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Eficiența superioară la temelia
M

*

dezvoltării intensive
Practica activității productive mo

derne a demonstrat că forța și vi
goarea unei economii sînt date nu 
numai de volumul și calitatea mijloa
celor de producție create și aflate la 
dispoziție, ci. in măsură tot mai 
mare, de capacitatea acesteia de a 
valorifica superior resursele mate
riale și de muncă ale societății. Iată 
de ce. nu întîmplător. în procesul 
creșterii economice multilaterale s-a 
înscris, devenind o constantă a poli
ticii partidului din ultimii ani. ce
rința dezvoltării calitative, intensive 

iiomiei. Profundele semnificații 
teor». ice și implicații practice ale 
acțiunilor ce se cer întreprinse in 
spiritul înfăptuirii acestei cerințe 
sînt sintetizate și înfățișate cu 
tt>ată claritatea de tovarășul 
VCOLAE CEAUSESCU in expune- 

, 1 la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 a- 
prilie a.c. și la ședința 
Consiliului Național al 
Muncii și a Consiliului 
Agriculturii.

Intr-adevăr, reprezintă 
de o importanță economică 
bită zestrea 
care dispune țara noastră : fonduri 
fixe productive în valoare de 2,5 tri
lioane Iei, față de numai 80 miliarde 
lei in anul naționalizării mijloacelor 
de producție. De asemenea, este no
tabil efortul pe care tot mai multe 
colective de oameni ai muncii il 
fac pentru utilizarea cu randament

comună a 
Oamenilor 

National al
o realitate 

deose- 
tehnică modernă de

superior a capacităților de produc
ție încredințate de societate, fapt 
reflectat, la nivelul întregii țări, in
tre altele, in sporirea considerabilă 
a produsului social și a venitului 
național.

Desigur, sint multe experiențe po
zitive care pot fi înfățișate atît la 
nivel microeconomic, cit și macroe
conomic pentru a demonstra fără 
putință de tăgadă perseverenta cu 
care se acționează pentru promova
rea principiilor dezvoltării economi
ce intensive. Și chiar dacă, pe a- 
locuri. la nivelul unor întreprinderi 
sau centrale industriale elementele 
progresului calitativ cerut de dezvol
tarea intensivă par a fi mai puțin 
relevante, cauza trebuie căutată nu 
in imperfecțiunea principilor, ci in 
încetineala cu care se acționează, în 
primul rînd pe planul organizării și 
conducerii, pentru implementarea ri
gorilor muncii și activității economi
ce ’intensive. In cauză apar? deci 
mentalitatea unor cadre de condu
cere. tributară unor practici și vizi
uni tradiționaliste in activitatea pro
ductivă. de tipul ..merge și așa !“, 
uitîndu-se că. in fapt, spiritul tole
rant de azi poate genera mari nea
junsuri, greu de înlăturat în activi
tatea de miine.

De aceea, problemele dezvoltării 
intensive nu sint exclusiv probleme 
ale concepției la nivel macro sau me- 
zoeconomic, așa cum in mod greșit 
se apreciază uneori, ci sint în primul

ne 
ale 
ale 
ac-

rînd. probleme ale activității curen
te. ale producției de zi cu zi. In a- 
cest sens, in lumina expunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vom opri asupra citorva aspecte 
sporirii eficienței economice, 
dezvoltării intensive, calitative a 
tivității productive.

In primul rind, este necesar să ne 
referim la modul in care sint 
utilizate mașinile, utilajele si insta
lațiile moderne, existente in între
prinderi. în această privință, secre
tarul general al partidului atrăgea 
atenția asupra faptului că eficiența 
folosirii importantelor dotări cu 
fonduri fixe, in special productive, 
este nesatisfăcătoare. Altfel spus, la 
nivelul gradului de înzestrare teh
nică a economiei naționale, in ulti
mii ani sporul de venit național ar 
fi putut fi mai mare printr-o utili
zare mai eficientă a fondurilor men
ționate.

Analizele întreprinse pun în evi
dență faptul că există frecvente ca
zuri in care o serie de utilaje nu 
funcționează dintr-un motiv sau al
tul sau nu iși ating■ parametrii pro
iectați. Și. din păcate, unele din a- 
semenea fonduri fixe au fost aduse 
din import cu eforturi valutare de

tector univ. dr.
Mihai BOTEZATU
Academia de Studii Economice

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost adresată o telegramă 
de către Comitetul județean 
Alba al P.C.R.. în care se ra
portează intrarea în funcțiune 
a noii Uzine de cupru din o- 
rașul Zlatna.

In telegramă se relevă că 
noua capacitate de producție, 
care evidențiază eforturile de
osebite depuse de comuniști, de 
toți oamenii muncii din ju
dețul Alba pentru transpune
rea exemplară in practică a 
sarcinilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu re
feritoare la dezvoltarea bazei 
de materii prime, este 
cu utilaje și agregate 
in țară.

Exprimind cele mai
țumiri pentru amplasarea a- 
cestui important obiectiv in
dustrial in orașul Zlatna. fapt 
ce a creat noi locuri de mun
că și contribuie la dezvolta
rea acestei străvechi așezări, 
oamenii muncii din județul 
Alba încredințează pe secreta
rul general , al partidului că vor 
acționa cu 'hotărîre pentru în
deplinirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan 
pe acest an și pe întregul cin
cinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe Georges Habache, secretar gene
ral al Frontului Popular pentru Eli
berarea Palestinei, aflat in vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a adresat calde mulțu
miri pentru întrevederea acordată, 
.pentru posibilitatea de a vizita Ro- 
‘mânia, de a avea un schimb de pă
reri cu conducătorul partidului și 
statului nostru.

în cursul intrevederii au fost exa
minate o serie de aspecte ale vieții 
politice internaționale, acordindu-se 
o atenție specială situației din Orien
tul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României privind 
rezolvarea problemelor din această

parte a lumii, relevînd necesitatea 
intensificării eforturilor pentru so
luționarea justă și durabilă, pe ca
lea tratativelor, a situației din zonă 
și instaurarea unei păci trainice, pe 
baza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate in 1967, recu
noașterii dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare,— inclusiv 
la crearea unui stat palestinian pro
priu, independent — a asigurării in
tegrității, securității și suveranității 
tuturor statelor din regiune. A fost 
subliniată, in acest cadru, importanța 
organizării intr-un timp cit mai 
scurt a unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U., ța care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P. — ca reprezentant unic 
și legitim al poporului palestinian 
— precum și Israelul. A fost evi
dențiată importanța întăririi unității

Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, precum și necesitatea de a 
se promova noi acțiuni și inițiative 
vizînd rezolvarea situației din zonă.

