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O CERINȚĂ ECONOMICĂ MAJORĂ:

SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
O sarcină economică prioritară, subliniată de 

secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în expunerea prezentată la 
ședința comună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii o constituie realizarea integrală a 
planului la producția de țiței. Este știut că de 
modul în care își îndeplinesc sarcinile petro
liștii depinde în măsură hotărîtoare realizarea 
producției în alte ramuri ale economiei națio
nale, cum ar fi chimia, energetica ș.a. Iată de 
ce este necesar ca petroliștii din întreaga țară 
să-și intensifice eforturile pentru a extrage can

tități sporite de țiței, pentru a recupera rămî- 
nerile in urmă in îndeplinirea planului, astfel 
incit să încheie primul semestru al acestui an 
cu rezultate cit mai bune în producție.

Experiența unor schele și brigăzi petroliere 
demonstrează că acolo unde munca este bine 
organizată, iar asistența tehnică este asigurată 
neîntrerupt pe cele trei schimburi, planul de 
producție la țiței este îndeplinit ritmic și inte
gral. Ținînd seama de sarcinile mobilizatoare ce 
stau în fața acestui detașament de frunte al 
clasei noastre muncitoare, este necesar ca toți 
sondorii și specialiștii, din fiecare brigadă, sche

lă și trust de extracție și foraj să-și concen
treze eforturile pentru o mai bună exploatare 
și funcționare a sondelor, a instalațiilor, pentru 
creșterea factorului de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte, pentru mai buna organizare a 
muncii Și darea mai rapidă în funcțiune a noi
lor sonde, în așa fel încit prevederile de plan 
pe primul semestru și întregul an să fie inde- 
plinite in cit mai bune condiții.

în sondajul „Scînteii". de azi prezentăm ac
țiunile întreprinse de o serie de colective de 
oameni ai muncii și de Ministerul Petrolului 
pentru realizarea ritmică a prevederilor de plan.

Măsuri prompte pentru deplină a în-

recuperarea restanțelor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Nayef Hawatmeh,

secretar general al C.C. al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei

Situația „la zi" a realizării planu
lui la Schela de producție petrolie
ră Craiova arată că sarcinile au fost 
depășite la gaze cu 2 654 mii mc, dar 
nu au fost îndeplinite la țiței și ga
zolină cu peste 50 000 tone și, res
pectiv, 2 000 tone. Această răminere 
în urmă la extracția de țiței se per
petuează de mai multă vreme. Cau
zele ? Desigur, in primul rind. nea
junsurile proprii din activitatea son
dorilor doljeni. Dar. in același timp, 
ele au ca numitor comun o serie de 
probleme care depășesc posibilitățile 
de soluționare ale colectivului sche
lei. ale organelor locale. Așa cum ne 
spunea ing. Constantin Boștină. șe
ful biroului organizarea muncii din 
cadrul schelei, obținerea unei pro
ducții medii zilnice de țiței mai
mică cu aproape 300 tone față de 
prevederile de plan se datorește fap
tului că, pe de o parte, se înregis
trează un grad avansat de exploata
re a zăcămintelor de țiței, iar pe de 
altă parte nu au fost puse la timp 
în funcțiune toate sondele noi pre
văzute. ' ' — ' ' ‘ ' '
crescut 
fluidul 
brut la 
de fond li se adaugă lipsa pies.elpr 
de schimb pentru troljile. de inter-, 
venții, care generează frecvente o- 
priri in activitatea formațiilor de 
probe, reparații și intervenții.

Totodată. in ultimul timp a 
simțitor conținutul de apă in 

extras și a scăzut debitul 
64 de sonde. Acestor cauze

Desigur, soluționarea acestor pro
bleme. prin implicarea nemijlocită a 
ministerului și a trustului de profil, 
trebuie coroborată cu eliminarea 
propriilor neajunsuri din activitatea 
petroliștilor doljeni. atît pe linie teh
nică, cît și in domeniul muncii de 
partid. Aceasta este de fapt și con
cluzia ce s-a desprins în urma unei 
recente analize efectuate de secreta
riatul comitetului județean de partid. 
Cu acest prilej s-au scos în relief 
citeva direcții de acțiune care tre
buie urmărite cu prioritate de orga
nizația de partid și conducerea sche
lei, printre care : reducerea întreru
perilor în activitatea formațiilor de 
probe, reparații și intervenții ; eli
minarea absentelor nemotivate (care 
în perioada ce a trecut din acest an 
au însumat 1 500 ore-echipă) ; acor
darea unui sprijin concret și a unei 
asistențe tehnice competente forma
țiilor de lucru și brigăzilor de către 
specialiștii schelei ; asigurarea tutu
ror condițiilor necesare pentru des
fășurarea 
toate cele 
ducție.

Pornind 
stabilit măsuri și acțiuni 
cu responsabilități: 
ducă la creșterea 
tracție a țițeiului, 
special eliminarea

ganizatorice, utilizarea 
tregului fond de sonde, a compresoa- 
relor, stațiilor de degazolinare și a 
celorlalte capacități de producție. Ce 
se Întreprinde in acest sens ? După 
cum ne-a spus Ion Bursuc, preșe
dintele consiliului oamenilor muncii 
al schelei, s-au revăzut programele 
și s-au întărit formațiile care lu
crează la repararea și repunerea în 
producție a 12 sonde. Pină la sfirși- 
tul lunii iulie se vor finaliza 108 o- 
perații geologo-tehnologice prin a- 
plicarea cărora se prevede un spor 
de peste 1 300 tone țiței extras. Tot
odată, se desfășoară cu intensitate 
sporită probele de producție la 12 
sonde noi și se efectuează ample lu
crări de modernizare pentru crește
rea cu 5 la sută a randamentului de

exploatare a stațiilor de degazolina- 
re și comprimare.

Măsurile . luate sînt fără îndoială 
bine gindite și absolut necesare. De 
altfel, in ultimul timp se remarcă o 
întărire a răspunderii în activitatea 
sondorilor, ceea ce a determinat îm
bunătățirea regimului de exploatare 
al sondelor în pompaj și gaz-lift, di
minuarea duratei de reparații, probe 
și intervenții, precum și reducerea 
numărului de întreruperi in funcțio
narea instalațiilor. Totuși, in activi
tatea sondorilor de aici mai sînt încă 
multe lucruri de pus la punct pen
tru ca nivelul producției să ajungă 
la nivelul prevederilor de plan, o- 
biectiv care trebuie să stea in cen
trul atenției organizației de partid și 
conducerii schelei. (Nicolae Băbălău).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Nayef Hawatmeh. secretar 
general al C.C. al Frontului Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat calde mulțu
miri pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea de a vizita din 
nou țara noastră, de a se reîntilni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al C.C. al 
F.D.E.P. a dat o înaltă apreciere 
preocupării manifestate permanent 
de conducătorul partidului și statu
lui nostru față de reglementarea si
tuației din Orientul Mijlociu, inclu
siv față de soluționarea problemei 
palestiniene.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
s-a procedat la un schimb de păreri 
privind o serie de aspecte ale vieții 
internaționale actuale, acordindu-se 
o atenție deosebită situației din 
Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția principială, consec
ventă a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, privind rezol
varea problemelor din această parte 
a lumii, necesitatea de a se face to
tul pentru soluționarea justă și du
rabilă a situației din zonă și instau
rarea unei păci trainice, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, recunoașterii 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare — inclusiv la 
crearea unui stat palestinian pro
priii. independent —, a asigurării

integrității, suveranității și secu
rității tuturor statelor din regiune.

în acest cadru a fost reliefată în
semnătatea organizării unei confe
rințe internaționale. sub egida 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P. — 
ca reprezentant unic și legitim al 
poporului palestinian — și Israelul, 
precum și membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat sprijinul României față 
de cauza dreaptă a poporului pales
tinian, hotărîrea fermă a țării noas
tre de a contribui în continuare la 
rezolvarea pe cale politică, prin tra
tative. a problemelor din această 
regiune.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. PROGRAM

normală a activității in 
trei schimburi de pro-

de Ia aceste cerințe, s-au 
concrete, 

precise, care să 
ritmului de ex- 
urmărindu-se în 

neajunsurilor or-

Producția zilnică
în continuă creștere

în legătură cu măsurile luate pentru realizarea ritmică, integrală a 
planului la producția de țiței și gaze, pentru recuperarea restanțelor, în 
așa fel încit activitatea in acest sector vital al economiei să so desfășoare 
in condiții normale, ne-a oferit amănunte tovarășul Mihaiu Radu, director 
adjunct al direcției plan-finanțe " . .................~ 'din Ministerul Petrolului.

— Care este stadiul realizării pla
nului la extracția de țiței pe primele 
cinci luni ale anului ?
, —Cu toate eforturile, depuse de. 
oamenii muncii din sectorul nostru 
de activitate, în multe unități planul 
la extracția petrolului nu a fost în
deplinit integral. Restanțe însem-

Cooperativa agricolă de producție Călugăreni, 
județul Giurgiu, a încheiat recoltatul orzului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-a fost adresată o tele
gramă de către consiliul de conducere al Cooperativei 
agricole de producție Călugăreni, județul Giurgiu. în 
care cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din a- 
ceastă unitate raportează că, in ziua de 19 iunie, au 
încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață, 
realizind o producție medie de 8 012 kg la hectar.

în telegramă sînt exprimate vii mulțumiri pentru re-

centa vizită efectuată de conducătorul partidului și 
statului nostru la C.A.P. Călugăreni, profunda recu
noștință a cooperatorilor din această unitate pentru a- 
precierile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
adresa muncii lor. precum și angajamentul acestora 
de a acționa, în continuare, cu hotărîre și răspundere, 
pentru a realiza și la celelalte culturi productiixcît mai 
mari, care să-i situeze în rîndul unităților ce vor can
dida pentru înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare1* pe anul 1988.

Printr-o activitate bine organizată

PRETUTINDENI, RITMURI ÎNALTE

DE MUNCA PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Obiectiv permanent al muncii organizatoricenate, peste 100 000 ml. sînt și în ac
tivitatea de foraj. Sîntem pe deplin 
conștienți că in activitatea consiliu
lui de conducere al ministerului, a 
consiliilor oamenilor muncii din 
trusturile de foraj și extracție, din 
Centrala gazului metan mai există o 
serie de neajunsuri, că nu au fost 
respectate unele prevederi cuprinse 
în programele șpeciale. îe'ea *ce  a 
determinat în ultimă instanță nerea- 
lizarea cantităților de țiței prevăzute. 
Astfel, în majoritatea schelelor nu 
s-au menținut în producție toate 
sondele existente, înregistrindu-se 
aproape permanent un număr de 
circa 200—300 de sonde la care tre
buie să se efectueze lucrări de in
tervenție, reparații capitale sau pro
be de producție. Planul la producția 
de țiței nu a fost realizat integral 
și deoarece în primele cinci luni ale 
anului nu s-au pus in funcțiune 125 
de sonde noi. Motivul 1 Deficientele 
din activitatea de foraj, unde timpul 
neproductiv este ridicat, iar durata 
de demontaj-transport-montaj a in
stalațiilor este de asemenea încă 
mare. '

— Cu ce probleme deosebite se 
confruntă petroliștii in prezent ?

— Pe lingă deficiențele ce se mai 
manifestă în munca noastră, a spe
cialiștilor din minister, trusturi, 
schele și brigăzi, se întîmpină se
rioase greutăți în asigurarea cu ma
terialele de bază și în mod special în 
aprovizionarea ritmică și la nivelul 
contractelor cu burlane, țevi de ex
tracție, tije de pompare, racorduri, 
produse chimice ș.a. Ca urmare a 
lipsei acestor materiale, sîntem puși 
in situația să suspendăm activitatea 
la un număr important de sonde din

V

ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE FIECARE
COMUNIST A SARCINII

în tezele supuse dezbaterii partidului, întregului popor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a formulat, in funcție de condițiile actuale 
din societatea noastră, noi și prețioase orientări privind prioritățile econo
mice actuale, activitatea de perfecționare a formelor de conducere și de 
dezvoltare a sistemului democrației noastre muncitorești revoluționare, ri
dicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, conturînd, totodată, cu 
claritate aria unor ample acțiuni în care fiecare comunist are îndatorirea 
să fie o prezență activă, cu o contribuție cit mai substanțială de muncă, 
de idei. Pentru implicarea comuniștilor în buna desfășurare a activității 
din toate sectoarele economico-sociale răspunderi deosebite revin organe
lor și organizațiilor de partid. In acest sens, în însemnările de fată vom 
examina in ce măsură se preocupă birourile unor organizații de bază din 
două mari întreprinderi din MUNICIPIUL ROMAN 
muniștilor sarcini concrete de partid.

de a încredința co-

DE PARTID
Și la organizația de bază nr. 2 din 

secția turnâtorie-forjă, de asemenea, 
comuniștii n-au stat mult pe gîn
duri atunci cind ne-au informat des
pre sarcinile lor de partid. Astfel, 
Constantin Ifrim, turnător, a co
lectat peste 3 tone de deșeuri de 
bronz. Modelierul Alexandru Tabără 
a executat în cel mai scurt timp po
sibil un model pentru turnarea unor 
piese necesare la reparațiile capitale. 
Strungarul Gheorghe Plop a izbutit 
să aplice copierea hidraulică la 
strunjirea sculelor de laminare.

în organizația de bază din com
partimentul proiectări tehnologice de 

am re- 
interlo- 
îneeiput 
oareca- 
despre 

am pu-

Fiecărui membru de partid 
— o responsabilitate con
cretă. sectia prăjini pentru fo
raj de la întreprinderea de țevi am 
pus mai multor comuniști întreba
rea : „ce sarcină de partid aveți ?“ 
Iată și răspunsurile : Ștefan Stoica, 

' finisator, șef de echipă : depășirea 
planului la export în condiții de ca
litate ireproșabilă. Sarcină realizată 
exemplar — 60 de tone de laminate 
lunar peste plan. De asemenea, par
ticiparea echipei la efectuarea revi
ziilor la mașinile „Cardan", ceea ce a 
dus la efectuarea lucrărilor de revi-

zie in trei zile, 
sator laminate : 
termen scurt a 
treabă complicată care 
atit cunoștințe profesionale ridicate, 
cît și eforturi fizice deosebite. După 
cîteva experimentări, prelungite 
după terminarea schimbului, pro
dusul a fost gata, sarcina de partid 
îndeplinită. Subinglnerul Dan Mal
tei : optimizarea tehnologiei de pre
lucrare a țevilor pentru cazanele 
energetice. Răspunsuri prompte au 
dat și comuniștii Valeria Ciobancă. 
Ion Ciurea, Iosif Cobzaru. Nelu Cla
pă și alții.

Anton Adam, fini- 
realizarea intr-un 

unei tăvi unicat, o 
presupune

la întreprinderea mecanică 
petat aceeași întrebare, dar 
cutorii noștri au fost la 
nedumeriți. Apoi, după o 
re insistență, și-au amintit 
sarcinile ce le revin. Așa 
tut afla că mulți proiectant! comu
niști de aici aveau preocupări care 
depășeau îndatoririle lor profesiona
le curente. De pildă’, subinginerul 
Gheorghe Slevoacă desfășoară o? ac
tivitate cu totul remarcabilă pentru 
promovarea progresului tehnic in 
întreprindere, este autorul a . nume
roase soluții tehnice Ingenioase și 
chiar îndrumă un grup de ingineri 
stagiari în efectuarea unui studiu 
privind folosirea calculatorului în 
proiectarea de tehnologii. Inginerul 
Ion Dănăilă și subinginerul Ghcor- 
gbe Palenciuc au avut și- ei contri
buții importante la aplicarea unor 
eficiente soluții pentru reducerea 
consumului de metab Ia fabricarea 
unor produse. Mulți dintre inginerii, 
subinginerii și tehnicienii comparti
mentului au o meritorie participare 
la acțiunile inițiate de comisia ingi
nerilor și tehnicienilor din întreprin
dere. Biroul organizației de bază nu 
se interesează însă de aceste aspecte 
din activitatea comuniștilor. Ce fel 
de sarcini primesc totuși membrii de 
partid din această organizație ? Răs
foim caietul de sarcini și în dreptul 
numelor comuniștilor întîlnim astfel 
de formulări : întocmirea procesului 
verbal la adunările de partid : pre
zentarea de informări cu privire la 
unele probleme de politică internă si 
externă. Cam la atît se rezumă sar
cinile de partid încredințate comu
niștilor în organizația de bază de Ia 
proiectări tehnologice.

