevă agenția T.A.S.S. —
LA GENEVA s-au deschis lucră
cheamă grupările de opoziție să arile la nivel de experți ale Comi
sigure pacea și securitatea pe plan
tetului O,N.U. pentru eliminarea
local și să instituie zone ale păcii,
discriminării rasiale. Participanții
cărora guvernul se angajează să le la actuala sesiune, care se va în
acorde sprijin multilateral. ?
cheia la 7 august, dezbat, intre al
tele, o serie de aspecte referitoare
PLENARA. La Montevideo s-au la lupta împotriva rasismului și a
desfășurat lucrările plenarei C.C. discriminării rasiale, probleme ale
al P.C. din Uruguay consacrate teritoriilor neautonome si coloniale
examinării situației politioe inter — transmite agenția E.F.E.
ne. Raportul la plenară a fost pre
zentat de Rodney Arismendi, se
ARESTARE. Andrew Jenkins,
cretar general al partidului.
senator democrat din partea statu
lui New York, a fost arestat sub
REFERENDUM, La Paris s-a aînvinuirea, de încercare de scoatere
nunțat oficial că referendumul în
din țară a unei mari cantități de
problema autodeterminării
Noii
valută. Agenți ai F.B.I.-ului l-au.
Caledonii. teritoriu de peste mări supravegheat timp de două luni sub
al Franței, va avea loc la 13 sep
motivul că ar urmări sâ scoată din
tembrie. Campania electorală ur
țară mari cantități de bani repremează să se desfășoare in perioada
zentind venituri provenind din
30 august — 11 septembrie.
afaceri ilegale. în momentul ares
tării. asupra senatorului Jenkins au
EXPERIENȚE NUCLEARE. Du fost descoperite suma de 150 000
minică, in Uniunea Sovietică au dolari și un bilet de avion spre
fost efectuate două explozii nu
o țară africană.
cleare subterane cu o putere între
EXPERIMENT DEASUPRA AN
. 20 și 150 kilotone, pe poligoanele
TARCTICII. Oficialități ale Agen
de la Semipalatinsk și Novaia
ției
americane pentru aeronautică
Zemlia. Potrivit agenției T.A.S.S.,
și cercetarea, spațiului cosmic —
exploziile au fost efectuate in sco
N.A.S.A. — au anunțat începerea
pul perfecționării tehnicii militare.
unui experiment
internațional
avind drept misiune elucidarea
un studiu al băncii mon
cauzelor care determină apariția
diale, dat publicității la Wnshing- unei misterioase „ferestre" în stra-

L

Animat de senti
mente de caldă pri
etenie față de po
poarele africane, fată
de toate popoare
le care au pășit pe
calea dezvoltării de
sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu simpatie efor
turile depuse de tinărul stat pentru con
solidarea independen
ței și făurirea unei
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica De
mocratică și Populară
Burkina Faso s-au
statornicit relații de
prietenie și colabora
re, care cunosc un
curs ascendent. Mo
mente de cea mai
mare însemnătate în
evoluția relațiilor bi
laterale le-au consti
tuit convorbirile de la
București din iulie
1984 și septembrie 1985
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele Thomas
Sankara. înțelegerile
convenite cu aceste
prilejuri au deschis
noi perspective con
lucrării dintre cele
două țări și popoare,
în avantajul reciproc,
al cauzei păcii și în
țelegerii
internațio
nale.

Protest al R. P. Angola împotriva actelor agresive ale R.S.A.

GENTIILE DE PRESA

DUPĂ CONFERINȚA O.U.A. LA NIVEL ÎNALT

Puternică reafirmare a aspirațiilor de dezvoltare liberă și suverană

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

a R.P. Angola au fost săvîrșite de
către aviația sud-africană în provin
ciile Huila și Namibe, prin parașutarea de material de război elemen
telor antiguvernamentale și efec
tuarea de recunoașteri aeriene asu
pra acestor zone.

★

MAPUTO 3 (Agerpres) — Ca re
zultat al acțiunilor bandelor antigu
vernamentale in zonele Turale ale
Mozambicului, regiuni întregi, care
altădată erau cunoscute ca grînare
ale țării, au devenit, păminturi sterpe.
Potrivit rapoartelor oficiale date pu
blicității la Maputo, atacurile și ac
țiunile samavolnice ale bafțdelor re
bele au destabilizat economia rurală,
de pe mari suprafețe de pămint dispărînd mina de lucru. Se estimează
că din lumea satului, mozambican au
plecat peste o jumătate de milion de
persoane.

tul de ozon deasupra Antarcticii.
Observațiile vor fi făcute de pe
sol, precum și de la bordul unor
avioane și sateliți dotați cu apara
tura adecvată. Printre avioane se
numără tipurile „E.R.-2" (de alti
tudine) și ,.D.C.-8“. care vor tra
versa „fereastra" cel puțin de cile
zece ori fiecare. Zborurile vor fi
efectuate in zone cu concentrație
minimă de ozon, la o altitudine de
circa 20 km. hi efectuarea acestei
experiențe, N.A.S.A. va fi sprijinită
de instituții guvernamentale știin
țifice și de cercetători din S.U.A.,
precum și din alte cinci țări. Pro
gramul va fi realizat cu participa->
rea a peste 160 de savanți, aviatori
și specialiști in domeniile respec
tive.
„COSMOS-1871". în Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul
artificial- _„Cosmos-l
871",
__ -—--------,, destinat
continuării cercetării spațiului cos
mic, anunță agenția T.A.S.S. Pe de
altă parte, sursa citată relatează
că aparatura științifică de la bor
dul satelitului artificial „Cosmos1 870", lansat la 25 iulie, funcțio
nează normal. Acest satelit, dis
pune de o stație de radiolocație
destinată sondării de la distanță a
suprafeței terestre și a oceanului
planetar, indiferent de starea
timpului, precum și de aparatură
pentru ceimetarea fluxurilor de
particule încărcate din spațiul circum terestru.
APEL. Vicecancelarul si minis
trul de externe al Austriei. Alois
Mock, a lansat un apel tuturor ță
rilor să coopereze strins. la nivel
regional si internațional. în lupta
pentru combaterea poluării mediu
lui înconjurător. Luînd cuvintul la
o reuniune organizată pe această
temă la Salzburg, el a apreciat că
poluarea renfezintă
reprezintă una dintre
problemele lumii contemporane,
care trebuie abordată cu seriozitate de toate staitele. si la a cărei
soluționare Austria
____
__
___
este
ferm
hotărîtă să-si aducă întreaga con
tribuție. inclusiv în cadrul unor
foruri de dezbateri internaționale.

TUNEL. După cum s-a anunțat,
Marea Britanie și Franța au sem
nat documentele de ratificare ale
proiectului de construire a tunelu
lui feroviar sub Canalul Minecii,
care va lega direct. începînd din
1993, Anglia de continentul euro
pean. Partea franceză a și început
lucrările. Tunelul principal, lung
de 50 km, include trei tuneluri
tubulare mai mici — două pentru
trenuri și unul pentru alimentare
și aerisire. Trenurile vor circula cu
viteze de 160 km pe oră în ambele
sensuri, in total cite 20 pe oră.
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