Secretarul general al F.P.E.P. a 
dat o înaltă apreciere preocupării 
manifestate de conducerea partidului 
și statului nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu față de reglemen
tarea justă și durabilă a situației 
din Orientul Mijlociu, sprijinului 
permanent acordat cauzei drepte a 
poporului palestinian.

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

A fost de față Ahmed Hussein Al- 
Yamani, secretar general adjunct al 
C.C. al Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei.

(Continuare in pag. a II-a)
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SISTEMATIZAREA ȘI MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR
PARTE INTEGRANTĂ A DEZVOLTĂRII SOCIALISTE A ȚĂRII

Calea progresului economic și social
al așezărilor rurale

GRIUL
Secerișul, început săptămină trecută in unități din sud, 

trebuie extins fără intirziere in toate zonele
unde s-au creat condiții bune pentru recoltare
Din tot mai multe unități agricole situate în cimpiile din sudul țării 

sosesc vești despre alese fapte de muncă ale celor chemați să adune 
noua piine a țării. Sint doar vești de început dc seceriș, pentru că marea 
bătălie a griului se va desfășura din plin din această săptămină. Aproape 
2,5 milioane hectare eu griu trebuie recoltate in cel mult 8—10 zile 1 
Aceasta este acum sarcina cea mai importantă spre realizarea căreia, tre
buie îndreptate toate eforturile lucrătorilor de pe ogoare. Sint asigurate 
toate condițiile pentru ca secerișul griului să se execute in toate unitățile 
agricole in perioada scurtă stabilită. Cu mijloacele mecanice actuale și 
cu forța de muncă repartizată acestei lucrări, zilnic se poate recolta și 
transporta producția de griu de pe cel puțin 250 000 hectare, se poate 
executa pregătirea terenului și semănatul culturilor duble pe 150 000— 
175 000 hectare. Esențial este acum ca pretutindeni aceste condiții să fie 
valorificate la maximum pentru ca absolut nimic din recolta de griu să 
nu se piardă, pentru ca in cel mai scurt timp să fie pusă sub brazdă 
sămința pentru cea de-a doua recoltă.

fie pusă sub brazdă

Intr-un șir de unități din Bărăgan 
combinele au intrat in lanurile de 
griu incâ de la mijlocul săptăminii 
trecute. Timpul fiind de acum îna
intat, iar temperatura foarte ridi
cată, procesul de coacere a lanurilor 
de griu evoluează rapid, ceea

de mare, cind in 
sint de executat alte

m __ _______  ....__  ce
face"necesar ca aria secerișului să 
se extindă in toate unitățile din su
dul și din vestul țării.

Pentru mulți gospodari secerișul 
orzului — desfășurat in multe locuri 
în condiții destul de dificile — a 
constituit o adevărată probă a ca
pacității organizatorice și profesio
nale a specialiștilor și mecanizato
rilor, a celbrlalți lucrători din agri
cultură ; a constituit in fapt o re- 
-'Jtiție generală reușită pentru ma- 

"a campanie a recoltării griului, 
“jpre lauda lor, cei mai mulți au 
reușit să încheie strinsul acestei 
culturi într-o perioadă scurtă de 
2—3 zile. Dar in unele unități au 
apărut dereglări serioase, care nu 
au permis asigurarea continuității 
fluxului tehnologic. Aceasta fie din 
cauza folosirii necorespunzătoare a 
combinelor, fie mai ales din cauza 
necorelării forțelor mobilizate la 
strinsul paielor de pe miriști cu ca
pacitatea de recoltare. Fapt este că 
în unele unități agricole din jude
țele Ialomița, Teleorman, Dolj, Me
hedinți și Tulcea aceste dereglări nu 
au putut fi Înlăturate nici măcar 
acum, după o săptămină de la în
cheierea secerișului orzului. Sint 
stări de lucruri ce trebuie analizate 
cu cea mai mare răspundere și 
trase concluziile necesare, iar pe 
baza acestora să fie adoptate acele 
măsuri care să preîntimpine repe
tarea unor asemenea deficiențe. Este 
absolut necesar să se înțeleagă cu 
toată claritatea că sarcinile mari 
care stau in fața oamenilor muncii 
din agricultură acum, cind trebuie 
stimsă recolta de griu de pe o

suprafață atit 
agricultură mai 
.multe lucrări, vor putea fi Înfăp
tuite numai dacă asemenea neajun
suri vor fi înlăturate cu desăvirșire. 
Pentru a putea executa în cele mai 
bune condiții acest volum mare de 
lucrări, ziua de muncă in agricul
tură în această perioadă trebuie să 
înceapă o dată cu ivirea zorilor și 
să sfîrșească seara tîrziu, iar acolo 
unde producția o cere, ea să numere 
24 de ore din 24. Să fie ziua care să 
cuprindă în cîmp întreaga forță 
mecanică pregătită pentru a asigura 
buna desfășurare a campaniei agri
cole de vară, pe toți locuitorii sa
telor.

Mai mult ca în cazul orzului, re
coltarea îhtr-un timp scurt a unei 
suprafețe cp griu atit de mari im
pune o temeinică organizare a mun
cii. pină la cele mai mici detalii, in 
fiecare unitate și fermă vegetală, la 
nivelul, fiecărei formații de me
canizare. O organizare care să sta
bilească cu exactitate modul de fo
losire a utilajelor, vitezele zilnice 
și durata secerișului in cazul fiecă
rei sole, desfășurarea practică a 
transportului, dimensionarea forma
țiilor complexe de mecanizare care 
să asigure executarea în flux con
tinuu a tuturor lucrărilor, de la 
recoltare pină la semănat. Acest 
flux continuu trebuie să cuprindă 
și forța de muncă ce va participa la 
campania de seceriș, în special la 
adunatul paielor.