La întreprinderea de țevi, Neculai 
Șerban. secretarul biroului organiza
ției de bază din secția prăjini de 
forai, ne spunea : „Una dintre preo- 
cnpările permanente ale organiza
ției noastre constă în a încredința 
fiecărui, comunist o sarcină de partid 
concretă, o responsabilitate precisă 
legată înainte de toate de prioritățile 
de producție ale secției, printre care: 
realizarea exportului, buna funcțio
nare a utilajelor, reducerea consu
murilor materiale. Biroul unei orga
nizații de bază care nu repartizează 
tuturor membrilor săi sarcini de 
partid concrete înseamnă, că nu-si 
îndeplinește una dintre principalele 
sale atribuții, că nu-si cunoaște forța 
și în consecință nu va putea să facă 
față cerințelor tot mai complexe". 
Ceea ce, am adăuga noi. este pe de-

SEZONAGRICOLE
IA RECOLTAREA ORZULUI, IA EXECUTAREA
CELORLALTE LUCRĂRI
• în zonele în care n-a început 

încă secerișul, specialiștii au da
toria să urmărească permanent 
stadiul coacerii lanurilor pentru 
a decide operativ începerea iu 
crului și a asigura folosirea corn 
binelor la capacitate maximă.

• Pentru a se însămînța cea 
de-a doua cultură în cel mult 48 
de ore de la recoltarea orzului 
este necesar să se acționeze la 
strîngerea paielor cu toate mij
loacele mecanice, dar și manual.

• La întreținerea culturilor 
lucrare la care trebuie să parti 
cipe toți locuitorii satelor - maxi 
mă atenție pentru menținerea 
densității optime a plantelor.

• Maximă răspundere pentru 
strîngerea și depozitarea unor 
cantități sporite de furaje.

• Legumele de sezon - recolta
te și transportate neîntîrziat la 
piețe și fabricile de conserve.

IN PAGINA A II-A ; Relatări din județele Timiș, Mureș 
Mehedinți și Călărași

(Continuare în pag. a III-a)

ADEVĂRUL VIEȚII
TEMELIA OPEREI DURABILE

Un adevăr validat de o 
îndelungată experiență de
monstrează că numai epo
cile deschise înnoirilor și 
sintezelor originale, căută
rilor îndrăznețe, eferves
cenței creatoare în toate 
domeniile pot dobîndi un 
profil unic, inconfundabil. 
Epocile de stagnare, de 
imitație sub semnul pro
vincialismului, de trans
plantare silnică a unor 
modele valabile, poate, în 
alte spații socio-culturale, 
sînt sortite uitării. Este 
limpede cărei categorii ii 
aparține epoca noastră, 
caracterizată și prin acce
sul larg al maselor la cul
tură, democratizarea lite
raturii și artei, înscrierea 
spiritualității românești, 
prin tot ce are ea mai au
tentic și mai reprezentativ, 
pe orbita civilizației euro
pene și mondiale. Au fost, 
astfel, preluate și ridicate 
pe o nouă treaptă valorile 
perene ale unei tradiții 
multiseculare, izbinzile de 
azi pe tărîmul literaturii și 
artei reprezentînd conti
nuitatea istorică și esteti
că a celor de ieri.

Sînt gînduri prilejuite 
de lectura insuflețitoarei 
expuneri de la sfirșit de a- 

care tovarășul

Nicolae Ceaușescu a subli
niat. încă o dată, cu nobilă 
stăruință. îndatoririle crea
torilor de frumos, uniți in 
organizațiile lor de breaslă, 
in promovarea concepției 
revoluționare, a principii
lor socialiste, în ridicarea 
nivelului general de cultu
ră al poporului. O dreaptă 
privire asupra celor săvîr- 
șite, îndeosebi de la mijlo
cul deceniului șapte, arată 
că literatura și slujitorii ei 
au adus o contribuție no
tabilă la înfăptuirea aces
tor imperative ale timpului 
nostru. ~ 
dovedit 
ciar reliefind marile cuce
riri ale revoluției, mobili- 
zînd conștiințele sub fla
mura generoaselor idealuri 
ale socialismului, combă- 
tînd cu vigoare mentalită
țile învechite, formele 
anacronice de gîndire și de 
comportament.

Desigur, atașamentul 
față de marile prefaceri 
care au schimbat profund 
șr definitiv înfățișarea a- 
cestui pămint, implicarea 
în problemele complexe și 
nu o dată dificile ale îna
intării societății 
nești, trebuie să se 
că, in primul rind, 
dele trudei noastre

Scriitorii și-au 
patriotismul fun-

româ- 
vădeas- 
în roa
de zi și

de noapte asupra foii albe triale și agricole, in atitea 
de hirtie. Sub acțiunea be
nefică a spiritului anti
dogmatic, dinamic, nova
tor, instaurat de Congresul 
al IX-lea al partidului, 
s-au deschis orizonturi 
ample de gindire, perspec
tive deosebit de prielnice 
redării, cu mijloacele artei, 
a noilor relații și tipuri u- 
mane. Chezășia fructifică
rii acestor posibilități o 
reprezintă contactul per
manent cu cei care consti
tuie însăși 
tenței profesiunii 
Numai 
prinse din magma fierbin
te a realității chipuri și 
evenimente semnificative. 
Numai astfel artiștii cu- 
vîntului pot sesiza adevă
rul vieții, îi pot înțelege 
contradicțiile și tensiunile 
specifice, dînd cititorului 
o imagine convingătoare, 
pătrunsă de încredere în 
perfectibilitatea condiției 
umane.

Stimulînd și coordonînd 
realizarea acestui contact 
vital pentru creația litera
ră, Uniunea scriitorilor și 
asociațiile de scriitori 
ganizează în flux neîntre
rupt acțiuni de documen
tare individuală și colecti
vă la mari obiective indus-

rațiunea exis- 
noastre. 

astfel pot fi des-

colțuri de țară care vibrea
ză de ecourile bătăliilor 
purtate pentru afirmarea 
creativității naționale, a 
noului in viață și muncă, 
pentru eliberarea lui de 
orice. servituți. Cu aceste 
numeroase prilejuri sînt 
dezbătute nu numai desti
nele cărții, ale teatrului, 
ale filmului, ci toate pro
blemele care-i frămintă 
deopotrivă pe scriitori și 
pe cititori, închegîndu-se 
astfel acea legătură de la 
inimă la inimă indispensa
bilă realizării 
capabile 
eroziune 
îndoială, 
ții e un . . ___ ,
de o mare complexitate și 
profunzime, care nu poate 
fi suplinit doar de astfel 
de acțiuni. Numai legătura 
fizică, nemijlocită, perma
nentă cu țara, eu realitățile 
ei în continuă, dinamică 
transformare reprezintă 
seînteia capabilă să aprin
dă

unor opere 
să înfrunte lenta 
a timpului. Fără 

cunoașterea vie- 
proces perpetuu,

flacăra inspirației.

or- ion HOBANA 
secretar al Uniunii 
scriitorilor

(Continuare in pag, a II-a)^ Constantin VARVARA
(Continuare in pag. a II-a)
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PniOENI, RITMURI INM
LA RECOLTAREA ORZULUI, LA EXECUTAREA 
CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE DE SEZON

Se acționează hotărît pentru sporirea vitezei la seceriș
Trecerea la o nouă calitate in ac

tivitatea economică. impusă «ie ce
rințele unei dezvoltări preponderent 
intensive, este condiționată de asi
gurarea, la nivelul unităților econo
mice, a unor conduceri competitive, 
capabile să fundamenteze și să apli
ce cu eficiență ridicată ansamblul 
deciziilor referitoare la elaborarea 
planului și realizarea lui. intr-o vi
ziune optimizantă macroeconomie, 
în recenta expunere la ședința co
mună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și a Consiliului Na
țional al Agriculturii, secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sublinia : „Desi
gur, avem nevoie do buni ingineri 
în toate sectoarele, de buni tehnici
eni, dar pentru a deveni conducător 
de întreprindere, de fabrică, chiar 
de secție, trebuie să aibă .și cunoș
tințele economice, de organizai o și 
conducere. Nu se poate, în nici un 
domeniu, asigura o contlwOere cores
punzătoare cerințelor dezvoltării ac
tuale fără o înaltă pregătire și eco
nomică și de conducere, în toate 
sectoarele !"

Asigurarea de cadre de conducere 
cu o asemenea pregătire, premisă 
indispensabilă pentru o dezvoltare 
economică de tip intensiv, necesită, 
intre altele, și o modernizare co
respunzătoare a metodelor de pre
gătire a acestora, in întreprinderile 
competitive de pretutindeni, cadre
le de conducere, pe lingă o pregătire 
de bază, de regulă in domeniul teh
nic, economic sau juridic, ilobîndesc 
prin modalități special concepute și 
ua ansamblu de concepte, metode, 
tehnici atit. de conducere, cit și eco
nomice. Fără să știe cum să funda
menteze și să adopte o decizie, cum 
să-și organizeze propria muncă si 
pe a colaboratorilor, să evalueze a- 
profundat. cu ajutorul metodelor de 
analiză economică, eficiența fiecă
rei secțiuni, fără să posede capacita
tea de a eprela si echiiibm divise
le variabile tehnice, organizatorice, 
economico, umane implicate de des
fășurarea activității întreprinderii, 
in dendiții de eficiență ridicată, un 
conducător nu poate fi competent, 
nu poate obține rezultate favorabile 
în realizarea sarcinilor de plan.

însușirea cunoștințelor. aptitudi
nilor și comportamentelor de con
ducere eficace este un proces deo
sebit de complex, condiționat decisiv 
de utilizarea unor metode și tehnici 
formative adecvate. Practica mon- 
di.dă. ca și experiențele de vîrf din
țara noastră demonstrează că accen
tul trebuie pus precumpănitor pe 
metodele active de pregĂlție a per- darea și soluționarea 

fe«wAwfâw ț' *

Îndeplinirea de către fiecare comunist a sarcinii de partid
(Urnvre din pag. I)

plin valabil pentru biroul organiza
ției de bază din compartimentul pro
iectări tehnologice de la întreprin
derea mecanică.

Cunoașterea oamenilor — 
cerință esențială in reparti- 
zatei judicioasă a respon
sabilităților. în mecanismul re
partizării sarcinilor, biroul organiza
ției do bază trebuie să țină riguros 
Seanța de nivelul de pregătire poli
tică și profesională ai comuniștilor, 
de talentul, aptitudinile și înclina
țiile lor. de gradul de receptivitate, 
de experiența de viață, de spiritul 
de organizare etc., garanție a faptu-' 
lui că sarcinile încredințate vor fi 
îndeplinite la timp și in bune con
diții. Această exigență importantă in 
repartizarea sarcinii do partid este 
bine înțeleasă în multe din ofSant- 
zațltle de bază din cele două unități, 
printre care și organizația de bază 
nr. 1 din secția a 5-a de lă între
prinderea mecanică. La un moment 
dat aici se pusese problema reali
zării unui dispozitiv de prindere și 
fixare a sculelor la strungurile ca
rusel. o lucrare tehnică deosebit de 
complexă. în biroul organizației de 
bază s-a pus întrebarea cine ar pu
tea efectua cel mai bine această lu
crate ? Au fost avansate numele 
mai multor comuniști. în cele din 
urmă, pentru a confecționa dispoziti
vul a fost ales frezorul Constantin 
Dinga și recomandat in acest scop 
conducerii secției. Argumentele a- 
cesteî opțiuni : pregătirea profesio
nală ridicată, seriozitatea, capacitatea 
politică de a ' înțelege rațiunile în
deplinirii planului 1« export, talen
tul său ■ organizatoric în a îndruma 
și munca Celorlalți cinci muncitori 
care urmau să participe la realizarea 

Un nou lot de produse realizate la întreprinderea de mașini de rectificat „NAPOMAR" din Ciuj-Napoca se pregă
tește pentru a fi expediat beneficiarilor Foto : Sandu Cristian

sunatului : jocurile de conducere a 
întreprinderii sau simulările deci
zionale complexe microeconomice, 
cazurile, modulele de mv&țămint 
programat ș.a.

în acest domeniu există o serie de 
realizări majore, dar din păcate încă 
iiisțiiicient valorificate pe plan nați
onal pentru pregătirea cadrelor de 
conducere. Astfel, la Facultatea de 
economia industriei și agrietllluj'ii 
din cadrul Academiei de studii e- 
ețmomice, au fost elaborate ffiai 
multe jocuri de conducere a între
prinderii computerizate, folosite cu 
bune. rezultate atit in cadrul utior 
programe postuniversitare, cit și in 
pregătirea viitorilor economiști. Din
tre acestea menționăm, în primul 
rînd. jocul JASEC., care, cu ajuto
rul a 10 809 variabile și peste 400 
modele, simulează toate activită
țile principale dintr-o întreprindere, 
inecpmd cu planificarea, cercetnrea- 
dezvoltar.ea. investițiile, continuind 
cu aprovizionarea, programarea pro
ducției, fabricați:!. întreținerea și 
reparațiile, finanțarea. contabilita

Modernizarea pregătirii 
catar die întreprinderi

tea. angajarea personalului, califica
rea și perfecționarea pregătirii 
muncitorilor, remunerarea persona
lului și încheind cu desfacerea, 
marketingul și evaluarea îndeplini
rii sarcinilor de plan.

Un alt joc utilizat cu foarte bune 
rezultate este PRELEM-ul, ce simu
lează activitățile de bază ale între
prinderilor specializate in prelucra
rea lemnului, folosind calculatorul 
românesc FELIX 256. PRELEM-ul 
se deosebește de jocul precedent 
prin faptul că activitățile de produc
ție sînt mai ample, permițând utili
zarea unui număr mai mare de uti
laje și fabricarea mai multor produ
se <at o complexitate superioară.. In 
schimb, activități cum ar fi cele co
merciale sau de personal sînt mai 
reduse. Ca urmare, PRELEM-ul, a 
cărui dinamică este în esență ace
eași ca a JASEC-uIui permite abor- 

unor situații 

dispozitivului. Și frezorul s-a dove
dit ulterior la înălțimea sarcinii în
credințate.

„Graba de a repartiza fiecărui co- 
mvinist. o sarcină concretă, sublinia 
Ion Onișoru, secretarul organizației 
de bază de aici, fără a discuta in 
prealabil cu membrii ele partid asu
pra posibilităților de îndeplinire, fără 
a le atrage atenția să apeleze la 
sprijin atunci cinci intimpini greif- 
tați duce uneori la situații nedorite. 
Așn a fost cazul cind. fără să Cu
noaștem prea bine posibilitățile reais 
ate unor membri ai colectivului, tm 
repartizat sarcini care n-au putut fi. 
îndep .nite. Nu doresc să da.u nume, 
deoarece răspunzător de aceste si
tuații a fost in primul rînd biroul 
organizației de bază. Din aceste si
tuații noi. am tras învățămintele de 
rigoare și pot spune ci în ultimul 
timp nu ne-am mai confruntat cu 
ele".

Evidență riguroasă, sim
plă și clară. ne la bUn .început, 
precizăm că în organizațiile de bază 
din ceie două întreprinderi am con
statat mari diferențieri in felul de a 
concepe un sistem de evidență al 
urmăririi Îndeplinirii sarcinilor și, 
mai ales, al înțelegerii necesității ți
nerii unei evidențe clare, simple și, 
mai presus de toate, operaționale. 
Unii secretari și membri ai birouri
lor organizațiilor de ba_ză au încă o 
reprezentare simplistă asupra moda
lităților de înregistrare și urmărire a 
îndeplinirii sarcinilor, limîtîndu-se 
la o. simplă transcriere a lor în 
unele registre,"caiete sau nici măcar 
atit. Ei se lipsesc in felul acesta de 
premisa esențială a desfășurării unei 

iactivități concrete de îtidrumare, 
.sprijin și control. Să rămînem’Ia or- 
ganizațiile de bază pe care le-am 
mai amintit. Astfel, la organizația 
de bază din compartimentul proiec
tări tehnologice de la întreprinderea 

de conducere parțial diferite, oferind 
posibilități superioare de pregătire 
pentru cadrele de conducere ce lu
crează nemijlocit in sectoarele ue 
producție.

Analiza retrospectivă a folosirii a- 
ceslei metode de pregătire pe un in
terval de 10 ani reliefează; .marile 
sale valențe formative. Dintre aces
tei! menționăm ca fiind măi -impor
tanțe următoarele :
• -dă posibilitatea efectuării de 

experimente de conducere și econo
mice controlabile la nivel de între
prindere, asigurînd particiuanților 
condiții pentru a-și însuși elemente
le noului mecanism eeonomico-fi- 
naneiar in condiții similare celor din 
producție, dar fără riscurile pe care 
Je an trenează. deciziile greșite in u- 
nițățile economice ;

• pontribuie la formarea și dez
voltarea unor aptitudini și compor
tamente de conducere deosebtț de 
importante în condițiile moderniză
rii activității de organizare și con
ducere, cum ar fi cele privind ela
borarea și aplicarea de planuri anu

ale și lunare temeinic corelate, fun
damentarea științifică a deciziilor 
tehnice, comerciale, economice etc. 
pentru realizarea planului, crearea și 
dezvoltarea spiritului de echipă, ntn- 
plifiparea capacității de conducere 
In colectiv, elemente de importanță 
primordială pentru dezvoltarea au- 
toconducerii ;

® are un aport major la însușirea 
și perfecționarea aptitudinilor eco
nomice ale conducătorilor, referitoa
re în special la analiza economică a 
costurilor,, productivității, rentabili
tății, utilizarea cercetărilor de piață, 
aprovizionarea tehnico-materială, fi
nanțarea activității întreprinderii in 
condițiile autogestiunii și autofinan
țării ;

O familiarizează cadrele de con
ducere cu aspectele specifice deter
minate de utilizarea calculatorului 
în procesul conducerii. Ca urmare a 
participării la desfășurarea jocurilor 

mecanică, așa cum am mai arătat, 
în caietul de sarcini sint cuprinse 
citeva prevederi ce se repetă. Secre
tarul adjunct al biroului, Florin An- 
tochi, susținea că așa ar fi fost în
drumat să procedeze la instruiri. La 
organizația de bază nr. 2 din secția 
turnătorie-forjă de la întreprin
derea de țevi, unde, de asemenea, 
am intîlnit o evidență necorespunză
toare a repartizării sarcinilor de 
partid, secretarul biroului. Eugen 
Onu, a fost de acord că nu așa tre
buie ținută o evidență, dar că, nou 
ales în această funcție, nu i»a arătat 
practic nimeni din comitetul de 
partid al întreprinderii cum ar tre
bui să arate o asemenea evidență.

Firește, în afară de cele menționa
te, practica muncii poliUco-organi- 
zatorlee a impus și alte exigehțe ale 
sarcinii de partid, printre care amin
tim : asigurarea sprijinului biroului 
organizației de bază pe parcursul în
deplinirii sarcinii : exercitarea unui 
control riguros asupra modului in 
care fiecare comunist iși onorează 
răspunderea încredințată, analizarea 
sistematică a conținutului sarcinilor : 
reorientarea și redistribuirea lor co
respunzător noilor cerințe ; corelarea 
strîhsă a sarcinilor încredințate co
muniștilor cu prioritățile bunei des
fășurări a procesului de producție ; 
stabilirea sarcinilor și în funcție de 
propunerile și sugestiile făcute de 
comuniști în adunările generale, in 
discuțiile individuale, cu alte prile
juri ; repartizarea echilibrată a sar
cinilor în așa fel incit unii membri 
de partid să nu fie suprasolicitați, 
iar altora să le revină îndatoriri mi
nore sau chiar șă fie trecuți. cu ve
derea. Numai în măsura în. care bi
rourile organizațiilor de bază,, așa 
cum ă reieșit și din exemplele pre
zentate. au în vedere toăth aceste 
exigente, ele vor putea implica, activ 
și eficient, pe toți comuniștii in în
făptuirea hotărîrilor de . partid și de 
stat, a sarcinilor ce revin unităților 
economico-sociale in care activează. 

de conducere computerizate, condu
cătorii iși aprofundează cunoștințe
le referitoare la avantajele și limi
tele calculatoarelor electronice. In 
modalitățile utilizării, acestora, ast
fel îneît marele lor potențial să fie 

; valorificat pe un plan superior in 
vederea .^creșterii eficienței între
prinderii ;.
• faciliteăzîLînsușiroo și dezvolta

rea la participant!' a aboțdării sis'- 
temice a întreprinderii și 'componen
telor sale, ca urmare a condiționării 
realizării sarcinilor de plan de sesi
zarea și luarea în considerare a prin
cipalelor interdependențe din cadrul 
întreprinderii (aprovizionare-produc- 
ție, capacitate producție — necesar 
forță de muncă, producție — desfa
cere etc.) prin prisma necesității re
alizării beneficiului și rentabilității, 
irjeiieatori de eficiență sintetici Cu 
mare valoare integrativă pentru uni
tatea economică.

Avîrid in vedere sarcinile .majore 
ale actualei perioade, indicațiile re
cente ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind ridicarea nivelului de pre
gătire al cadrelor de conducere, a- 
precienl că jocurile de conducere ale 
întreprinderii, a căror elaborare a 
necesitat mai multi ani și care prin 
performanțe se situează la nivelul 
celor mai bune existente pe plan 
mondial, se recomandă să fie valori
ficate superior. In acest scop, consi
derăm că ar fi utilă folosirea lor in 
cadrul unor cursuri postuniversitare 
special concepute, de care să bene
ficieze un număr cit mai mare de 
actuale și viitoare cadre de condu
cere din unitățile economice.

Pentru a obține maximum de a- 
port formativ, asemenea cursuri, 
centrate pe ridicarea nivelului de 
pregătire economică și de conducere, 
ar fi indicat să aibă o structură, or
ganizare și eșalonare parțial diferite 
față de cele utilizate in prezent, ți- 
nind cont atit de necesitatea acce
lerării pregătirii cadrelor de condu
cere, cit și de particularitățile unor 
asemenea complexe și eficace meto
de de pregătire. De altfel, logic, mo
dernizarea pregătirii conducătorilor 
este necesar să înceapă cu însăși 
modernizarea instrumentarului utili
zat ți a concepției pe care se ba
zează folosirea iui. „Trebuie să avem 
permanent în vedere — reliefa se
cretarul general al partidului — că 
socialismul nu se poate construi de- 
cit pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei ți tehnicii, ale cunoașterii 
umane în general".

Dr. Ovidiu NICOLESCU

Adevărul vieții 
— temelia 

operei durabile
(Urmare din pag, D

Toate acestea presupun un 
Statut nu de observator a! 
realităților Înconjurătoare, ci de 
participant activ la transforma
rea lor potrivit liniilor de forță 
ale evoluției societății. Artiștii 
Cuvântului, asemeni colegilor lor 
muzicieni, pictori, cineaști, ac
tori. împărtășesc deplin preocu
pările ți aspirațiile celorlalți 
oameni ai muncii, acumulind 
esențe pe care le decantează în 
creația lor. Iată de ce anga
jarea literaturii trebuie înțelea
să ca un act de înaltă conțtiin- 
ță civică și profesională, ca un 
mod de înțelegere dialectică a 
libertății, ca o expresie a res
ponsabilității scriitorului în fața 
propriului său timp ți a celui 
care va veni.

Din gama largă de probleme 
de un deosebit interes pentru li
teratură ți pentru slujitorii ai 
abordate in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu am 
desprins-o ți pe aceea a formă
rii concepției științifice despre 
viață, în concordanță cu marile 
cuceriri ale științei, ale cunoaș
terii umane în general. Se știe 
că societatea comunistă nu poa
te fi concepută fără mijloace 
perfecționate de producție, deci 
fără automatizare, electronică, 
robotică, ingineria genetică... 
Doar astfel pot fi obținute re
zultatele spre care tindem : 
belșugul de bunuri, diminuarea 
treptată a diferenței dintre 
munca fizică șj cea intelectuală, 
timpul liber necesar dezvoltării 
multilaterale a personalității 
umane. De pe acum, introdu
cerea în practica productivă a 
noilor tehnologii ameliorează 
condițiile de muncă, modifică 
mentalitățile, creează alte ra
porturi alo omului cu mediul. 
Aceste realități și aceste per
spective deschid un cîmp vast 
de studiu și de acțiune litera
turii, conturează un univers 
care nu poate fi ignorat, de 
vreme ce începe să devină ca
drul inerent al existenței noas
tre. Pe de altă parte, știința ex
tinde cu atita îndrăzneală hota
rele cunoașterii, incit oferă o 
hrană mereu nroasnătă și inci- 
tantă imaginației. Nu putem ne
glija însă primejdia unei anu
mite uscăciuni a spiritului, ca 
urmare a tehnicizării tot mai 
accentuat" a vieții de fiecare 
zi. Iată de ce literatura consti
tuie. poate mai mult ca altădată, 
o necesitate vitală pentru ome
nire.

Aceste preocupări firești con
stituie obiectul dezbaterilor fer
tile car" se desfățwmă în ca
drul asociațiilor de scriitori, al 
renari’iri’nr tJnbviii scriitorilor. 
Orientările și indicațiile cuprin
se în expunerea secretarului 
general al partidului se vor 
transforma astfel în tot atîtea 
îndemnuri la meditație ți acțiu
ne. la intensificarea eforturilor 
de a pătrunde în miezul fier
binte al realității, de a zugrăvi 
în pagini durabile chipul eroic 
al omului făuritor de istorie.

Timpul însorit din ultimele zile a 
grăbit coacerea orzului și pe ogoa
rele județului TIMIȘ, astfel că de 
două zile secerișul’ a fost declanșat 
și in această parte a țării. Primii 
care au început secerișul la orz au 
fost mecanizatorii și cooperatorii din 
unitățile aparținînd consiliilor agro
industriale IJanloc, Jtunu Mare, 
Deta. Jebel, Sacoșu Turcesc, Timi
șoara. Duminică, dar mai ales ieri, 
aria recoltării orzului s-a extins 
practic în toate zonele județului, 
existînd astfel condiții pentru ca în 
această săptămînă lucrarea să fie 
încheiată pe întreaga suprafață de 
peste 50 000 hectare ocupată cu aceas
tă cultură.

Am urmărit la lucru formațiile de 
mecanizatori și cooperatori din con
siliul agroindustrial Banloc care in 
numai două zile au recoltat mai 
mult de jumătate din suprafața cul
tivată cu orz. Duminică, zi cu ade

Recoltarea orzului la I.A.S. Deta, județul Timiș
Foto : Emetic Robitsek

----------------------RĂSPUNSURI LA ÎNTREBAREA: -----------------------

De ce există decalaje mari intre recoltarea orzului 
și semănatul culturii a doua ?

NU SE ACȚIONEAZĂ CU SUFICIENTE FORȚE 
LA STRÎNGEREA MANUALĂ A PAIELOR

După ce am publicat în ziarul care a apărut duminică, 19 iunie, tabelul privind situația recoltării orzului 
și cea a însămințării culturilor duble în unitățile agricole din județele Teleorman, Olt, Călărași, Dolj, Me
hedinți și Constanța, am solicitat, prin intermediul corespondenților „Scînteii", răspunsuri cu privire la cau
zele care au determinat aceste decalaje.

MEHEDINȚI. La cooperativa 
agricolă din Oprișor, activitatea in 
cîmp a început la ora 6. Pe so
lele deja eliberate de paie, după 
schimbul de noapte a urmat cel de 
zi la executarea arăturilor și pre
gătirea patului germinativ. Peste 
600 de cooperatori cu 95 atelaje 
zoreau transportul paielor pentru a 
asigura front larg de lucru trac
toarelor și semănătorilor. Cadrelor 
de conducere li s-au repartizat for
mații de muncă și se află alături 
în efortul ce se cere în aceste zile. 
Fapt este că toate suprafețele re
coltate pină a doua zi sint se
mănate.

în unitățile în care ne-am oprit atit 
duminică, cit și in zilele preceden
te am constatat că nu peste tot se 
proceda la fel ca la C.A.P. Opri
șor. Prevalindu-se de lipsa sfo
rii și a sirmei de balotat paie, con
siliile de conducere din unele uni
tăți nu organizează corespunzător 
adunatul paielor, de unde și deca
lajul — în unele locuri nepermis de 
mare — între recoltatul, eliberatul 
și semănatul culturilor duble și suc
cesive. întinse suprafețe de pe care 
s-a strins producția de orz sint incă 
ocupate cu paie. într-adevăr, prese 
de balotat sînt suficiente, dar in 
toate stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii se resimte lipsa canti
tăților necesare do sirmă și sfoară. 
La eliberarea terenului se poate 
însă acționa foarte bine cu forțe 
manuale. Cum, de fapt, s-a și in
dicat. Numai că in cîmp, la strin
gerea ți transportul paielor, se află 
puțini oameni, insuficiente atelaje. 
Citeva date la zi susțin această 
afirmație. în consiliul agroindus
trial Gogoșu s-a terminat recoltatul 
orzului de pe cele 800 hectare, tn 
schimb, s-au adunat paiele doar de 
pe 420 hectare, s-a pregătit terenul 
pe 275 hectare și s-au însămînțat 
240 hect.aroi.Niet vecinii din consi
liul agroindustrial Devesel nu se 
grăbesc. Și aici producția de orz de 
pe cele 700 hectare este depozitată, 
dar au fost semănate cu porumb

Cine nu aduna acum finul să nu caute justificări la iarnă!
în numeroase unități agricole din 

județul MUREȘ se acționează cu răs
pundere spre a se asigura furajele 
necesare pentru perioada de iarnă. 
Exemplul cooperativelor agricole din 
Dîmbău, Mureșeni, Band, Șăulia de 
Cîmpie, Mltrești, Cuci și altele este 
edificator in acest sens. Acestea sini, 
de fapt, și unitățile care, nu intim- 
plător, au obținut, in cinci luni, cele 
mai mari producții de lapte. „Nu am 
cumpărat niciodată fin — ne spune 
tovarășul Nagy Alexandru, președin
tele cooperativei agricole din Band, 
în unitatea noastră, campania de 
stringere a furajelor ține. practic, 
din primăvară pină se lasă zăpada. 
Pînă in prezent ne-am asigurat 
peste 250 tone fin de cea mai bună 
calitate, dar, la finele lunii in curs, 
cantitatea depozitată (îndeosebi fin 
de trifoliene) va ajunge la peste 
400 tone, ceea ce reprezintă aproape 
jumătate din cantitatea programată 
.pe întregul an“. Dar, la Band — 
unde producția medie de lapte pe zi 
a înregistrat, in primele cinci luni,
13,2 litri pe vacă — conducerea 
cooperativei și consiliul popular 
acordă o mare atenție nu numai re
coltării finețelor sau nutrețurilor 
cultivate, ci și a ierburilor de pe 
șanțuri și canale, acțiune la care au 
fost mobilizați zilnic aproape 600 de 
cosași. Nu numai la Band există 
însă o asemenea concepție sănătoasă 
cu privire Ia asigurarea furajelor, 
ci și în multe alte unități. O dovadă 
in acest sens o constituie unitățile 

vărat de vară și în cimpia de sud- 
vest a țării, în cele șase unități din 
acest consiliu s-au recoltat 550 hec
tare cu orz, întreaga producție fiind 
pusă la adăpost în magaziile 
I.C.A.P.P.A. sau la F.N.C. „Din co
operativele agricole Banloc, Livezile 
și Toager, ne spunea luni Ioan No
vae, președinte al consiliului agro
industrial, care au, încheiat in cursul 
zilei recoltarea, vom muta combi- 
riete la fermele I.A.S. Banloc și 
Livezile, unități care au suprafețe 
mai mari de orz, în așa fel îneît pînă 
miercuri seara să încheiem secerișul 
în tot consiliul. Acum grija noastră, 
a specialiștilor și mecanizatorilor, e 
îndreptată spre stringerea paielor și 
semănatul culturilor duble, în pri
mul rînd, al porumbului pentru 
boabe".

La cooperativa agricolă Toager 
i-am intîlnit lingă formația comple
xă de mecanizare pe președintele și 

pentru , boabe doar 210 hectare. în 
unitățile de pe raza consiliului agro
industrial Obirșia de Cimp s-au cul
tivat 1 070 hectare cu orz. în cursul 
zilei de ieri, luni, 20 iunie, com
binele se aflau concentrate pe ul
timele sole, numai că paiele au 
fost strînse doar de pe 200 hectare 
și sămînța s-a pus sub brazdă pe 
numai 162 hectare. Decalaje la fel 
de mari se înregistrează și în uni
tățile de pe raza consiliilor agroin
dustriale Recea, Gruia, Șimian și 
Vinju Mare. Oare să nu se știe ce 
înseamnă o zi sau mai multe pier
dute acum, mai ales cind este vor
ba de obținerea de pe aceeași su
prafață a celei de-a doua recolte ? 
Se impune deci ca in toate aceste 
zone, comitetele comunale de partid 
să întreprindă măsuri imediate 
pentru mobilizarea tuturor locui
torilor satelor la acțiunea de eli
berare a terenului. Cit mai grabnic 
trebuie asigurat front larg de lucru 
tractoarelor și semănătorilor. Pen
tru a putea fi folosite cu randa
ment maxim, după cum impune 
urgența lucrărilor din această 
perioadă, atit ziua, cit și noaptea.