Cu deosebire trebuie acționat în 
această perioadă pentru mai buna 
organizare a transportului și depo
zitarea producției, pentru livrarea 
ei la fondul de stat. Pretutindeni se 
cere acționat astfel incit tot ce se 
stringe într-o zi. pină seara să fie 
pus la adăpost. Prin programele de 
desfășurare a campaniei de seceriș 
s-au prevăzut și s-au asigurat, tot-

odată, capacitățile de transport în 
măsură să permită preluarea directă 
din buncărele combinelor a intregii 
producții recoltate. Ceea ce se cere 
acum este ca aceste mijloace să fie 
folosite din plin, asigurindu-se, prin 
descărcarea lor operativă la bazele 
de recepție și prin stabilirea de 
itinerare precise și scurte, efectua
rea unui număr cit mai mare de 
curse pe zi. în această ordine de 
idei, conducerile unităților agricole 
trebuie să dovedească nu numai o 
maximă răspundere pentru livrarea 
imediată și integrală a cantităților 
de griu contractate la fondul de 
stat, ci să manifeste și o grijă deo
sebită față de calitatea producției 
livrate.

(Agerpres)
In cadrul politicii partidului și 

statului nostru de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării, un loc 
important il-reprezintă sistematiza
rea teritoriului și localităților, asi
gurarea unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață pentru toți oa
menii muncii. Traducerea în viață a 
orientărilor de mare importanță și 
complexitate formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în domeniul ac
tivității de sistematizate și urbani
zare constituie un factor hotăritor 
în înflorirea orașelor și satelor pa
triei noastre, marcind perioada celor 
mai importante realizări în dezvol
tarea economico-socială echilibrată 
a tuturor județelor și localităților. 
După cum a apreciat recent secre
tarul general al partidului, prin în
făptuirea obiectivelor programului 
de sistematizare se va asigura ri
dicarea in continuare a nivelului de 
dezvoltare economico-socială a loca
lităților țării, se vor reduce — și in 
multe domenii se vor lichida — de
osebirile esențiale dintre oraș și sat, 
se va realiza o tot mai mare apro
piere a condițiilor de muncă, de via
ță și cultură de 
la orașe.

Ca rezultat al 
lor Programului 
matizare a teritoriului și localități
lor, au avut loc transformări calita
tive ale întregului mediu construit; 
numărul orașelor a sporit de la 183, 
cîte erau în 1965, la .237 în prezent. In 
aceeași perioadă, populația urbană 
a crescut de la 6,1 milioane la 11,9

milioane locuitori, ponderea acesteia 
in totalul populației țârii repre- 

, zentînd astăzi 51,5 la. sută. In ca
drul amplului proces de urbanizare, 
in ultimele două decenii au fost 
construite peste trei milioane de lo
cuințe ; ca atare, două treimi din 
populația urbană s-au mutat în apar
tamente noi. O imagine revelatoa
re a înfățișării noi 
lor rurale o prezintă astăzi 
matizarea unor comune din 
rul agricol Ilfov — Otopeni, 
gadiru, 30 Decembrie.

în actuala etapă, după cum 
niază tovarășul Nicolae’Ceaușescu in 
Expunerea prezentată la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.
și programele 
modernizare 
constituie o 
socialiste, a 
de făurire a 
tilateral 
realizările obținute, 
ența acumulată, cit 
neajunsuri ce s-au

a localități- 
siste- 
secto-

Bra-

subli-

din 29 aprilie a.c., măsurile 
de sistematizare și 

a localităților patriei 
necesitate a dezvoltării 
înfăptuirii Programului 
societății socialiste mul- 

dezvoltate.

la sate de cele de

aplicării prevederi- 
național de siste-

Pornind de la 
de la experi- 

și de la unele 
manifestat în 

domeniul sistematizării și dezvol
tării localităților, secretarul gene
ral al partidului a pus în fața 
consiliilor populare, ministerelor, or
ganelor centrale, a tuturor locuitori
lor sarcini de largă perspectivă 
pentru perfecționarea activității in 
acest domeniu.

De o mare însemnătate pentru 
buna desfășurare a acestei acțiuni 
sint indicațiile și sarcinile sublinia
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu

cu prilejul recentei vizite de lucru 
in cadrul căreia a examinat modul 
de realizare a programelor de siste
matizare teritorială a sectorului a- 
gricol Ilfov și a județului Giurgiu, 
precum și planurile de dezvoltare și 
modernizare a unor comune care vor 
deveni orașe agroindustriale. Aceas
tă vizită de lucru a prilejuit o amplă 
analiză a soluțiilor concrete de dez
voltare in viitor a centrelor agro
industriale și a comunelor, in con
cordanță cu obiectivele politicii 
partidului și statului nostru de creș
tere a puterii economice, de înflo
rire a tuturor așezărilor țării, de 
apropiere a condițiilor de muncă și 
de viață ale locuitorilor satelor de 
cele de Ia orașe.

Institutul nostru acționează ferm 
pentru înfăptuirea orientărilor și 
sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului, a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului și 
ale Conferinței pe țară a președinți- 

privind 
și 

în 
studii

IN PAGINA A ll-A : Relatâri din județele Argeș, Dolj și
Ialomița

VIE SATMCJIE PENTRU NOilE MAJORĂRI EE RETRIBUȚII $1 PENSII
ANGAJARE FERMĂ PENTRU SPORIREA POTERII ECONOMICE A TĂRII

Un panou, plasat vizibil tn curtea 
întreprinderii de utilai minier Satu 
Mare, aduce la cunoștința oamenilor 
muncii din această mare unitate in
dustrială o cifră semnificativ^ care 
întrunește interesul tuturor, o cifră 
generatoare de bucurie și satisfac
ție : personalul muncitor al unității 
(peste 12 500 de persoane) va benefi
cia;, o dată cu 
retribuției, de 
in plus, lunar.

Ne oprim în 
utilaj minier), 
cu trei strungari, toți muncitori des
toinici. fiecare cu rezultate pozitive 
la activul său.

— Avînd categoria a IV-a de ca
lificare profesională, la virsta mea 
de 26 de ani. ne spune Radu Sabâu. 
la retribuția pe care o am voi be
neficia de majorare in etapa a doua. 
Sint conștient de faptul că cel mai 
bun răspuns dat acestei noi expresii 
a grijii pe care o poartă partidul și 
statul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ridicării neconte
nite a bunăstării oamenilor este 
acela de a munci mai bine, mai efi
cient, mai statornic. Sintem preocu
pați permanent de a îmbunătăți 
tehnologiile de execuție a produse
lor. de a spori productivitatea mun
cii la diferite reoere. cum ar fi 
cele de la locomotivele de mină, de 
la mașinile de încărcat, reductoare 
etc.