Virțjiliu TATARU
corespondentul „Scînteii''

CĂLĂRAȘI : După o perioadă 
în care nu a fost zi fără ploi, aria 
precipitațiilor s-a restrîns, ceea ce 
a creat condiții optime pentru in
tensificarea ritmului atit la sece
rișul orzului și orzoaicei, dar mai 
ales la semănatul culturilor duble 
ți succesive. Cu atit mai mult cu 
cit. pînă vineri seara, deși se re
coltaseră aproape 10 000 hectare, nu 
se pusese sămință sub brazdă pe 
nici un hectar. Aceasta deoarece 
presele de balotat paie n-au fost 
introduse, așa cum s-a stabilit, 
imediat în urma combinelor. înce- 
pînd de simbâtă dimineața, cind 
paiele fiind uscate au putut fi ba
lotate ți, ca atare, s-a putut crea 
front de lucru pentru discuri ți 
semănători, ritmul însămînțărilor a 
sporit considerabil, astfel incit în 

din consiliul agroindustrial Tirnă- 
vehi, care au depozitat peste 1100 
tone fin de foarte bună calitate. „Și 
in anul trecut am avut excedent de 
furaje — ne spune Liciniu loia, pre
ședintele cooperativei agricole 
Dîmbău. Asigurindu-ne, an de an, 
furaje îndestulătoare, am putut spori 
producția medie de lapte pe vacă 
furajată de la numai 1 500 litri, in 
I960, la peste 4 600 litri, in prezent. 
Pină acum am depozitat, la prima 
coasă, peste 300 tone fin. Și aceasta 
pentru că, la cosit, am mobilizat un 
mare număr de cooperatori".

Adevărul este însă că, pe ansam
blul județului, recoltarea și cu deo
sebire transportul nutrețurilor se 
desfășoară necorespunzător. Din da
tele existente la direcția agricolă 
județeană rezultă că, pină in seara 
zilei de 16 iunie, din prevederile 
planului pe lunile mai și iunie, de 
79 600 tone fin, nu au fost depozitate 
decit 17 000 tone, adică 21 la sută 
din prevederi, iar la suculente au 
fost depozitate 36 000 tone — 85 la 
sută din cantitățile stabilite. La di
recția agricolă a județului aflăm că în 
perioada următoare, pentru a com
pleta necesarul de furaje, se are în 
vedere valorificarea tuturor resurse
lor necesare. „Experiența de pină 
acum — ne spune inginerul Tiberiu 
Gâll, responsabil cu baza furajeră 
Ia direcția agricolă județeană, de
monstrează că una din sursele de 
completare a deficitului de fin o 
constituie folosirea frunzarelor care. 

pe inginerul-șef al unității. Constan
tin Fuiu, și, respectiv, Constantin 
Rada. Pregăteau mutarea combinelor 
la fermele I.A.S. din apropiere, di
rijau . presele de balotat oaie și mai 
ales supravegheau semănatul. De la 
dinții aflăm că 110 hectare din cele 
200 hectare de pe care s-a strins 
orzul au și fost eliberate dg paie. 
Seara și in cursul nopții, discurile 
au lucrat la pregătirea terenului, iar 
ziua, la semănatul porumbului pen
tru boabe în cultura a doua. O or
ganizare asemănătoare a activității, 
adică bună, am intîlnit și în cele
lalte unități clin acest consiliu. De 
altfel, așa cum a rezultat din con
troalele efectuate de membrii și îm- 
puterniciții biroului comitetului ju
dețean de partid, de ceilalți membri 
ai comandamentului pentru coordo
narea lucrărilor clin agricultură, pes
te tot se înregistrează o creșjtere a 
ritmului la secerat. în unele locuri 
s-au constatat insă și deficiențe pri
vitoare la faptul că nu toți specia
liștii efectuează de mai multe ori pe 
zi reglarea combinelor în funcție de 
gradul de umiditate a boabelor, de 
volumul producției secundare, pre
cum și de alte aspecte concrete spe
cifice fiecărei sole, că nu peste tot 
mijloacele de transport ajung la 
timp la combine, că există un deca
laj încă mare intre recoltare.' elibe
rarea terenurilor și semănatul cultu
rilor duble. Măsurile operative sta
bilite de comandamentul județean 
pentru Înlăturarea tuturor acestor 
neajunsuri, dorința agricultorilor ti- 
mișeni de a realiza cea mai scurtă 
campanie de seceriș de pînă acum 
sint argumente că producția bună de 
orz din acest an va fi str.înșă și 
pusă la adăpost în cel mai scurt 
timp, că marea bătălie a recoltării 
griului ce va urma . se va declanșa 
la timp.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

două zile au fost semănate 1520 
hectare cu diferite culturi, în Spe
cial porumb boabe, in timp ce su
prafața recoltată de orz și orzoaica 
se ridica duminică seara la 18 370 
hectare, din cele 35 000 cit dețin 
aceste culturi.

în vederea reducerii in cel mai 
scurt timp a acestui decalaj dintre 
recoltat și semănat, comandamentul 
județean al agriculturii a luat mă
suri constind în sporirea numă
rului de prese de balotat paie de la 
410 la 562, iar al semănătorilor de 
la 290 la 382 numai in cooperati
vele agricole, deoarece întreprin
derile agricole de stat dispun de 
suficiente asemenea utilaje, ceea 
ce face posibil ca in 3—4 zile bune 
de lucru să se încheie semănatul 
culturilor duble pe întreaga supra
față cultivată cu orz și orzoaica. 
Desigur, aceasta in condițiile 
in care fiecare unitate agricolă iși 
va organiza astfel activitatea incit 
să folosească din plin dotarea teh
nică îndestulătoare, precum și tim
pul bun de lucru, cu adevărat zi 
lumină' la recoltat și semănat, iar 
în schimbul de noapte la pregă
tirea terenului. Că este posibilă 
sporirea ritmului la semănat au do
vedit-o acele unități agricole care 
numai in aceste două zile au eli
berat terenul, au pregătit patul ger
minativ și au semănat cite 150—200 
hectare. Este cazul I.A.S. Grădiș
tea și al celorlalte unități agricole 
din consiliul agroindustrial Bprcea. 
care au pus sub brazdă sămiivța pe 
mai bine de 350 hectare. Rezultate 
bune la .semănatul culturilor du
ble au obținut și unele unități a- 
gricole din consiliile agroindustria
le Dragalina, Jegălia, Cuz.» Vodă 
și Lehliu. în timp ce altele. Unele 
chiar vecine, precum cele din con
siliile agroindustriale Vlad Țepeș 
și Sărulești, au raportat in aceeași 
perioadă doar 30—40 hectare’ se
mănate. deși au avut parte de ace
leași condiții tehnice și climatice;

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii"

la ovine, reprezintă un bun furaj în 
perioada de stabulație, iar la taurine 
— prin măcinare — pot înlocui pină 
la 30 la sută din necesarul de 
fibroase".

Dar, cum finul tot fin rămine, un 
lucru este cert : cîmoul oferă mari 
resurse de furaje și deci posibilita
tea de a realiza și completa, peste 
tot, balanța furajeră. în primul 
rind, cu tinuri de calitate și nu atit 
cu alte resturi vegetale. Pe alocuri 
însă, deși iarba a crescut mare, ea 
a „imbătrinit". așteptînd cosașii. 
Este cazul unităților agricole din 
consiliul agroindustrial Sovata, care 
nu au depozitat decît 25 tone fin. 
Oare să fi uitat atit de repede coope
ratorii din acest consiliu că in anul 
1987 au cumpărat, in cursul iernii, 
mari cantități de fin ? Aceeași în
trebare se pune și in cazul coopera
torilor din consiliul agroindustrial 
Sighișoara (și nu numai lor) care 
nu au depozitat decît 105 tone fin. 
Adică nici cit ar fi trebuit să reali
zeze in mod normal o cooperativă 
agricolă. O atare situație dovedește 
necesitatea luării unor măsuri ferme 
din partea organelor agricole jude
țene, astfel ca și în aceste unități — 
ca de altfel și în cele din consiliile 
agroindustriale Fărăgău, Tîrgu Mu
reș, Rîciu, Sîngeorgiu de Pădure și 
altele — să fie urgentate recoltarea, 
transportul și depozitarea furajelor.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"
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TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participant la adunarea festivă organizată 
cu prilejul Zilei aviației Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate,

Sărbătorind Ziua aviației Republicii Socialiste România, în aceeași 
unitate de cuget și simțire cu întreaga noastră națiune, aviatorii patriei iși 
îndreaptă gindurile și sentimentele de nețărmurită dragoste și fierbinte 
recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, înflăcărat militant comu
nist și patriot revoluționar, marele conducător al partidului și statului nos
tru, eminent strateg și ctitor al dezvoltării economico-sociale a României 
socialiste, genial creator al industriei aeronautice românești moderne, ilustră 
personalitate politică a lumii contemporane, care v-ați dedicat viața și acti
vitatea clocotitoare luptei pentru libertatea, demnitatea și fericirea poporu
lui, slujirii cu credință a mărețelor idealuri de independență și suveranitate, 
înfloririi necontenite a patriei, cauzei colaborării, înțelegerii ș.i păcii in lume.

Hind o inaltă apreciere uriașei contribuții pe care ați adus-o și o aduceți 
la ridicarea României pe noi culmi de progres și prosperitate, întărirea 
capacității ei de apărare, dezvoltarea și dotarea aviației cu aeronave mo
derne, de producție românească, exprimind totala lor adeziune față de tezele, 
ideile și orientările cuprinse in expunerile rostite la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, anul acesta, și la ședința 
comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național 
al Agriculturii, aviatorii iși afirmă deplina convingere că transpunerea lor 
în viață va asigura înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XHI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, contribuind la creșterea forței eco
nomice a patriei noastre, la ridicarea gradului de civilizație a poporului.

Dăm glas, de asemenea, cu putere, gindurilor și sentimentelor noastre de 
aleasă stimă și prețuire, de inaltă considerație și profundă gratitudine față 
de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent militant 
comunist revoluționar, savant de largă reputație internațională, pentru con
tribuția deosebită ce o aduce la înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la fundamentarea și punerea in aplicare a măre
țelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a țării în toate 
domeniile, inclusiv in cel al aeronauticii, la inflorirca științei, invățăinin- 
tului, artei și culturii românești.

In pas cu grandioasele infăptuiri realizate in cea mai rodnică epocă din 
multimilenara existență a țârii, numită cu legitimă mindrie patriotică 
Epoca Nicolae Ceaușescu, aviația română a cunoscut realizări de prestigiu 
datorită preocupării dumneavoastră constante pentru dezvoltarea tuturor sec
toarelor și domeniilor de activitate economico-socială, pentru intărirea capa
cității de apărare a țării. Ne sînt vii in memorie înălțătoarele momente 
prilejuite de vizitele de lucru pe care le-ați efectuat, împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in întreprinderile constructoare de avioane, in unități ale 
aviației militare, participarea la zborul in premieră al aeronavelor românești 
și vâ raportăm eă sintem ferm angajați în înfăptuirea neabătută a sarcinilor, 
indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați dat în vederea perfecționării în
tregii activități și ridicării necontenite a capacității combative a unităților de 
aviație.

Cinstind prin fapte glorioasele tradiții de luptă ale poporului, ale aviației 
militare, de Ia înființarea căreia sărbătorim împlinirea a 75 de ani, vă asi
gurăm. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, pe baza prin
cipiilor doctrinei militare naționale al cărei ilustru fondator sinteți, vom 
acționa cu devotament revoluționar pentru a servi in orice imprejurarc pa
tria, partidul și poporul, cauza socialismului, pentru a executa la cel mai 
inalt nivel misiunile incredințate și a apăra, împreună cu celelalte categorii 
de forțe armate, cu întregul popor, cuceririle revoluționare, independența, 
suveranitatea și integritatea patriei, cerul senin și liber al României socialiste.

* *

• Teatrul National (14 7171), (Sala 
Amfiteatru): Drumul singurătății — 
18; (Sala Atelier): Clovnii — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75). (Sala Studioi: „Treptele 
afirmării artistice", Florin Valentin

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transpor

turi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor 
de servicii, angajați în ampla întrecere socialistă, raportează . obținerea 
unor importante realizări in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
pe anul 1988.

Pe baza rezultatelor obținute pe primele 5 luni din acest an și a 
punctajului, general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile 
de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii mai, pe primele locuri se 
situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea minieră 
Căpeni, județul Covasna, cu 1 111,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1 038,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Sărmășag, județul Sălaj, cu 715,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier, Drobeta- 
Turnu Severin, județul Mehedinți, 
cu 713.7 puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vîlcea, cu 652,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Bistrița, Piatra Neamț, 
cu 561,2 puncte.

ÎN DOMENIU!, EXTRACȚÎEI 
ȚIȚEIULUI SI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 703,4 puncte.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Ploiești, cu 680,1 
puncte.

Locul III : Schela de producție 
gaze naturale Tîrgu Mureș, cu 607,8 
puncte.
ÎN INDUSTRIA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : întreprinderea lamino

rul de tablă Galați cu 145.8 puncte.
Locul II : întreprinderea de l'ier 

Vlăhița, județul Harghita, cu 366,2 
puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 

ȘI TEHNICĂ DE CALCUL, 
ECHIPAMENT 

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de ferite 
Urziceni, județul Ialomița, cu 874,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
aparataj București cu 853,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 048 puncte.

RAFINĂRII SI PETROCHIMIE 
Locul I : întreprinderea „Pro

gresul" Ploiești, cu 695,5 puncte.

Locul ÎI : întreprinderea rafină
ria „Crișana", Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, cu 583,6 puncte.

Locul III : întreprinderea rafi
năria Brașov, cu 376,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE 
Locul I : Întreprinderea de arti-

Panoul fruntașilor 
pe cinci luni ale anului

cole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 881,8 puncte.

Locul II : Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș, eu 686,5 
puncte.

Locul III: întreprinderea „Prod- 
complex". Tîrgu Mureș, cu 340,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea foreslle-ț 
ră de exploatare și transport Pia
tra Neamț, cu 1 278,4 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, ' județul Bistriță-Năsfiud; 
cu 1196,7 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vîlcea, cu 1 088.5 puncte, 
ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 

MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
MINIERE PENTRU CONSTRUCȚII 

Locul I : întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui, cu 846,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale de construcții Timișoara, cu
701,6 puncte.

Locul III : Combinatul de lianți 
și azbociment Fieni, județul 'Dîm
bovița, cu 466,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
BUMBAC

Locul I : întreprinderea textilă 
„II iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 819,3 puncte.

Locul II : Fabrica Filatura de 
bumbac Urlați, județul Prahova, cu 
817,5 puncte.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Firul roșu" Tălmaciu. județul Si
biu, eu 680 puncte.
ÎN INDUSTRIA AI’MENTARĂ — 

SUBRĂMURA MORARII
ȘI PANIFICAȚIE

Locul I : întreprinderea de mo- 
rărlt și panificație Dîmbovița, cu
890.6 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo
rarii și. panificație Teleorman, cu 
700.9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
morărit și panificație Ialomița, cu
574.7 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Lecui I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 1 077,1 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Focșani, județul Vrancea, 
cu 921,9 puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Craiova, județul Dolj, cu *
710,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE ( ALE FERATA 

Locul I ; Regionala de calc fe
rată Iași, cu 270,5 puncte.

Locul II : Regionala de cale fe
rată Brașov, cu 241,9 puncte.

Locul III : Regionala de cale fe
rată Timișoara., cu 197,3- puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 

Locul I : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 450,8 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 383,5 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic — 
București, cu 371,5 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat magazinul universal 
„București" cu 395,6 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Huși, județul 
Vaslui, cu 366,8 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri ali
mentare Brăila, cu 290 puncte.

ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE

A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană

Neamț, cu 1260,4 puncte.
Locul II : Uniunea județeană

Vîlcea, cu 911,2 puncte.
Locul III : Uniunea județeană

Prahova, cu 858,1 puncte.