_ Iată ce ne spune colegul său mai 
^ținăr, Forgăcs Alexandru ; „Intrucit

sint încadrat la categoria a Il-a, pro
centul de majorare a retribuției mele 
va fi mai ridicat decit la colegul 
meu. Sint căsătorit, doresc să am și 
urmași, așa că-i de înțeles că un 
plus de 300— 400 de lei lunar este 
binevenit in bugetul familiei mele. 
Mă bucur, în condiții de deplină

dovedește pe deplin vigoarea, chiar 
in condițiile în care in diferite țâri 
se manifestă fenomene de stagnare 
și recesiune care determină scăde
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Vom gospodări mai bine 
resursele de materii prime și ener
gie. ne vom intensifica preocupări-

viitoarea majorare
4 milioane leicirca

secția 
unde

a

240 (fabrica de 
stăm de vorbă Răspunsul faptelor de muncă

însemnări de la întreprinderea de utilaj minier 
Satu Mare

egalitate cu toți tinerii patriei, de 
grija părintească a partidului, a iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Țin să-mi exprim 
mindria că trăiesc într-o țară liberă 
și suverană, condusă de un partid 
a cărui politică umanistă se regăseș
te în viața fiecăruia dintre noi". Din 
cuvintele lui Mutter Nicolae răzbate 
simțul răspunderii față de lucrul 
bine făcut, care stă la temelia bună
stării fiecăruia și a societății în an
samblul său. „Și eu voi beneficia 
de o majorare a retribuției. Consi
der însă că numai printr-un plus de 
competență, de răspundere îmi voi 
•spori contribuția la creșterea pu
terii economiei naționale, care iși

le pentru a înlocui în mai mare 
măsură anumite repere cu altele mai 
ieftine, mai ușor de procurat, fără 
a .necesita cheltuieli valutare".

Lâ un moment dat, în secție intră 
maistrul Gheorghe Vaida. secretarul 
comitetului de partid de la secția 
forjă. între el și maistrul loan Rus, 
secretarul comitetului de partid de 
la secția in care ne aflăm, are loc 
un dialog din care înțeiegem că cei 
doi se informau reciprot în legătură 
cu modul in care se aplică un nou 
procedeu tehnologic, cu rezultatele 
obținute, ambele colective fiind in
teresate în- reușită. Este vorba de e- 
xecutarea. pentru prima oară, a unor 
repere din oteluri nealiate, care pină

acum se executau din oțeluri aliate, 
mult; mai scumpe. De la forjă, a- 
ceste. repere, in premieră, au fost 
aduse aici, la atelierul de strungă- 
rie, pentru a fi strunjite. danturate. 
Apoi a început montarea reperelor și 
supunerea la probe. Comportarea lor 
s-a dovedit excelentă. înlocuirea 
preconizată s-a 
gur, o altă 
muncitorești, 
nar care se 
în munca de 
mitetului de . .
Gavril Costea. a ținut să ne spu
nă : „Prin faptele sale, colectivul 
marii citadele constructoare de utilaj 
minier și energetic iși aduce, zi de 
zi, contribuția la înfăptuirea progra
melor prioritare ale economiei națio
nale. Dovadă în acest sens sint și 
rezultatele pe primul semestru al 
anului, cînd colectivul nostru a dat 
peste plan 208 electropalane. 94 tone 
utilaj chimic. 3 490 tone utilaj mi
nier. 33 locomotive de mină. 4 530 
metri liniari transportoare fixe tip 
curent ș.a. Ațeste fapte sînt tot ati- 
tea contribuții durabile ale hotărîrii 
oamenilor muncii din Satu Mare de 
a contribui, alături de întregul popor, 
la dezvoltarea societății noastre so
cialiste libere și suverane, la ridi
carea necontenită a bunăstării ma
teriale și spirituale a oamenilor 
muncii".

excelentă.
arătat de bun au- 

izbîndă a inteligentei 
a spiritului rcvolutio- 
reflectă aici în fapte, 
zi cu zi. Secretarul co- 
partid pe întreprindere

lor consiliilor populare 
sistematizarea teritoriului 
calităților. Astfel, sînt 
de elaborare ample 
vind organizarea teritorial-admi- 
nistrativă a zonelor rurale și struc
tura rețelei de localități, crea
rea de noi centre agroindustriale și 
reședințe de comune. care să 
asigure condiții superioare de mun
că și viață populației acestor așe
zări. Pornind de 
țelei de localități 
ganizarea acestora in sisteme de 
localități, pe trepte de complexitate 
diferită, la nivel intercomunal, oră
șenesc. precum și la nivelul fiecă
rui județ, studiile și propunerile 
noastre urmăresc să se asigure 
populației toate tipurile de dotări cu 
rol de servire teritorială sau locală. 
De asemenea, analizele întreprinse 
vizează asigurarea bunei funcționări 
a sistemelor de localități, viabilita
tea noilor orașe agroindustriale, a 
unităților teritorial-administrative la 
nivelul comunelor și al unităților te- 
ritorial-economice, cum ar fi consi
liile unice agroindustriale.

Desigur, principiile, criteriile și 
normele de organizare și restructu
rare a localităților sint diferențiat? 
in funcție de zonele geografice și 
regiunile caracteristice ale țării, 
urmărindu-se adoptarea unor solu
ții realiste, care să asigure tradu
cerea în viață a orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind sistematizarea. Respectivele 
studii pornesc de la mărimi medii 
ale comunelor din punct de vedere 
al teritoriului administrativ, al te
renului agricol, al populației, pre
cum și al numărului de sate 
aferente, de la mărimi medii ale 
teritoriilor agricole coordonate de 
un consiliu agroindustrial și de la 
numărul comunelor care intră în 
raza sa de activitate. Toate aceste 
elemente sînt adecvate principalelor 
forme de relief : șes, deal și munte, 
precum și zonelor geografice prin
cipale ale țării. Analiza efectuată în 
toate județele a relevat posibilitatea 
aplicării unor norme medii, dar și 
existența unor excepții, care nece
sită abordări realiste și diferen
țiate in funcție de particularitățile 
și specificul localității respective.