Cronica zilei
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, vi- 

ceprim-ministru a.l guvernului, a pri
mit pe Mohamed Ilanilfa. Mohamed, 
ministrul transporturilor și afaceri
lor musulmane din Sri Lanka. Cu

acest prilej, au fost discutate posi
bilități de extindere și diversificare 
a schimburilor comerciale și cooperă
ri economice dintre România și Sri 
Lanka.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Radu Bălan se numește in funcția de 
președinte al Comitetului de Statal 
Planificării.

IALOMIȚA : Zi record 
în recuperarea 

de materiale refolosibile
întreprinderea județeană de re

cuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile Ialomița înregis
trează importante depășiri ale sar
cinilor de plan. De la începutul 
anului și pină acum au fost colec
tate, peste prevederi 4 000 tone de 
oțel și 500 tone fontă, care au fost 
expediate combinatelor siderurgice 
din Galați, Călărași, Tîrgoviște și 
Httnedoarn, precum și importante 
cantități, de metale neferoase, nece
sare econoniiei naționale.

La realizările obținute în recu
perarea materialelor refolosibile. 
alături, de. colectivele muncitorești 
din unitățile, socialiste, o contri
buție importantă . o aduc organiza
țiile de masă și obștești. Rezulta
tele obținute duminică. 19 iunie, 
cînd în toate localitățile județului 
Ialomița s-i» desfășurat „Ziua re
cord în recuperarea materialelor 
refolosibile din gospodăriile popu
lației", constituie un argument și. 
totodată, o experiență care va fi 
permanentizată, Cu acest prilej, 
cetățenii au predat la centrele de 
colectare 182 tone oțel. 11 tone 
fontă, 18 tone hîrtie, 17 tone cio
buri de sticlă. 2 tone cupru, 1,5 
tone aluminiu și alte materiale. 
Pentru modul cum au acționat in 
susținerea acestei valoroase iniția
tive se evidențiază consiliile popu
lare, asociațiile de locatari și co
mitetele de cetățeni din munici
piul Slobozia și orașul Fetești, din 
comunele Fierbinți, Dridu, Bucu, 
Grivița, Cosimbești și Amara. (Mi
hai Vișoiu).

PLOIEȘTI : Filtru 
pentru purificarea 

apei de mare
Cadrele didactice și studenții In

stitutului de petrol și gaze Ploiești 
au făcut încă o dată dovada bunei 
colaborări și a integrării invăță- 
mintului cu cercetarea și producția. 
Este vorba de realizarea în cadrul 
laboratorului de investigații hi
draulice al institutului a unui fil
tru pentru purificarea apei de 
mare pentru injecție în zăcămint 
în vederea menținerii presiunii din 
strat. Produsul, realizat acum în 
cantitățile necesare platformelor 
marine românești din Marea Nea
gră, înlocuiește cu rezultate foarte 
bune filtrele ce se aduceau din im
port. (Ioan Marinescu).

DROBETA-TURNU 
SEVERIN : Nave noi, 

moderne
Colectivul întreprinderii de con

strucții navale și prelucrări la cald 
din Drobeta-Turnu Severin a ob
ținut rezultate importante în peri
oada care a trecut din acest an. 
Constructorii de nave de aici au 
înscris zilele acestea încă un suc
ces : lansarea șalandei nr. 33 de 
609 mc.

— De la începutul anului și pină 
în prezent — ne spune inginerul 
Stelian Stăncioiu, directorul între
prinderii — am lansat 14 nave de 
diferite tipuri. Dintre acestea, 12 
au și fost livrate beneficiarilor in
terni și partenerilor externi. în rea
lizarea sarcinilor de export avem 
un âvans pe care sîntem hotărîți 
nu numai să-l menținem, dar să-l 
mărim in perioada următoare. 
Acest succes l-am obținut prin 
aplicarea unor moderne și eficiente 
tehnologii de lucru, care ne permit 
să scurtăm considerabil ciclul de 
fabricare a navelor, in special al 
tancurilor de 7 000 tdw și șalande- 
lor de 600 mc, care au cea mai 
mare pondere în planul pe acest 
an. (Virgiliu Tătaru).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
INFORMAȚII DIN FOTBAL

ln divizia A, decisivă va ii ultima etapă

Cu prilejul Zilei aviației Republi
cii Socialiste România, in unitățile 
aviației militare și ale aviației civile, 
Ia casele armatei și instituțiile cu 
profil aeronautic au avut loc acțiuni 
politico-ideologice și cultural-educa
tive în cadrul cărora au fost relie
fate preocupările partidului și statu
lui nostru pentru dezvoltarea conti
nuă a aviației, rolul holărîtor al to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
crearea și dezvoltarea aeronauticii 
românești moderne, realizările cu 
care aceasta se prezintă la sărbăto
rirea aviației.

Duminică dimineață au fost de
puse coroane și jerbe de flori la Mo
numentul eroilor aerului din Capi
tală, la Monumentul lui Aurel 
Vlaicu din comuna Bănești, județul 
Prahova, precum și la mormintele

SPORIREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)
foraj, fapt ce se repercutează direct 
asupra timpului de punere în ex
ploatare a acestora.

— Care tint măsurile pe care le-a 
întreprins Ministerul Petrolului in 
vederea sporirii producției de țiței ?

— în lumina indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta ședință a marelui forum 
democratic, acționăm pentru menți
nerea în funcțiune a fondului de 
sonde de țiței și gaze existent. în 
acest scop, am întocmit programe 
concrete de lucru, pînă la nivel de 
brigadă, pentru sporirea producției 
de țiței și gaze, pentru realizarea 
planului de foraj și de cercetare 
geologică, a obiectivelor de investiții 
planificate, pentru reducerea costu
rilor de producție, sporirea produc
tivității muncii, aplicarea de noi me
tode și tehnologii de stimulare și 
creștere a producției sondelor. In 
toate schelele a fost îmbunătățită 
activitatea de intervenții, reparații 
și probe de producție, prin organi
zarea muncii în trei schimburi și 
crearea de formații noi, cu personal 
preluat în majoritate din activitățile 
auxiliare. Ca urmare, in prezent, 
producția zilnică este eu aproape ’’ 000 
tone superioară celei înregistrate în 
primele luni ale anului. Totodată, 
se cuvine subliniat faptul că pe pla
toul continental al Mării Negre son
dele produc la parametri proiectați. 
De asemenea, am luat măsuri pentru 
recrutarea și pregătirea unui număr

Prezenți in aceste zile în bazinele petroliere din 
Prahova, Dolj, Vilcea. Bacău, Gorj, Constanța, cores
pondenții „Scînteii" au consemnat numeroase fapte de 
muncă ale sondorilor țării, care desfășoară o activitate 
intensă pentru a extrage din adincuri cantități tot 
mai mari de țiței. Totuși, de multe ori, eforturile 
petroliștilor sînt estompate de lipsa unor materiale, 
fără de care producția de țiței nu se poate situa la 
nivelul planificat. Așa cum au precizat și specialiștii 
din Ministerul Petrolului, pe ansamblul sectorului nu 
s-a pus în funcțiune un număr însemnat de sonde ca 
urmare a restanțelor pe care furnizorii le au in livra
rea unor materiale : burlane de tubaj din oțel aliat.

racorduri speciale, prăjini grele forjate și tratate, că
măși pentru pompe de noroi ș.a. Iată de ce, toate 
unitățile constructoare de mașini, echipamente și uti
laje petroliere au datoria ca. în cel mai scurt timp, să 
livreze ritmic și integral toate echipamentele restante. 
Cu alte cuvinte, este necesar ca în ampla bătălie de 
a da tării cît mai mult țiței, alături de sondori, o 
contribuție mai însemnată trebuie să-și aducă con
structorii de echipamente și utilaje petroliere și, în 
primul rînd, cei care acum se prezintă cu rămineri 
în urmă.

Grupaj realizat de Gheorghe IONIȚA

cinema
• Să-ți vorbesc despre mine: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (4531 70) — 9; 11; 13; 15; 
17;' 19, MELODIA (11 13 49) — 9; • 11; 
13; 15; 17: 19.
• în fiecare zl mi-e dor de tine : 
CIULEȘTI (17 55 46) —9; 11; ÎS: 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA AU
RORA — 21.
• lacob: DOINA (16 35 38) — 17; 19,15.
• Flăcări pe comori: LIRA (317171) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 15; 17: 19.
• Temerarii de la scara doi: FLO
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13.
• Duminica in familie: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15J 19,30.
• Niște băieți grozavi: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19. 

din București ale lui Aurel Vlaicu, 
Traian Vuia, Gheorghe Bănciulescu 
și Henri Coandă.

La Casa Centrală a Armatei s-a 
desfășurat o adunare festivă la care 
au participat cadre militare active și 
în rezervă, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, personal muncitor din între
prinderi și unități de cercetare cu 
profil de aviație.

într-o atmosferă de puternică însu
flețire patriotică, partlcipanții la a- 
dunare au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, coman
dant suprem al forțelor armate.

de peste 1 000 de sondori. Totodată, 
am reușit să completăm formațiile 
de lucru la foraj și intervenții la 
nivelul volumului de lucrări ce tre
buie efectuat. în fine, am intensifi
cat activitatea de foraj pentru reali
zarea la termenele stabilite a son
delor de cercetare, care să asigure 
descoperirea de noi structuri cu 
țiței și gaze, domeniu în care sint

SEMNALE PE ADRESA:
$i in industria petrolului există, firește, aceleași rigori, aceleași 

exigențe ca și in celelalte sectoare ale economiei în ce privește asigu
rarea bazei materiale de producție : necesarul de materiale $1 utilaje 
trebuie judicios fundamentat, iar contractele încheiate cu furnizorii 
trebuie onorate integral și la termen. Din discuțiile purtate cu spe
cialiști din Ministerul Petrolului a reieșit că, in prezent, numeroase 
colective de petroliști se confruntă cu mari dificultăți in activitatea 
productivă din cauza lipsei unor materiale și utilaje de bază, iată 
numai citeva exemple in acest sens și semnale pe adresa :

• Centralei industriale de pre
lucrări metalurgice București. De 
la începutul acestui an. patru im
portante unități din cadrul acestei 
centrale — întreprinderile de țevi 
din Roman, Zalău, Zimnicea și 
„Republica" din Capitală — au 
acumulat mari, foarte mari restan
te față de unitățile din Ministerul 
Petrolului. Astfel, se înregistrează 
mari rătnîneri în urmă la prăjinile 
de foraj, conductele filetate, țevile 
de extracție, conductele cu diame
trul de peste 400 mm.
• întreprinderii „1 Mai" din 

Ploiești, care nu a livrat 3 056 bu
căți sape cu lagăre de alunecare.

• Rezervă la start: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Pădurea: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Garda drapelului: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:20.
• Nu e ușor cu bărbații: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRA
DINA MODERN (85 77 12) — 20,30.
• Atacul decisiv: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• incoruptibilul de la etajul XIX : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.

teatre

tv
20,00 Telejurnal
20,20 In pregătirea plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și insutlețitor 
program pentru perfecționarea 
intregii activități

20,40 Patriotismul, adevărul de fiecare 
zi al faptelor noastre. Reportaj

21,00 Trăim decenii de împliniri măre
țe. Versuri și eîntece patriotice, 
revoluționare (color)

21,10 Memoria documentelor (color) 
• Puternica afirmare a idealuri
lor de libertate, dreptate socială, 
unitate șl Independență. Docu
mentar

21,30 Tribuna experienței înaintate. Va
loarea inițiativei muncitorești

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

DE ȚIȚEI
mari rămineri in urmă și care con
stituie o cauză principală a nereali- 
zării producției de țiței, Pină la 
sfirșitul anului se vor termina din 
foraj un număr de peste 900 sonde, 
din care în luna iunie circa 140, 
existînd condiții ca prin creșterea 
vitezelor de foraj și reducerea timpu
lui neproductiv să recuperăm și 
restanțele înregistrate pînă acum.

• întreprinderii „Independența" 
din Sibiu, care are o restantă de
17 667 ml lanț cu bucșe și role tip 
petrolier, fără de care un număr 
însemnat de instalații de foraj nu 
pot lucra.
• întreprinderii mecanice Cim- 

pina. care înregistrează un minus 
de 41 600 bucăți prăjini de pom
pare. 323 tone armături din oțel și
18 capete de erupție.
• Unităților din Ministerul In

dustriei Chimice sl Petrochimice, 
care nu au livrat nici pină acum 
1 000 tone acid acetic, 860 tone me
tanol, 480 tone clorură de potasiu, 
123 tone reziduuri dioxianice.

Farcaș, Bogdan Pavlica — plan — 
17,30,
• Opera Română (13 18 57): Truba- 
uutiil — 18.
• Teatrul de Operetă (13 83 48): 
Prințesa circului — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Amo
rul Venetian — 19. '
• Teatrul Ciulești (Sala Majestic, 
14 72 34): „O femeie drăguță cu o 
floare și ferestre spre nord" (Tea
trul din Botoșani) — 17; 19,30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (15 36 78, Sala Savoy): Mi se pare 
că mâ-nsor — 18; (Grădina Boema): 
o seară la Boema — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână (13 13 00): Cîntă, ciocîrlie — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55): 
Turandot — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, Sala 
victoria); Vitejii cetății Badc-Bade 
— 15; (Sala Cosmonauților, 11 12 04) 
Motanul incâlțat — 10; 15.
• Circul București (10 41 9‘i: Stelele 
circului din Moscova — ia.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gic Comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 Iunie, ora 30 — 24 iunie, 
ora 20. in țară. Vremea va fi instabi
lă la începutul intervalului în jumăta
tea de nord a târli, unde cerul va îl 
mal mult noros, apoi se va ameliora 
treptat, iar cerul va deveni variabil, 
în restul teritoriului, vremea va fi

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

- DIRECȚIA CIRCULAȚIE -
Popasuri necesare odihnei

în actualul sezon circulația ruti
eră este marcată de valori ridicate, 
pe majoritatea șoselelor. O afluență 
tnai mare de autovehicule se înregis
trează pe traseele turistice și de a- 
grement. Unii automobiliști străbat, 
mai ales în timpul concediilor, dis
tanțe foarte mari. Această practică, 
justificată doar de dorința ajungerii 
cit mai curlnd Ia destinație, are ade
seori repercusiuni negative asupra 
siguranței deplasării. Cel mai mult 
riscă începătorii. După ce au obținut 
mult rîvnitul permis de conducere, 
ei cred că deprinderile însușite în 
școlile de șoferi sînt suficiente pen
tru a conduce în deplină siguranță. 
Greșeala cea mai frecventă a înce
pătorului este aceea de a porni, cit 
maî curind. cu întreaga familie, la 
drumuri lungi. Este un act de bra
vură inutil și periculos. în astfel de 
călătorii, datorită lipsei de antrena
ment, monotoniei unor trasee, cani
culei și a altor factori, pe conducă
torul auto începător — și nu numai 
pe el — il prinde oboseala. Astfel un 
automobilist plecat din București la 
ora 22 a călătorit toată noaptea, 
fără întrerupere, pînă Ja Tîrgu 
Mureș. Aproape de casă, în locali
tatea Ghindari, a ațipit, la volan. In- 
trind într-un stîlp de beton, mașina 
a fost grav avariată. Din fericire, 
automobilistul a scăpat teafăr nu
mai datorită faptului că în acel mo
ment nu se deplasa cu viteză prea

Luna cadourilor pentru copii"rr
A intrat în tradiție ca iunie să 

fie „Luna cadourilor pentru copii", 
perioadă în care magazinele co
merțului de stat sînt pregătite, mai 
mult ca oricînd, cu o diversitate 
de produsa pe care cei mari le 
oferă drept daruri celor mici. După 
cum am aflat de Ia Direcția1 
comercială mărfuri textîle-încăl- 
țâminte din cadrul Ministerului 
Comerțului Interior, au fost con
tractate pentru cei mici peste 700 
de modele, la crearea cărora au 
colaborat fabrici de renume din 
Baia Mare. Călărași, cooperativele 
„Arta-Crișana" din Oradea. „Arta 
meseriașilor" din Pitești și multe 
altele. Ca o noutate de subliniat în 
acest an este faptul că linia vesti
mentației destinate copiilor a fost 
preluată din cea n modei pentru 
adulți. Numai că materia primă a 
fost selectată mai cu grijă în ce 
privește fibra și culoarea, preferîn- 
du-se, de astă dată, culorile deschi
se, solare. Și merită reținută aten
ția cu care M.C.I. a asigurat fon
dul de marfă necesar pe Litoral, 
în municipiul București, în centre
le județene și muncitorești, dlspu- 
nind o repartizare judicioasă in ra
ioanele specializate ale marilor ma
gazine ale comerțului de stat și in 
magazinele „Materna", de la un 
capăt la altul de tară.

Pentru ilustrare, ne-am oprit la 
unul din magazinele reprezentati
ve — „Romarta copiilor" din Capi
tală. Șeful unității. Adrian Pirvu- 
lescu, ne vorbește despre o paradă 
a modei, care a întrunit sufragiile 
micilor cumpărători, despre tradi
ționalul concurs de desen dotat cu 
premii, despre pregătirile privind 

schimbătoare, eu cerul temporar no
ros. Se vor semnala ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă în pri
ma parte a intervalului în jumătatea 
de nord a țârii, unde treptat aria ploi
lor se va restrînge. In celelalte regi
uni, ploile vor fi izolate. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat, cu intensifi
cări locale în nord-estul și vestul ță
rii, predominind din sector nordic la 
începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, iar maximele între 20 șl 30 de 
grade.

mare și purta centura de siguranță, 
în schimb, la Tîrgu Ocna, o tînără 
pasageră dintr-un autoturism din 
Bihor a fost grav rănită. Cauza : un 
proaspăt posesor al permisului de 
conducere a străbătut un traseu 
foarte lung, pe timp de noapte. în 
condiții meteorologice nefavorabile 
și cu viteză excesivă.

Trecerea prin localități
Aglomerările urbane constituie tot 

atîtea obstacole pentru automobilistul 
aflat în concediu. De aceea, este de 
preferat ca. in cazul localităților mari, 
să fie folosite centurile ocolitoare, 
cu excepția popasurilor nocturne 
sau mai de durată, în dorința de a 
le vizita. în acest din urmă caz, 
trebuie luată în calcul evitarea tra
seelor centrale. Totodată maniera de 
pilotaj trebuie adaptată specificului 
traficului local, mai ales in punctele 
cu afluență mare de pietoni. în 
preajma școlilor și a locurilor de 
joacă pentru copii. La Vișeul do Sus, 
un băiat în vîrstă de 14 ani. ieșind cu 
bicicleta de pe o alee laterală, fără 
să se asigure, a apărut brusc în fața 
unei mașini și s-a dezechilibrat. Nu
mai îndemînarea și prezența de spirit 
a omului de la volan i-au salvat; în 
ultima clipă, viața. La Deta. un pie
ton a traversat strada citind ziarul. 
Scrîșnitul frînelor autospecialei 
31-TM-7845 l-a trezit și l-a țintuit 
locului. Sînt două întâmplări asupra 
cărora trebuie să mediteze, deopotri
vă. atît pietonii, cît și autoriioblliștii.

decorarea magazinului pentru a-i 
atrage pe cei mici, în ceea ce pri
vește fondul de marfă, nflăm că 
s-au asigurat atît cantitățile nece
sare, cît și o bogată gamă sorti
mentală. Ne convingem parcurgind 
raioanele acestui modern magazin. 
La confecții-fete, de pildă, rochițe
le din pînză topită, înflorate cu 
migăloase cusături sau din țesă
turi ușoare cu aplicații și volănașe, 
fustele largi în carouri sau cu 
desene geometrice, cu buzunare 
ample, pantalonii pensați în diverse 
iuniuri rețin atenția. „Foarte soli
citate — ne spune interlocutorul — 
șînt rochițele și bluzele tip iii cu 
imprimeuri și broderii artizanale. 
Și e firesc să fie astfel, datorită 
proprietăților lor indiscutabile : 
răcoroase, absorbante, lejere la 
purtat". Băieții beneficiază, la rin- 
dul lor, de frumoase costume la doi 
și patru nasturi, de diverse sacouri 
ușor de asortat la orice pantalon, 
cămăși sport tip in, bluze tricotate 
în fei și chip. Un întreg raion 
destinat încălțămintei pentru copii 
are la vînzare sandale, pantofi cu 
fețe textile și din înlocuitori. în
călțăminte sport, ușoară, atît de 
ROlicîtată in acest sezon. Pentru 
înlesnirea opțiunilor cumpărători
lor, conducerea magazinului a in
trodus autoservirea. La raionul pen
tru nou-născuți — mal privilegiațl 
ca oricînd — există o abundentă de 
articole — de la scutecul tip 
bumbac la salopeta fină cu desene 
colorate, de la landou la scăunelul- 
școală.

Este de menționat faptul că, în 
urma modernizărilor aduse acestui 
magazin, printr-o poziționare mai 
judicioasă a raioanelor în funcție

învingătoare din nou, Steaua și 
Dlnamo au aminat pentru mîine, 
cînd se dispută ultima etapă, răs
punsul la întrebarea „Cine va ciști- 
ga campionatul pe 1987—1988 ?". A- 
flate în continuare pe primele două 
locuri, despărțite de un singur 
punct (Steaua cu 62 p, Dinamo cu 
61 p ; Steaua însă și cu avantajul 
golaverajului), cele două aprecia
te formații ale fotbalului nostru 
prelungesc, iată, pină la fluierul fi
nal emoțiile (și speranțele t) supor
terilor respectivi. Tot ultima etapă 
rămîne să decidă și asupra forma
țiilor ce vor retrograda. Este ade
vărat. C.S.M. Suceava, cu 21 p, 
este practic în divizia B (sperînd 
că numai pentru un sezon...), dar 
formațiile aflate pe locurile 13—17 
(Sportul studențesc. Universitatea 
Cluj-Napoca și Rapid, cu cîte 27 p. 
Politehnica Timișoara și Petrolul cu 
cîte 26 p) încă nu și-au găsit „li
niștea". Sportul studențesc. Uni
versitatea Cluj-Napoca, Petrolul au 
realizat în penultima etapă victorii: 
Sportul și Petrolul acasă (6—1 cu

Azi și mîine, semifinalele
La Hamburg se va disputa astăzi 

prima semifinală a campionatului 
european de fotbal, în care se vor 
întîlni selecționatele R.F. Germania 
și Olandei. Partida va fi condusă 
de arbitrul român loan Igna.

ATLETISM : Record mondial de junioare egalat 
pe stadionul „23 August"

• Performanța aparține atle
tei noastre Alina Astatei: 
1,97 m la săritura în înălțime

Campionatele internaționale de 
atletism ale României, desfășurate 
pe stadionul „23 August" din Capi
tală, au fost marcate de excelenta 
performanță a tinerei sportive ro
mânce Alina Astafei, care a Cîști- 
gat proba de săritură în înălțime cu

FINAL IN CAMPIONATUL DE RUGBI
• STEAUA, din nou pe primul loc • Știința CEMIN Baia Mare 

— pentru prima dată vicecampioană
Cel de-al 71-lea campionat repu

blican de rugbi s-a încheiat cu vic
toria — întrevăzută de mai multe 

de construcția lui și necesitățile 
cumpărătorului, a crescut afluența 
de solicitatori. La parter, de pilda, 
șînt dispuse raioanele de tricotaje, 
cosmetice pentru copii. articole 
pentru nou nftscuți. galanterie cu 
pălărioare și umbreluțe și, in spe
cial. pentru această lună a cadouri
lor, o variată gamă de lenjerie 
pentru pătuturi. deosebit de frumos 
imprimate. Subsolul e destinat în
călțămintei și jucăriilor de toate 
genurile. La etaj, așezate pe ume
rașe — o diversitate de confecții 
pentru fete și băieți. . Nu lipsesc 
lenjeria fină și mulțimea de 
ciorapi de toate culorile.

Parcurgind magazinul „Romarta 
copiilor" este imposibil să nu alegi 
un dar pentru propriul copil, pen
tru nepoțel sau pentru copiii celor 
dragi. Ne-am convins de grija cu 
care au fost aprovizionate unită
țile comerțului de stat vizitînd și 
alte magazine din cartierele Pan- 
tellmon, Dorobanți, 1 Mai. De 
altfel, sîntem asigurați de factori 
de răspundere din M.C.I. că toate 
cele circa 40 de magazine „Mater
na" din Capitală, precum și cele 
din întreaga țară dispun de un 
fond de marfa suficient pentru a 
veni în întîmplnarea cumpărători
lor : fie că e vorba de un costumaș 
de in, de un tricou din frotir, de 
un ciorap tip bumbac, o umbreluță, 
un costumaș de plajă, o sanda 
comodă sau o jucărie mecanică. 
Oricare din articolele amintite 
poate bucura ochiul și sufletul 
copilului in această lună destinată 
lui.

Marta CUIBUȘ 

A.S.A. și. respectiv, 3—2 cu Univer
sitatea Craiova), iar clujenii în de
plasare (1—0 cu Corvinul). Rapidiș- 
tii și timișorenii insă au pierdut in 
deplasare . (0—5 cu Steaua ; respec
tiv, 0—3 cu F.C. Argeș). Celelalte 
rezultate din penultima etapă sînt : 
Flacăra Morerii — Victoria 2—1 
(0—1), F.C.M... Brașov — S.C. Bacău 
1—1 (1—ÎL Otelul.Galați — Dinamo 
0—3 (0—1), î’.C, Olt — C.S.M. Su
ceava 3—2 (Sș* *2)V

în afara „necunoscutelor" mențio
nate. tot ultima etapă rămîne să 
decidă și asupra ocupantei locului 
al treilea în clasamentul final ; 
candidate sînt Victoria și Oțelul (cu 
cite 39 puncte, Victoria însă cu a- 
vantajul golaverajului).

Cele nouă meciuri ale etapei de 
mîine sînt Victoria — F.C. Argeș, 
Dinamo — F.C. O1L Universitatea 
Craiova — F.C.M. Brașov. C.S.M. 
Suceava — Petrolul, Universitatea 
Cluj-Napoca — Oțelul, A.S.A. Tg. 
Mureș, — Flacăra, Rapid — Corvi
nul. S.C. Bacău — Sportul studen
țesc și Politehnica Timișoara — 
Steaua.
campionatului european

Cea de-a doua semifinală (Italia — 
TT.R.S.S.) va avea loc mîine, la 
Stuttgart., și va fi arbitrată de bel
gianul Alexis Ponnet.

Ambele jocuri vor -începe la ora 
20,15 (ora locală).

1,97 m, rezultat ce egalează recordul 
mondial de junioare.

Alte rezultate Înregistrate ln ziua 
a doua : feminin : lungime — Vali 
Ionescu, 7,08 m ; 800 m — Tudorița 
Chidu l’59”72/100 ; masculin : 800 m 
— Marian Rădoș l’47”56/100 ; 5 000 
m — Valentin Coroja 13’47”90/100 ; 
200 m — Aleksandr Gorceakin 
(U.R.S.S.) 21”82/100).

etape — a echipei Steaua Bucu
rești. care, prin aceasta, iși adaugă 
cel de-al 18-lea titlu in „cartea de 
onoare". Rugbiștii de la Steaua și-au 
dovedit încă o dată superioritatea ce 
o dețin in rugbiul nostru. Seriozita
tea pregătirii permanente, calitățile 
tehnico-fizice ale jucătorilor, con
cepția tactică preconizată de antre
nori (Th. Rădulescu și Ad. Ma- 
teescu) au asigurat echipei ve
leități aplaudate și un plus evi
dent de valoare în fața celor mai 
multe dintre partenerele de joc. Cu 
18 victorii și un rezultat de egalita
te (din 22 de meciuri ale campio
natului). Steaua a acumulat 59 de 
puncte, cu 6 mai mult decit imediat 
următoarea clasată — Știința CEMIN 
Baia Mare, formație cu o frumoasă 
prezență și in alte ediții ale cam
pionatului, dar aflată acum in pre
mieră în postura de vicecampioană. 
Pe cealaltă treaptă a „podiumului" 
— Dinamo București (48 p).

„RING VOINȚA ’88“
în organizarea clubului Voința 

București, cu colaborarea A.S. Loto- 
Pronosport, începînd de azi pină 
simbătă inclusiv, se va desfășura 
competiția de box „Ring Voința ’88". 
întrecerea se află la cea- de-a Vll-a 
ediție și reunește boxeri fruntași 
(maeștri ai sportului și de categoria 
I) din întreaga țară. Am fost infor
mați că Ia acest turneu vor fi pre
zenți peste 100 de pugiliști repre- 
zentînd cele mai puternice secții de 
box, precum Steaua, Dinamo, Rapid, 
Metalul (din Capitală), C.S.M. Reși
ța, C.S.M: Sibiu, A.E.M. Timișoara, 
U.M. Timișoara și altele. Galele 
„Ring Voința ’88“ sînt programate 
zilnic de la ora 17, pe ringul din in
cinta stadionului Voința București 
(cartierul Aviației — stația de me
trou „Aurel Vlaicu").

Rubrici: realizată de
I. DUM1TR1U



berun , Lucrările reuniunii internaționale 
privind crearea de zone denuclearizate

BERLIN 20 (Agerpres). — La 
Berlin au început lucrările unei reu
niuni internaționale privind crearea 
de zone denuclearizate. la care iau 
parte numeroși delegați, reprezen
tanți guvernamentali, ai partidelor 
politice și ai organizațiilor interna
ționale. oameni de știință și cultură

Pentru adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, pentru apărarea păcii in Europa și in lume

COPENHAGA 20 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au desfășurat lucrările 
unei conferințe internaționale consa
crate problemelor securității și coo
perării în Europa. Conferința a 
adootat un document în care se face 
apel la activizarea eforturilor orga
nizațiilor obștești de pe continent 
pentru a determina semnarea unor 
documente internaționale privind 
măsuri concrete de dezarmare.

ATENA 20 (Agerpres). — Capitala 
Greciei a găzduit lucrările unui sim
pozion internațional, care a reunit 
reprezentanți ai unor partide comu
niste, socialiste și social-democrate 
din 18 țări europene. Participanții la 
dezbateri au subliniat responsabili
tatea ce revine forțelor de stînga în 
rezolvarea problemelor păcii și răz
boiului, în înfăptuirea revoluției 
tehnico-științifice, în protejarea me
diului înconjurător, în întărirea coo
perării dintre ele.

BONN 20 (Agerpres). — La Bonn 
s-au încheiat lucrările Congresului 
Partidului Ecologist din R.F.G. In 
centrul dezbaterilor s-au aflat pro

Toronto : Intîlnirea la nivel înalt a principalelor 
șapte state occidentale industrializate

OTTAWA 20 (Agerpres). — La To
ronto continuă lucrările reuniunii la 
nivel înalt a principalelor șapte sta
te occidentale industrializate, la care 
iau parte Statele tJnîte. Marea Bri- 
tanie. R.F. Germania, Franța. Japo
nia. Canada și Italia. Au fost abor
date problemele situației economi
ce. comerciale și financiare mon
diale. în context exprimîndu-se îrr- 
grijorarea cu privire la tendința de 
creștere a dobînzilor pe plan mon
dial. Agenda dezbaterilor a inclus, de 
asemenea, aspecte ale implicațiilor 
datoriilor externe asupra țărilor în 
curs de dezvoltare, creșterii protec- 
ționismului, evoluției relațiilor Est- 
Vest, combaterii terorismului și a

Acord între S.U.A. și Japonia pentru atenuarea 

dezechilibrului balanței comerciale
TOKIO 20 (Agerpres). — După ne

gocieri îndelungate și viu disputate, 
S.U.A. și Japonia au ajuns, luni, la 
Tokio, la un acord privind atenua
rea imensului deficit înregistrat de 
Statele Unite în comerțul cu par
tea niponă, prin sporirea achizițiilor 
de produse agroalimentare america
ne de către guvernul și firmele ja
poneze. în conformitate cu acest a-

Lumea săracă pe drumul anevoios de la monoproducție
la o economie diversificată

Evoluțiile din economia mondială 
constituie sursa unor vii neliniști și 
preocupări atît pe plan național, cît 
și internațional. Astfel, producția lu
mii și-a încetinit îngrijorător de mult 
ritmul de creștere, care in anii ’80 
n-a mai reprezentat decît jumătate 
din cel înregistrat în deceniul tre
cut și doar o treime față de nivelul 
din anii ’60. Ritmurile lente de creș
tere a producției și puternicele 
dezechilibre financiare, îndeosebi în
tre principalele state capitaliste dez
voltate, au dus la multiplicarea mă
surilor protecționiste, care slăbesc 
schimburile economice între state și 
împing conflictele comerciale spre 
praguri tot mai înalte.

Decalaje in creștere. AIă~ 
turi de presiunile protecționiste,' 
politica dobînzilor înalte și dezor
dinea de pe piețele monetare exer
cită o puternică influență destabili
zatoare asupra sistemului financiar 
internațional, care a încetat, practic, 
să sprijine procesul dezvoltării. 
Capitalurile de împrumut care se în
dreaptă spre țările subdezvoltate 
s-au redus atît de mult (în 1987 ele 
reprezentau numai 40 la sută din ni
velul mediu anual din 1978—1983) 
incit abia reușesc să acopere o parte 
din dobînzile la vechile credite.