Aplicarea normelor de dimensio
nare judicioasă a localităților, adop
tate în anul 1986, a recentelor indicații 
ale secretarului general al partidului,

lo- 
curs 
pri-

la
și

analiza re
de la or-
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Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînten**^

Adrian ALECSANDRESCU 
directorul Institutului de cercetare 
și proiectare pentru sistematizare, 
locuințe și gospodărie comunala
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Prin inițiativă si abnegație comunistă
La întreprinderea miniera Lupeni, o metodă nouă și-a validat eficiența

Studierea, dezbaterea șl Însușirea 
ideilor, tezelor și orientărilor cuprin
se in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv din 29 apri
lie a.c. au creat o vie emulație și în 
rîndurile minerilor din Lupeni, mo- 
bilizîndu-i mai susținut la noi fapte 
de muncă. La plenara cu activul a 
comitetului de partid, ing. Cornel 
Rădulescu, șeful sectorului VII, se 
angaja în numele celor 60 de mineri 
din brigada condusă de comunistul 
Costică Ene să devanseze cu 10 zile 
termenul fixat pentru intrarea în 
producție a unui nou abataj meca
nizat și care constituia o premieră 
în minerit : rotirea in abataj și in
trarea intr-un nou ciclu de producție, 
fără a mai fi scos la suprafață, a 
complexului mecanizat, care, după 
vechea tehnologie, ar fi durat mai 
mult de două luni, cu o manoperă 
costisitoare.

Cum s-a ajuns la această inge
nioasă soluție tehnică, cu deosebite 
implicații in sporirea randamentelor 
complexelor mecanizate, creșterea 
producției de cărbune și reducerea 
cheltuielilor materiale ? Această în
trebare am pus-o secretarului comi
tetului de partid de la mină și șefu
lui de sector în drum spre abatajele 
sectorului VII. Răspunsul, oricît ar fi 
fost de explicit, nu putea cuprinde 
în întregime ingeniozitatea creatoare, 
dăruirea exemplară a unui destoinic 
miner, cu o bogată pregătire profe
sională, șeful brigăzii, comunistul 
Costică Ene, implicarea fiecărui co
munist, a fiecărui membru al brigăzii 
și a cadrelor tehnico-inginerești în 
rezolvarea complexelor probleme ce 
le ridică punerea în valoare a ideii 
de rotire a complexului în abataj, 
metodă care se poate aplica în stra- 
tele groase de cărbune. Ajunși în 
abataj, primul cu care stăm de vorbă 
este chiar autorul acestei reușite pre
miere minerești din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului — comunistul 
Costică Ene : „Am efectuat mai 
multe reciclări ale complexelor me
canizate și de fiecare dată eram 
nemulțumit cind vedeam cită ma
noperă se folosește pentru scoaterea 
și introducerea complexului in sub
teran, cită forță de muncă și mate
riale, mijloace de transport sint chel
tuite pentru această complicată ope
rație. M-am gindit mult și orice idee 
mi-o notam, făceam schițe. Știam 
precis ci pentru a putea si rotim 
complexul in abataj, să-l reintro
ducem in stratul de cărbune trebuia 
să ridicăm înălțimea abatajului cu 
peste un metru, să asigurăm apoi o 
armare fără cel mal mic cusur. Schi
țele întocmite de mine au fost atent 
studiate și perfecționate de cei mai 
buni specialiști mineri ai întreprin
derii noastre și ai conducerii combi- 
n&ului minier Vițlea-Jiit/lții ,și, fjțiie- 
InțeTes, de ortacii mei, comuniști des
toinici. De altfel, organizația noastră

La Combinatul metalurgic Tulcea

Cine înlătură „golurile" din calitatea 
produselor refractare?

Intre direcțiile principale de acțiune subliniate de secretarul general 
al partidului la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Național al Agriculturii se numără și aceea referi
toare la necesitatea ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
concomitent cu valorificarea superioară a materiilor prime și materia
lelor. in acest sens, o sarcină de mare însemnătate revine metalurgiștilor, 
care, prin reducerea consumurilor și asimilarea de noi sortimente cu 
prelucrare avansată, trebuie să asigure in acest cincinal dublarea valorii 
tonei de produse finite. Îndeplinirea acestui obiectiv va atrage după 
sine efecte economice deosebite în, practic, toate ramurile prelucrătoare 
beneficiare ale produselor metalurgice.

Pentru ca metalurgia să îșl înde
plinească sarcinile de mare impor
tanță care îi revin este necesar insă 
ca și componentele care intră in pro
cesul de producție al acestei ramuri 
— materii prime, utilaje, tehnologii 
etc. — să se situeze la nivelul cali
tativ necesar. Facem această preci
zare intrucît se pare că, uneori, o 
asemenea cerință este subestimată.

Calitatea materialului refractar, 
de pildă, la care ne vom referi in 
continuare, influențează semnificativ 
nu numai cantitatea de oțel obținută 
și eficiența acestei producții, ci și 
calitatea oțelului rezultat. Specialiș
tii au demonstrat cu date concrete 
că, in cazul in care se folosesc că
rămizi refractare necorespunzătoare, 
durata de utilizare a unui cuptor 
între două reparații scade conside
rabil, ceea ce atrage după sine 
reducerea producției de oțel și a 
productivității muncii, creșterea con
sumului de curent electric și de 
electrozi grafitați. In cazuri ex
treme, se poate ajunge la per
forarea cuptorului ori a oalei de 
turnare, adică la compromiterea to
tală a șarjei, la mari pierderi pen
tru siderurgie. Dar efectele negative 
nu se opresc aici : materialul refrac
tar necorespunzător calitativ impuri- 
fică oțelul elaborat cu incluziuni 
nemetalice desprinse din cărămizi, 
ceea ce înseamnă că efectele se vor 
repercuta și asupra ramurilor prelu
crătoare din economie.