Consecințele agravării fenomene
lor de criză din economia mondială 
sînt resimțite, într-o măsură sau 
alta, de toate statele, dar mai ales 
de țările în curs de dezvoltare, care 
au cunoscut în actualul deceniu cel 
mai sever regres economic din peri
oada postbelică : dacă in țările ca
pitaliste dezvoltate venitul pe locui
tor a sporit între 1981—1987 cu 11 la 
sută, în statele în curs de dezvoltare 
el s-a redus cu 7 la sută. înrăutăți
rea situației țărilor în curs de dez
voltare — fenomen care-și găsește 
cea mai elocventă expresie în acu
mularea de către statele respective 
a unei uriașe datorii, de aproape 
1 200 miliarde de dolari — a dus la 
adincirea decalajelor dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare, la polarizarea bogățiilor in 
lume și amplificarea contradicțiilor 
economice pe plan mondial.

Reducerea participării statelor lu
mii a treia la producția mondială 
este cu atît mai neliniștitoare cu cît 
ea nu reflectă un fenomen superfi
cial și trecător, ci un proces profund 
și de durată. Este vorba de creșterea 
continuă a neconcordanței dintre 
structurile economice ale statelor 
subdezvoltate și noile condiții in care 
se desfășoară producția, schimbul și 

din peste 100 de țări, inclusiv din 
România.

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., transmite 
agenția A.D.N. Reuniunea urmează 
să se desfășoare pe parcursul a trei 
zile.

blemele referitoare la raportul dintre 
cursa înarmărilor și protecția, me
diului înconjurător, consecințele dez
voltării industriale asupra mediului 
ambiant, lupta pentru pace și dezar
mare.

BONN 20 (Agerpres). — în locali
tatea vest-germană Hamburg se des
fășoară o conferință a sindicatelor 
din serviciile publice și transporturi 
(O.E.T.V.). în raportul prezentat în 
deschiderea lucrărilor conferinței, 
președintele O.E.T.V., Monika Wulf- 
Mathies, a relevat, in numele celor
1,2 milioane de membri ai sindicatu
lui, că, în prezent, în Europa, se im
pune să fie create zone libere de 
armele nucleare și chimice și să fie 
reduse trupele și armele conven
ționale.

Pe de altă parte, președintele 
Uniunii Sindicatelor Vest-Germane 
(D.G.B.), Erns Breit, a atras atenția 
asupra gravității șomajului. De alt
fel, într-o rezoluție adaptată de 
participanți se evidențiază faptul că 
șomajul de masă constituie una din
tre consecințele cele mai grave ale 
sistemului economic capitalist.

traficului de droguri, chestiuni ale 
politicii agricole.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a cerut parti- 
cipanților la reuniunea la nivel înalt 
de la Toronto a principalelor șapte 
state industrializate occidentale să 
anuleze datoria externă a țărilor ce
lor mai sărace ale lumii. într-o scri
soare adresată șefilor de stat și de 
guvern participanți, Perez de Cuel
lar apreciază că diminuarea poverii 
pe care datoria externă o reprezin
tă pentru țările sărace este dictată 
de realismul politic și de necesita
tea îmbunătățirii generale a situa
ției din economia mondială, rela
tează agenția KUNA.

cord. Japonia s-a angajat, ca. timp 
de trei ani consecutiv, să reducă ta
xele vamale la unele produse ame
ricane și. în același timp, să spo
rească volumul produselor importa
te. Observatorii de la Tokio aprecia
ză că. in ciuda prevederilor acestui 
acord, deficitul balanței comerciale 
a S.U.A. in schimburile cu Japonia 
se va menține și în acest an la un 
nivel foarte ridicat.

repartiția bogățiilor în lume. Aceas
ta i-a determinat pe unii specialiști 
să compare situația țărilor lumii a 
treia cu cea a eroului din „Odiseea", 
care, la un moment dat, avea de 
străbătut cu corabia sa drumul foar
te îngust între două stînci — Scylla 
și Charybda — ce-1 amenințau in 
egală măsură cu naufragiul. în mod 
asemănător, țările sărace sînt silite 
să navigheze printr-o strîmtoare 
plină de riscuri : ele au, pe de o par
te, de depășit dificultățile generate 
de monocultură, iar, pe de altă parte, 
de înfruntat numeroase alte obsta
cole pentru a putea înainta spre 
o economie diversificată, de sine 
stătătoare.

Drama monoculturii. Da* 
torită îndelungatei exploatări, co
loniale, marea majoritate a țărilor' 
în curs de dezvoltare au o economie 
deformată, bazată pe monocultură 
sau monoproducție — materiile pri
me avînd o pondere de 50 pînă la 100 
la sută din veniturile obținute din 
exporturi în cazul a două treimi din 
statele respective. O asemenea struc
tură economică a făcut ca dezvolta
rea statelor lumii a treia să fie pu
ternic dependentă de evoluțiile de pe 
piața mondială, îndeosebi de pe cea 
a materiilor prime.

LA PHENIAN a avut loc o în- 
Itrevedere între președintele R.P.D. 

Coreene, secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Kim Ir Sen, și ministrul de exter- 

Ine al Republicii Burkina Faso, 
Jean Marc Palm, transmite agenția 
A.C.T.C. în cursul convorbirilor au 

Ifost abordate unele aspecte ale re
lațiilor dintre cele două partide și 
state și au fost examinate o serie 

Ide probleme ale situației interna
ționale actuale.

ÎNTREVEDERE. La Beijing a 
Iavut loc o întrevedere între pre

mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Li Peng, și președintele 

I Etiopiei și secretarul general al 
C.C. al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia, Mengistu Haile Mariam, 
aflat într-o vizită oficială în China. 

IAu fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale și unele probleme 
ale situației internaționale actuale, 

■ transmite agenția China Nouă.
I ÎNTÎLNIRE. La Viena a avut Ioc 

o nouă întîlnire în cadrul consul-
I țărilor dintre reprezentanții state- 
I lor participante la Tratatul de la 

Varșovia și N.A.T.O. în vederea 
I elaborării mandatului viitoarelor 

negocieri privind reducerea forțe
lor armate și armamentelor con- 

. venționale în Europa de la Atlantic 
la Urali. A continuat discutarea 

I unor probleme referitoare la orga
nizarea și procedura negocierilor.

I transmit agențiile de presă.

PLENARA. La Diisseldorf au 
Iluat sfirșit lucrările plenarei con

ducerii P.C. German, care a dez
bătut propunerile partidului pri
vind politica internă și externă a 

I R.F.G. în ultimul deceniu al aces
tui secol. în încheiere a luat cu
vîntul președintele P.C.G., Herbert 

IMies, transmite agenția A.D.N.

CONGRES. Au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al 62-lea Congres al 

I Partidului de Centru din Finlanda, 
care a examinat rezultatele activi
tății din ultimii doi ani și a trasat 

I principalele orientări de viitor 
ale partidului, transmite agenția 
T.A.S.S. în baza unei hotăriri a 
congresului. Partidul de Centru se 

I va numi pe viitor Centrul Finlan- 
I dez. în funcția de președinte al 

partidului a fost reales Paavo Vay- 
Irynen, iar in cea de secretar gene

ral Seppo Kaeaeriaeinen.

. REUNIUNE. în localitatea mo- 
zambicană Quelimane a avut loc

I o reuniune a miniștrilor apărării 
din Mozambic, Zimbabwe și Tan- 

Izania consacrată examinării pro
blemelor asigurării securității la 
frontierele comune ale celor trei 

Ițări — informează ziarul tanzanian 
„The Sunday News". Miniștrii a- 
părării din țările participante au 
abordat, totodată, problema conlu

Proiectul american Inițiativa de 
Apărare Strategică (S.D.I.), de am
plasare in spațiul cosmic a unui 
sistem antirachetă, se îndreaptă 
spre „un dezastru financiar și mi
litar", potrivit unui raport al Se
natului S.U.A., dat publicității zilele 
acestea.

Raportul, prezentat de senatorii 
democrați Bennett Johnston (Loui
siana), Dale Bumpers (Arkansas) și 
William Proxmire (Wisconsin) a- 
preciază că prima etapă de desfă
șurare a S.D.I. „nu poate avea loc 
înainte de 1998, urmînd să dispună 
de capacitate operațională deplină 
abia după sfîrșitul secolului".

Senatorii au sugerat ca adminis
trația Reagan să negocieze cu 
Uniunea Sovietică o reducere de 50 
la sută a armelor nucleare strate
gice, opțiune pe care ei o consi
deră „mai eficientă decît realiza
rea primei etape a S.D.I".

Raportul a fost pregătit de un 
grup de experți la cererea celor 
trei senatori membri ai Comitetu
lui senatorial pentru alocații finan
ciare, care se ocupă și de problema 
finanțării S.D.I. „Programul S.D.I. 
este eșalonat potrivit unui calen
dar nerealist, contîndu-se pe aloca
ții de fonduri care nu vor fi dis
ponibile", afirmă raportul. „S.D.I. 
se îndreaptă spre un dezastru fi
nanciar și militar in cazul in care 
Congresul sau viitoarea adminis
trație nu vor lua măsuri de reme
diere".

Or, comerțul cu materii prime a 
cunoscut, în ultimul timp, o deterio
rare constantă (doar 17 la sută din 
ansamblul schimburilor internațio
nale de mărfuri în 1987, față de 45 la 
sută în 1960). iar prețurile lor au 
coborît, la începutul anilor ’80; la cel 
mai scăzut nivel din ultima jumătate 
de veac. Deși, de la o vreme, prețu
rile unor materii prime s-au rein
serts pe o curbă ascendentă, carac
terul sporadic al creșterii și nivelul 
redus de la care s-a pornit n-au per
mis realizarea unui reviriment pe 
piața produselor de bază. în primă
vara lui 1988, indicele general al pre
țurilor la materiile prime era, după 
statisticile F.M.I., cu 25 la sută mai 
scăzut decît în 1980, iar puterea de 
cumpărare a țărilor producătoare din 
lumea subdezvoltată — cu circa o cin
cime. în spatele cifrelor medii se as
cund însă situații de-a dreptul dra
matice : puterea de cumpărare a 
orezului, de pildă — de care depind, 
în proporție de 45 la sută, veniturile 
din exporturi ale Malaezyei — s-a 
redus, între 1980—1986, la jumătate, 
cea a ceaiului — care aduce 30 la 
sută din încasările în devize ale Re
publicii Sri Lanka — a scăzut cu 
două treimi. In unele cazuri este ne

Situația conflicluaiă 
din America Centrală 

trebuie rezolvată exclusiv 
pe cale pașnică

MANAGUA 20 (Agerpres). — So
luționarea situației conflictuale din 
America Centrală trebuie realizată 
exclusiv pe. cale pașnică, fără nici o 
imixtiune din afară, respectîridu-se 
dreptul suveran al popoarelor de a-și 
hotărî singure calea de dezvoltare — 
se spune în comunicatul comun pu
blicat la Managua la încheierea vi
zitei oficiale în Nicaragua a minis
trului cehoslovac al afacerilor ex
terne. Părțile au dat o înaltă apre
ciere mișcării țărilor nealiniate, con
tribuției acestor state la consolidarea 
păcii și securității internaționale, la 
apărarea dreptului popoarelor la 
autodeterminare, relatează agenția 
C.T.K.

Eforturi pentru încheierea 
unui acord de încetare 

definitivă a focului 
in Nicaragua

MANAGUA 20 (Agerpres). — Gu
vernul sandinist este hotărît să con
tinue negocierile cu forțele „con
tras" în vederea încheierii unui 
acord de încetare definitivă a focu
lui în Nicaragua, a declarat pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega. în cursul unei conferin
țe de presă, el a propus reluarea 
convorbirilor în perioada 26—29 iunie, 
informează agenția Prensa Latina.

In perspectiva alegerilor 
prezidențiale din Argentina

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a fost dată publi
cității platforma electorală a Uniu
nii Civice Radicale (U.C.R.) — par
tid de guvernămînt — în perspecti
va alegerilor prezidențiale din 1989 
— relatează agenția Prensa Latina. 
Documentul ratifică. în esență, pro
gramul din domeniile economic, po
litic, al relațiilor internaționale și al 
apărării promovat de guvernul pre
ședintelui Râul Alfonsin. eviden
țiind, între altele, necesitatea solu
ționării prin mijloace politice a pro
blemei datoriei externe, adoptării 
unor măsuri concrete și eficiente de 
relansare a economiei naționale și, 
in speță, a exporturilor argentinie- 
ne pe piața internațională.

în planul relațiilor externe, plat
forma electorală a U.C.R. reafirmă 
vocația de pace și nealiniere a Ar
gentinei și se pronunță pentru in
tensificarea raporturilor de coopera
re, în primul rînd cu statele latino- 
americane.

Lovitură de stat în Haiti
PORT-AU-PRINCE 20 (Agerpres). 

— în Haiti s-a produs o lovitură de 
stat, condusă de fostul comandant- 
șef al forțelor armate haitiene, ge
neralul Henri Namphy — transmit 
agențiile Prensa Latina și T.A.S.S.

Lovitura de stat a avut loc la trei 
zile după hotărîrea președintelui re
publicii de a destitui cițiva ofițeri 
superiori, printre care și Henri 
Namphy. Acesta a condus junta mi
litară care a luat puterea după fuga 
din țară a lui Jean Claude Duvalier.

cesar să se exporte astăzi o cantitate 
dublă de materii prime față de cea 
din 1980 pentru a se putea importa 
același produs manufacturat.

Prăbușirea prețurilor la produsele 
de bază s-a datorat creării în timp 
a unui puternic dezechilibru între 
cererea și oferta de asemenea produ
se. In ce privește cererea, ea s-a di
minuat, ca rezultat al acțiunii conju
gate a mai multor factori, între care 
cel. mai important este procesul de 
restructurare din economia țărilor 
capitaliste dezvoltate, spre care se 
îndreaptă două treimi din exportu
rile statelor în curs de dezvoltare. 
Astfel, dacă în anii ’60 cea mai mare 
parte a produsului național brut al 
statelor în cauză era creat în secto
rul manufacturier, de prelucrare a 

• materiilor prime, în prezent prepon
derent este sectorul serviciilor. 
Aceasta a contribuit la reducerea, ce
rerii de materii prime nu numai 
direct, ci și indirect, prin faptul că 
productivitatea muncii mai scăzută 
din domeniul serviciilor a acționat în 
direcția slăbirii activității economice 
in ansamblu. Reducerea ritmurilor 
de creștere în țările capitaliste dez
voltate (numai 1,9 la suță între 
1980—1984, față de 4 la sută în cei 
cinci ani precedenți) a restrins și 
mai mult cererea de produse de bază 
din statele în curs de dezvoltare. 
Consumul de zinc, de exemplu, nu 
mai crește decît cu 0,5—1 la sută pe 
an, în comparație cu 5,4 la sută in 
anii ’60 ; consumul de minereu de 
fier stagnează, iar cel de cositor 
scade.

Incertitudinile dezvoltării.
O contribuție însemnată la scăde
rea cererii de materii prime au 
avut-o noile direcții de dezvoltare 
din industria țărilor capitaliste dez
voltate, unde unele ramuri mari con
sumatoare de materii prime și ener
gie au fost fie transferate in țările 
slab dezvoltate, fie abandonate în fa
voarea sectoarelor ale căror produse 
încorporează mai puțină materie pri
mă și mai multă inteligență tehnică. 
De asemenea, datorită noilor reali
zări tehnico-științifice, o serie de 
materii prime folosite in mod tradi
țional in cantități mari (minereu de 
fier, cupru, aluminiu) sînt înlocuite 
cu materiale sintetice. Totodată, din 
motive mai mult politico-strategice 
decît economice, țările industrializa
te și-au creat o puternică bază pro
prie de materii prime (ponderea lor 
în comerțul mondial cu materii pri
me este în prezent de 47,7 la sută, 
față de 37,7 la sută cît este ponderea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri diplomatice • Sprijin pentru convocarea unei 
conferințe internaționale consacrate soluționării politice a situației 
din zonă • Partidul Socialist Progresist din Liban se pronunță 
în favoarea realizării unității tuturor forțelor patriotice din țară
BAGDAD 20 (Agerpres). — La 

Bagdad au avuț loc convorbiri între 
președintele Irakului, Saddam Hus
sein, și președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat. 
Au fost discutate probleme ce pri
vesc eforturile și acțiunile diplo
matice întreprinse în vederea unei 
soluționări politice a situației din 
Orientul Mijlociu, în cursjul convor
birii relevîndurșe rezultatele poziti
ve ale recentei reuniuni arahe la ni
vel înalt de la Alger în problema 
palestiniană., menționează agenția 
irakiană de presă I.N.A.