Este limpede, prin urmare, că ma
terialul refractar folosit în oțelării are 
o importanță care depășește interesul 
unei întreprinderi sau ramuri indus
triale, el avind un rol deloc neglija
bil pentru, practic, toate ramurile 
prelucrătoare. Iată de ce cu atît mai 
mult ne-au atras atenția nemulțumi
rile exprimate de numeroase unități 
care utilizează cărămizile refractare 
realizate de Uzina de produse mag- 
neziene din cadrul Combinatului me
talurgic din Tulcea. Printre altele, in 
semnalele primite la redacție se 
arată : mari cantități de cărămizi 
sint livrate... gata sparte, prezintă 
abateri dimensionale, crăpaturi, fi
suri, rezistență scăzută la șocuri ter
mice etc. Ce fac în această situație 
unitățile beneficiare ? Resortează 
marfa și resping cărămizile necores
punzătoare. Combinatul siderurgic 
Galați, bunăoară, a refuzat anul tre
cut 409 tone din totalul celor 901 
tone primite de la Tulcea. In alte 
cazuri, beneficiarii declasează marfa 
recepționată ; aproape 11 lâ sută din 
cantitățile expediate de Combinatul 
metalurgic din Tulcea in cinci luni 
din acest an au fost trecute de be
neficiari la calitatea a Il-a, diferența 
valorică fiind de 1,4 milioane lei. 
în sfirșit, uneori se utilizează în 

de partid, din care fac parte peste 
50 la sută din membrii brigăzii, a 
mobilizat exemplar ortacii la aplica
rea noii metode de lucru și, iată, ce 
s-a prevăzut pe schițe s-a realizat, 
cu exactitate matematică, in sub
teran".

...După ce s-a luat hotărîrea Înce
perii pregătirii de rotire a complexu
lui, întreaga brigadă, fără nici o ex
cepție, a muncit cu o dăruire exem
plară, fără a număra orele de lucru. 
Nu le-a cerut nimeni minerilor să 
lucreze cu suprapuneri pe schimburi, 
dar fiecare a dorit să fie cit mai 
folositor în acțiunea întreprinsă. „în
tregul ansamblu de operații de, rotire 
a complexului și de reintrare a lui 
in producție a durat 25 de zile, cu 10 
zile mai înainte de termenul fixat, 
respectindu-se întocmai angajamen
tul asumat" — ne declara secretarul 
comitetului de partid, Vasile Rusu.

Hotărită să dea răspuns prin fapte 
vibrantelor îndemnuri adresate mi
nerilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întreaga brigadă 
a acționat ca un singur om, dind 
astfel un frumos exemplu despre ceea 
ce se poate realiza atunci cînd se 
muncește cu elan,. în spirit revoluțio
nar. intr-adevăr, s-a muncit cu mul
tă pasiune, dar vreau să precizez că 
și conducerea sectorului și a minei 
au organizat exemplar lucrul in toate 
trei schimburile — a intervenit 
secretarul biroului organizației de 
bază din sector, Constantin Găină. A 
fost o muncă titanică să rotim cele 
67 de secții ale complexului mecani
zat, fiecare în greutate de 10 tone, 
doar in 11 zile. Am folosit noi do
tarea tehnică — macarale și stâlpi 
pneumatici, monoraiuri — dar și for
ța fizică".

Urmărim cu atenție cum minerii 
pregătesc intrarea combinei în stra
tul de cărbune. Șeful sectorului, 
adjunctul său, ing. Marius Rădoi, 
maiștrii Eugen Vieru, Ion Simeria, 
Neagu Angelescu, Constantin Marin, 
ceilalți mineri sînt fiecare la locul 
fixat. Toate operațiile se desfășoară 
normal, în deplină siguranță. Oame
nii erau voioși fiindcă le-a reușit tot 
ce și-au propus. N-aveau însă timp 
de vorbă. Ni s-au promis amănunte 
afară, „la zi", după schimb.

Continuăm dialogul în fața a patru 
planșe cu diferite stadii ale rotirii 
complexelor, pe care șeful brigăzii le 
privește cu satisfacție. „Exact așa, 
pină in cel mai mic amănunt, a 
reușit lucrarea — ne precizează el. 
Și apoi conchide : „Dar prin c? am 
trecut cu ortacii, pină ce am finali
zat ultima operație, e mai greu de 
relatat. Sintem mîndri că ne-am 
făcut datoria, că metoda noastră 
poate fi extinsă. în multe abataje me
canizate cu straturi de cărbune mai 
groase". •

...Intr-una din zile, la. sfîrșjtui 
schimbului I, la rotirea a 10-a, s-a 
declanșat o puternică presiune a roci

producție și cărămizi nu tocmai bune, 
beneficiarii renunțînd la orice recla- 
mație „pentru a nu strica relațiile 
cu furnizorul", cu atît mai mult cu 
cit nu au posibilitatea să se aprovi
zioneze din alte surse. In condițiile 
folosirii unor cărămizi de calitate ne- 
corâspunzătoare scade insă vertiginos 
numărul de șarje realizate între două 
reparații. Astfel, întreprinderea de 
piese turnate Oltenița a realizat, la 
cuptoarele electrice, numai 40—50 de 
șarje, față de 100—120 planificate, cu 
toate consecințele negative ce decurg 
de aici. De asemenea, la Combinatul 
siderurgic Galați, față de 210 șarje 
planificate să se realizeze într-o 
campanie, pereții cuptoarelor electri
ce au rezistat numai la circa 180 de 
șarje. Această situație generează un 
adevărat cerc vicios ț calitatea neco
respunzătoare a cărămizilor duce la 
creșterea consumului de material re
fractar și depășirea normelor. In 
consecință, cererea ajunge să fie mai 
mare decit repartiția și, atunci, be
neficiarii acceptă noi compromisuri 
față de furnizorul de cărămizi re
fractare.

Se confruntă oare Combinatul me
talurgic din Tulcea cu probleme atit 
de grele îneît nu poate să realizeze 
cărămizi refractare de calitate cores
punzătoare ? Procesul tehnologic este 
relativ simplu : materia primă, adusă 
la o granulație corespunzătoare, este 
compactată in forma dorită și apoi 
arsă. Numai că fiecare fază presu
pune respectarea riguroasă a unor 
prescripții clare de lucru. Astfel, 
compoziția supusă presării este un 
amestec în doze bine precizate de 
„granule" de materie primă de di
ferite dimensiuni. In urma presării, 
cărămida crudă trebuie să aibă o 
anumită densitate, iar arderea, după 
ce umiditatea materialului a atins 
nivelul optim, se realizează potrivit 
unor grafice de ardere, cărămizile 
fiind așezate pe vagoneți după sche
me complicate de amplasare.

Nerespectarea unei singure pre
scripții tehnologice duce la obținerea 
de cărămizi cu parametri fizico-chi- 
mici necorespunzători. Numai că la 
uzina de produse magneziene din 
Tulcea nu doar o prevedere din teh
nologie este încălcată... Abaterile în
cep de la dozarea granulometrică. a 
cărei importanță pentru produsul fi
nal este deosebită. Este adevărat, 
uzina dispune de dozatoare automate, 
cu comandă numerică, unele din 
import, altele indigene, care func
ționează bine. Cu toate acestea, așa 
cum rezultă din probele prelevate 
zilnic in secție, structura este rare
ori cea optimă ; mai exact, fracția de 
dimensiuni intermediare se situează 
cu mult peste nivelul prescris, de

lor din acoperiș. Șeful sectorului, 
ing. C. Rădulescu, brigadierul Costică 
Ene, șeful de schimb Eremia Hîrsan 
au lucrat cot la cot cu minerii la 
introducerea în tronson a unor grinzi 
metalice suplimentare armate cu 
stilpi hidraulici. La ora 22, furia 
rocilor era stăvilită.

...Două zile mai tîrziu, la cîtva 
timp după începerea schimbului II, 
infiltrații de apă cu mare presiune 
făceau imposibil lucrul Ia rotirea 
secțiilor. Lăcătușul Viorel Nicula, 
electricianul Emil Spiridon, maistrul 
Eugen Vieru, în frunte cu șeful 
sectorului, au transportat urgent de 
la suprafață patru pompe pe care 
le-au pus cu repeziciune in funcțiu
ne, și pină noaptea la ora 23 apa era 
in întregime evacuată „la zero", cum 
spun minerii.

Două secvențe, din atîtea altele, ale 
muncii pline de abnegație și dăruire. 
Așa cum ne relatau interlocutorii 
noștri, în tot timpul rotirii com
plexului fiecare miner sau electro
mecanic a știut precis ce are de 
făcut. Au fost revizuite și reparate 
cele 15 transportoare pe care este 
evacuat cărbunele din subteran la 
suprafață. La șapte secții au fost în
locuite șapte grinzi culisante, iar 
la transportorul complexului s-au 
schimbat jgheaburile uzate. Cind 
combina a început tăierea, complexul, 
sistemul de transport erau în cea 
mai bună stare de funcționare.

— Ne bucurăm mult de reușita fo
losirii acestei inedite metode de roti
re a complexului in abataje, adevă
rată premieră minerească, ce se pre
tează la stratele de cărbune mai 
groase — sublinia ing. Alexandru 
Blaj, directorul minei. Se economi
sesc astfel citeva mii de posturi, o 
seamă de lucrări pregătitoare, mon
tajul unor trolii și linie de cale fe
rată, importante cantități de material 
lemnos. Și, in plus, prin folosirea 
acestei metode se ciștigă aproxima
tiv 60 000 tone cărbune. Iar acest suc
ces a fost un examen al colectivului, 
și, in primul rind, un examen al răs
punderii comuniste, un răspuns con
cret dat cerinței legitime a secreta
rului general al partidului ca întot
deauna cadrele de partid, comuniștii 
să se afle acolo unde este mai greu, 
unde este mai mare nevoie de ex
periența și efortul lor.

Din abatajul comunistului Costică 
Ene, benzile transportoare aduc acum 
Ia zi importante cantități de cărbune 
cocsificabil, de bună calitate, dovadă 
grăitoare a puternicei lor angajări 
muncitorești, a hotărîril lor de a în
făptui exemplar sarcinile ce le revin 
din magistrala expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la ședința Co- 

‘ miletului Politic Executiv din 29 
aprilie a.c.

Sabin CERBU
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10—15 la sută. Astfel, în ziua docu
mentării noastre, din 17 probe pre
levate, numai două erau în limitele 
admise, in cinci cazuri înregistrîn- 
du-se chiar valori de peste 25 la 
sută. Cadrele tehnice din uzină sînt 
de părere că este vorba de o pro
blemă de tehnologie : datorită carac
teristicilor materiei prime utilizate, 
sitele care separă această fracție in
termediară — site de 0,8 mm — se 
înfundă foarte des șl nu pot ti fo
losite. „Am apelat și la numeroși 
specialiști din afara uzinei, dar nici 
una din soluțiile oferite nu a fost 
viabilă — ne spune inginerul Ion 
Pescaru, noul șef de secție coordo
nator al uzinei. Practic, 6ita nu a 
funcționat niciodată. Chiar și în pre
zent încercăm să realizăm amestecul 
optim fără ea

Să fie oare vorba despre o pro
blemă insolubilă ? Cîtuși de puțin. 
Și lucrul acesta se pare că l-a înțe
les noua conducere a uzinei, care 
nu cu mult timp în urmă a trecut la 
aplicarea unor măsuri tehnice și or
ganizatorice speciale, care au de
terminat obținerea unor rezultate 
ceva mai bune in producție. Una din
tre acestea vizează înlocuirea sitei de 
0,8 mm cu una de 1 mm, amestecul 
optim fiind obținut indirect, prin re
glarea corespunzătoare a dozatoare
lor. Acțiunea este în curs de rea
lizare, cu sprijinul unor specialiști de 
la institutul de cercetări de profil. 
Deci soluții există. Dar faptul că 
specialiștilor din uzină le-a trebuit 
atit timp pentru modificarea unei 
site cu... 0,2 mm arată că, în fața 
problemelor reale ale producției, a 
prevalat calea minimei rezistențe. Cu 
rezultatele care s-au văzut.