KUWEIT 20 (Agerpres).: — Pre
ședintele Republicii Sierra Leone, 
Joseph .Momoh, a reafirmat sprijinul 
țării sale față de soluționarea paș
nică a situației din Orientul Mijlociu 
Și restabilirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv la 
autodeterminare.

în cadrul unei conferințe de pre
să ținute în capitala Kuweitului, 
Joseph Momoh, a condamnat, totoda
tă, politica de apartheid promovată 
de autoritățile minoritare de la 
Pretoria, practicile agresive ale re
gimului din R:S.A. împotriva țărilor 
vecine.

De asemenea, el a subliniat urgen- 
ța încetării războiului dintre Iran și 
Irak, a cărui continuare reprezintă o 
amenințare la adresa păcii, atît pe 
plan regional, cit și internațional, in
formează agenția M.E.N.A.

TOKIO 20 (Agerpres). — Guver
nul japonez consideră Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei singu
rul reprezentant legitim al poporu
lui palestinian, apreciind că ea tre
buie să participe la preconizatele ne
gocieri de pace în Orientul Mijlo
ciu. Această poziție a fost reafirma
tă de un. reprezentant al Ministeru
lui nipon al Afacerilor Externe, care 
a arătat că participarea reprezentan-, 
ților poporului palestinian la proce
sul de pace din regiune este absolut 
necesară.

De asemenea — a spus el — Japo
nia recunoaște dreptul poporului pa
lestinian la autodeterminare, bazat 
pe principiile Cartei O.N.U.. inclu
siv dreptul său la un stat propriu, 
independent.

BAGDAD 20 (Agerpres). — Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei

Datoria externă — principalul obstacol in calea 
dezvoltării statelor latino-americane

CARACAS 20 (Agerpres). — Accen
tuarea recesiunii, scăderea volumului 
comerțului regional și încetinirea 
procesului de transformări economi
ce structurale în America Latină sînt 
efectele principale ale menținerii 
unei datorii externe regionale ridi
cate — se arată într-un raport al 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.), dat publicității la Ca
racas. Problemele generate de dato
ria externă a Americii Latine — care 
a crescut de Ia 330 miliarde de do
lari, în 1985, la aproximativ 410 mili
arde de dolari în prezent — vor avea 
consecințe negative pe termen mediu 
și lung asupra întregii economii la

țărilor subdezvoltate), redueîndu-se 
și pe această cale cererea de aseme
nea produse.

Scăderea ritmurilor de creștere 
economică și introducerea de tehno
logii care folosesc puțină forță de 
muncă au dus la sporirea șomajului 
în țările capitaliste dezvoltate, fapt 
ce a determinat multiplicarea obsta
colelor comerciale, inclusiv în calea 
produselor de bază exportate de sta
tele in curs de dezvoltare. Dar, pen
tru țările sărace, mai dăunătoare de
cît practicile protecționiste se dove
desc măsurile discriminatorii, deoa
rece penalizarea aceleiași categorii 
de mărfuri este adesea mult mai se
veră atunci cind provine dintr-o țară 
slab dezvoltată. în același timp, do
bînzile înalte practicate de băncile 
din Occident au împiedicat consti
tuirea unor stocuri stabilizatoare de 
materii prime.

în ce privește oferta de materii 
prime, absența, in cele mai multe ca
zuri, a oricărei alte posibilități de a 
realiza venituri în devize îi deter
mină pe producătorii din lumea a 
treia, în special pe cei cu mari da
torii externe, să compenseze scăde
rea prețurilor prin sporirea volumu
lui exporturilor de produse de bază, 
ceea ce face să crească presiunile în 
direcția unor noi reduceri de prețuri.

Procesele și tendințele de pe piața 
materiilor prime scot în evidență 
faptul că posibilitățile de dezvoltare 
ale țărilor rămase în urmă sînt, în 
condițiile menținerii actualelor lor 
structuri economice, tot mai limitate 
și nesigure. Cît de certă ar putea fi, 
spre exemplu, dezvoltarea unei țări 
cum este Uganda, care obține 93 Ia 
sută din veniturile in devize din ex
portul unei singure varietăți de ca
fea, al cărei preț oscilează în fiecare 
an, în medie, cu 55 la sută ? 1

In seama săracilor. Dificul_ 
tățile în creștere ce confrun
tă țările producătoare de materii 
prime din lumea a treia se datoresc 
insă nu numai grelei moșteniri colo
niale, ci și noilor practici de domi
nație și exploatare, prin care țările 
capitaliste dezvoltate aruncă în sea
ma statelor subdezvoltate propriile 
dificultăți. Pe bună dreptate, multi 
specialiști apreciază că țările din 
Nordul bogat n-ar fi reușit să re
ducă atît de mult nivelul inflației 
din economiile lor (2,9 la sută în 
1987), dacă n-ar fi contribuit într-o 
mare măsură — fie prin practica do
bînzilor înalte, fie prin cea a schim
burilor comerciale inechitabile — la 

a adresat un mesaj secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cerind adoptarea unor mă
suri adfecvate față de practicile re
presive israeliene din teritoriile ara
be ocupate, a declarat,, în cadrul 
unei conferințe de presă la Bagdad, 
Bassarri Abu Sherif, consilierul pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
O.E.P.. Yasser Arafat, citat de agen
ția M.E.N.A.

TUNIS 20 (Agerpres). — Ministrul 
tunisian al afacerilor externe, Mah
moud Mestiri, a salutat evoluțiile 
pozitive care au intervenit recent 
în relațiile bilaterale și multilatera
le dintre țările maghrebiene. într-o 
declarație făcută la Tunis, el a apre
ciat că eforturile tuturor statelor din 
regiune trebuie să fie dedicate o- 
biectivului dezvoltării. Mahmoud 
Mestiri a adăugat că o pace au
tentică în regiune rezidă în apărarea 
intereselor lor comune într-un spi
rit de frăție și respect pentru suve
ranitatea fiecărui stat.

Pe de altă parte, ministrul tu
nisian a chemat toate țările să-și 
reducă cheltuielile militare și să 
contribuie eu sumele astfel elibera
te lâ salvarea celor care sînt afec
tați de foamete.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Partidul 
Socialist Progresist din Liban a dat 
publicității o declarație în care sub
liniază necesitatea unității tuturor 
forțelor patriotice din țară. Docu
mentul șe pronunță pentru convoca
rea unei conferințe internaționale de 
pace în problema Orientului Mijlo
ciu, care poate constitui cadrul adec
vat în vederea instaurării unei păci 
durabile în regiune.

în ultimele 24 de ore au avut loc 
ciocniri violente între trupele israe
liene de ocupație și populația pa
lestiniană în teritoriile de pe malul 
de vest al Iordanului și Gaza. Forțele 
de ocupație au deschis focul și au 
utilizat grenade cu gaze lacrimogene 
împotriva manifestanților în mai 
multe localități și tabere de refu- 
giați palestinieni. în rîndul de
monstranților s-au înregistrat vic
time. Puternice manifestații ale 
elevilor palestinieni s-au înregistrat 
în sectorul de est al Ierusalimului, 
după care forțele de ocupație au 
închis școala secundară „Dar Al 
Yatama".

tino-americane și, prin extensie, asu
pra schimburilor comerciale și a 
cooperării internaționale, notează 
studiul S.E.L.A.

Documentul menționează, de ase
menea, că volumul comerțului exte
rior latino-american a scăzut de la 
26 la sută, cît reprezenta din pro
dusul intern brut, în 1981, la numai 
20 la sută din P.N.B., în 1987.

în concluzie, documentul S.E.L.A. 
se pronunță pentru raporturi noi, 
echitabile în comerțul internațional, 
care să permită depășirea dificultă
ților creăte de datoria externă și re
lansarea economiilor latino-ame
ricane.

prăbușirea prețurilor la materiile 
prime. în același timp, nivelul infla
ției din statele sărace n-ar fi atît de 
ridicat (40,3 la sută în 1987) dacă 
monopolurile internaționale n-ar fi 
transferat, pe calea prețurilor la pro
dusele lor manufacturate, o parte din 
inflația existentă în țările lor.

Aceleași procese și tendințe arată 
totodată că lichidarea subdezvoltării 
țărilor producătoare de materii pri
me este o problemă nu numai de 
prețuri; ci și de restructurare, adică 
de creare a unor economii diversifi
cate, capabile să slăbească depen
dența de piețele externe și să asi
gure într-o mai mare măsură auto- 
dezvoltarea lor.

Industrializarea — calea 
progresului. Toate acestea con
firmă, o dată în plus, oportuni
tatea- și realismul propunerilor 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind soluțio
narea problemei materiilor prime, 
propuneri care se înscriu în concep
ția generală a țării noastre referi
toare la căile și modalitățile de ac
țiune în vederea edificării unei noi 
ordini economice mondiale. în acest 
sens, România consideră că indus
trializarea este pirghia esențială 
în procesul de eliminare a sărăciei și 
mizeriei de pe vaste zone ale globu
lui. „Pentru orice țară care dorește 
să-și dezvolte puternic economia, să 
ridice nivelul de trai al poporului 
său, să-și asigure independența și 
suveranitatea — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — crearea 
unei puternice industrii, a unei agri
culturi avansate este o necesitate o- 
biectivă. Fără aceasta nu se pot asi
gura nici progresul, nici bunăstarea, 
nici independența și suveranitatea".

Realizarea unui asemenea obiectiv 
necesită, în concepția partidului și 
statului nostru, creșterea substan
țială a asistenței financiare pentru 
dezvoltare, soluționarea globală, 
politico-economică, a problemei da
toriilor externe, stăvilirea presiuni
lor protecționiste și asigurarea acce
sului tuturor statelor la cuceririle 
științei și tehnicii moderne, sprijini
rea țărilor rămase în urmă în for
marea de cadre naționale și comba
terea racolării de specialiști din a- 
Ceste țări, extinderea și diversifica
rea continuă a colaborării economice 
și tehnice între statele în curs de 
dezvoltare.

Largul ecou pe care l-au avut la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale propunerile țării noastre reflec
tă înalta prețuire de care se bucură 
politica externă promovată de Româ
nia socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu — politică orien
tată ferm spre împlinirea năzuințe
lor tuturor popoarelor de a făuri o 
lume a dreptății și echității, a pro
gresului și păcii.

Gh. CERCELESCU

în sprijinul asigurării accesului Namibiei 
la independentă

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — La 
Stockholm au început convorbirile 
dintre o delegație a Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), condusă de Sam Nu- 
joma, președintele organizației, și re
prezentanți ai minorității albe din 
Namibia care nu împărtășesc poziția 
regimului de la Pretoria în privința 
viitorului acestui teritoriu ocupat în 
prezent ilegal de R.S.A. între aceș
tia figurează fermieri, oameni de

TOKIO 20 (Agerpres). — în ora
șul Okinawa din Japonia s-a des
chis, recent, o expoziție de artă 
itinerantă intitulată „Nu apart
heidului !“; in care sînt prezentate 
154 lucrări realizate de 51 de ar
tiști din 34 de state ale lumii. Or

pe scurt
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PROGRAMUL „RĂZBOIUL SIELLLOR" SE ÎNDREAPÎA 
SPRE UN DEZASTRU FINANCIAR Șl MILITAR 

Constatările unui raport al Senatului S.U.A.

afaceri, juriști și academicieni. Par
ticipanții examinează în principal 
probleme legate de accesul Nami
biei la independență, eradicarea sis
temului de apartheid și trecerea la 
edificarea unei societăți nerasiale in 
Namibia.

Lupta desfășurată de Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest — 
a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă Sam Nujoma — corespunde 
intereselor tuturor locuitorilor Na
mibiei.

ganizată sub auspiciile 'UNESCO, 
expoziția a fost prezentată și in 
alte țări. Lucrările expuse înfăți
șează imagini grăitoare ale vieții și 
luptei populației de culoare majo
ritare, din Africa de Sud, împotri
va regimului rasist de la Pretoria.

crării pe plan militar în combate
rea acțiunilor teroriste desfășurate * 
de trupele rebele pe teritoriul . 
Mozambicului, acțiuni susținute și I 
finanțate de regimul minoritar ra- I 
sist de la Pretoria.

VIZITE. Președintele Filipinelor, | 
Corazon Aquino, a revenit la Ma
nila, după vizitele oficiale între- i 
prinse în Elveția și Italia. într-o I 
conferință de presă, șeful statului • 
filipinez a arătat că obiectivul 
principal al acestor acțiuni politice I 
l-a reprezentat extinderea relațiilor | 
cu țările respective, mai ales pe 
plan economic. t

LA LISABONA au luat sfîrșit • 
lucrările celui de-al XIV-lea Con
gres național al Partidului Social- I 
Democrat, de guvernămînt, din | 
Portugalia. Cei 1 062 de delegați au 
dezbătut strategia politică a parti- i 
dului și au ales noile organe de I 
conducere, relatează agenția E.F.E. * 1 
In funcția de președinte al P.S.D. , 
a fost reales Anibal Cavaco Silva.

SIMPOZION. La Amman se des
fășoară un simpozion regional pri- I 
vind combaterea analfabetismului I 
în țările arabe, Ia care participă 1 
experți din 15 țări ale regiunii. . 
Sint discutate probleme privind I 
organizarea sistemului de învăță- I 
mînt și strategia in domeniul edu
cației pînă în anul 2000.

FURTUNA DE NISIP. Duminică, 
asupra Khartumului s-a abătut o ■ 
puternică furtună de nisip, a treia I 
din săptămina trecută. Ea a fost I 
de o violență ieșită din comun, 
transformînd, în numai cîteva se- I 
cunde, ziua in noapte. In cele două | 
ore cît a durat furtuna, a fost 
oprită livrarea energiei electrice, ■ 
s-a întrerupt circulația.

PUTERNICUL INCENDIU care a 
izbucnit în dimineața zilei de vi- I 
neri la o fabrică de clor din loca- I 
litatea Springfield din statul Mas
sachusetts nu a putut fi încă lo- I 
calizat. Circa 300 de persoane sînt | 
internate în spitalele din apropiere 
cu arsuri. In același timp, o parte . 
din populația orașului, cu un total I 
de 170 000 de locuitori, a fost eva- • 
cuată de urgență.

SUPORTERII fotbalului britanic | 

sosiți în R.F.G. să asiste la me
ciurile din cadrul Campionatului > 
european de fotbal continuă să I 
creeze probleme autorităților vest- • 
germane. După cum a declarat un 
reprezentant al poliției din Frank- I 
furt pe Main, au fost reținute alte | 
98 de persoane, în special supor
teri ai echipei Angliei, ce au creat ■ 
dezordine în apropierea gării ora- I 
șului. 11 cetățeni britanici se află 
în stare de arest și vor fi deferiți . 
justiției pentru acte de huliganism I 
și provocare de daune materiale.

Se știe că Statele Unite au chel
tuit pînă acum 13 miliarde dolari, 
în ultimii cinci ani, in cadrul pri
mei etape a*  S.D.I., pronunțindu-se 
pentru trecerea la desfășurarea în 
Cosmos a componentelor sistemu
lui. Potrivit estimărilor raportului, 
costul primei etape și al celei de-a 
doua se va ridica la 750 miliarde 
dolari, dar Pentagonul afirmă că 
aceste estimări sint exagerate.

Efortul guvernului de a. realiza 
prima etapă a S.D.I. începînd de la 
mijlocul anilor 1990 a ajuns în im
pas, relevă raportul. Sînt citate în
treprinderi angajate în realizarea 
S.D.I. și oficialități, potrivit cărora 
in prezent „nu se mai urmărește o 
desfășurare rapidă ; o asemenea 
orientare nu mai este de actua
litate".

Chiar dacă prima, etapă ar cores
punde necesităților de ordin opera
țional, relevă senatorii, S.D.I. „va 
intercepta mai puțin de 16 la sută 
din rachetele nucleare adverse, la 
un cost total de 171 miliarde do
lari".

„In cel mai bun caz, etapa întli 
va asigura o protecție limitată pen
tru unele obiective militare, dar 
practic nici o protecție directă pen
tru populația americană in even
tualitatea unui război nuclear". Un 
acord de reducere a armamentelor 
nucleare strategice ar fi mult mai 
eficient, arată raportul.
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