Nu mai puțin importante sînt ac
țiunile îndreptate spre sporirea a 
ceea ce îndeobște numim disciplină 
în muncă. Și aici noua conducere a 
uzinei are o serie de inițiative, al 
căror succes trebuie insă să se regă
sească în calitatea produsului final. 
Ceea ce nu se intîmplă întotdeauna: 
de multă vreme sint prelevate zilnic 
numeroase probe de amestec. Desi
gur, rolul acestora nu este de a avea 
o evidență in plus, ci de a corecta 
operativ orice abatere de la tehnolo
gie. Or, ce se intimpla pină acum 7 
Operatoarele efectuau conștiincios a- 
nalizele, iar la sfirșitul schimbului 
de lucru rezultatele erau înmînate 
maiștrilor, care semnau de... luare la 
cunoștință. Toată acțiunea căpăta un 
caracter formal, în aceste condiții 
analizele puteau foarte bine să lip
sească ! Ce a făcut noua conducere 
a secției ? A decis ca rezultatele pro
belor sâ fie comunicate in fiecare 
oră maiștrilor, măsură elementară de 
disciplină, care trebuia de mult să fie 
luată. Atîta timp insă cit nu se în
treprind cu operativitate și măsurile 
de corectare a amestecului, o forma
litate a fost înlocuită cu alta...

Dar asupra nivelului calitativ al 
producției de material refractar in 
uzina ■ de produse magneziene a 
Combinatului metalurgic din Tulcea 
vom reveni într-un viitor articol.

Euqen RADULESCU 
Adrian VASILE

GRÎUL - îN OPT-ZECE ZILE!
1

iră 
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Secerișul, început săptămîna trecută în 
întîrziere în toate zonele unde s-au1

unități din sud, trebuie extins fi 
creat condiții bune pentru recoil

ARGEȘ

Grijă deosebită pentru calitatea recoltării
De luni, In mai multe unități a- 

gricole din sudul județului Argeș a 
inceput secerișul griului cu toate 
forțele. In cooperativele agricole 
Recea, Mozăceni, Strimbeni, Căldă- 
raru, Rica, Miroși și Buzoiești, ca 
să ne referim doar la citeva din 
unitățile din această zonă, stringe- 
rea și depozitarea producției de griu 
din acest an este la această oră in 
plină desfășurare.

Dar, deși recoltarea griului a de
venit acum o acțiune prioritară, 
specific pentru activitatea din agri
cultură din această perioadă a anu
lui este mobilizarea puternică a tu
turor forțelor și repartizarea lor ju
dicioasă pentru cuprinderea și efec
tuarea și a celorlalte lucrări de se
zon, la fel de presante, care, de ase
menea, nu suferă aminare. Investi
gațiile întreprinse în mai multe uni
tăți agricole situate in sudul și cen
trul județului ne-au convins că pre
tutindeni organele și organizațiile 
de partid de la sate, consiliile popu
lare comunale și conducerile unități
lor agricole sint preocupate in egală 
măsură să asigure forțele necesare 
și desfășurarea în bune .condiții a 
recoltării și depozitării unor canti
tăți cit mai mari de furaje, ca și a 
lucrărilor specifice din grădinile de 

r legume.
Cum este organizată și cum se des

fășoară campania de seceriș '88? La 
aceste întrebări ne-a răspuns tova
rășul Constantin Tamagă, director 
cu producția vegetală la direcția a- 
gricolâ județeană : „Categoric, mal 
bine decit in ceilalți ani. Recoltarea 
orzului a durat 14 zile pe ansam
blul județului. Și aceasta intrucît. in 
timp ce C.A.P. Mozăceni, din sudul 
județului, a început secerișul pe 10 
iunie, la C.A.P. Uda, cea mai de 
nord unitate care cultivă orz, a în
ceput abia după 12 zile. In nici o 
unitate insă secerișul orzului nu a 
durat mai mult de 3—4 zile, și a- 
ccasta in condițiile timpului instabil 
din luna iunie. Am început acum se
cerișul griului, avind acumulată o 
bună experiență. Cele circa 45 000 
hectare cultivate cu grîu pot să fie 
recoltate, în medie, în 9 zile bune 
de lucru, medie ce variază însă pe 
unități de la minim 8 zile la maxim 
10 zile, în funcție de suprafața cul
tivată și numărul combinelor din 
dotare. Avem toate condițiile să res
pectăm termenele stabilite în fiecare 
unitâte. Rezultatele bune la seceriș 
își au explicația firească. Din iniția
tiva comitetului județean de partid, 
în acest an pregătirea finală a cam
paniei de recoltare a cerealelor pă- 
ioase a avut un caracter practic, in
structiv, și nu expozitiv. Astfel, ple
nara cu activul și cadrele de bază 
din agricultura județului a avut loc 
la S.M.A. Miroși, cea mai bună uni
tate de mecanizare din județ. Aici, 
cei peste 400 de invitați din toate

(Urmare din pag. I)
loc neglijabile. In domeniul activi
tății economico-financiare a uni
tăților respective, utilajele care nu 
lucrează produc numai neajunsuri : 
amortizarea grevează in mod nejus
tificat costul de producție, influen
țează necorespunzător volumul be
neficiilor, rezultatele financiare in 
general, inclusiv fondul de partici
pare al oamenilor muncii la beneficii.

In același timp, economia naționa
lă este privată de o anumită canti
tate de produse ce ar fi putut fi re
alizate cu ajutorul fondurilor fixe 
respective ; nemaivorbind de cele a- 
duse din import care, in mod nor
mal. ar fi trebuit sâ asigure o pro
ducție competitivă, care să fie livra
tă la export, și pe această cale să 
se asigure devizele necesare pentru 
a compensa efortul valutar ocazio
nat, la timpul respectiv, de import. 
In situația anumitor întreprinderi 
sau centrale se poate vorbi chiar de 
o tendință de supradotare. inteme- 
iată pe concepția păgubitoare în a- 
cest caz : „Mai bine să prisosească, 
decît să lipsească 1“

In asemenea situații măsuri ime
diate se impun a fi aplicate cu toa
tă fermitatea, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, astfel ca. 
pe de o parte, in următoarele 2—3 
luni să fie inventariate toate mași
nile și utilajele care nu funcționea
ză și să fie redistribuite Ia alte uni
tăți pentru a intra in producție, iar, 
pe de altă parte, să se asigure con
diții pentru ca, în cel mai scurt 
timp, toate noile capacități de pro
ducție să se incadreze în parametrii 
tehnico-economici prevăzut! in 
proiect.

Se cunoaște că intre fondurile fixe 
productive și venitul național există 
o corelație economică bine de
finită. Practic, în situația în care 
cu același volum al fondurilor 
fixe productive se obține un 
venit 'național mal mare, se 
poate aprecia că o parte mai mare 
din fondurile fixe respective s-au 
materializat in valoare nou creată, 
in venit național, deci eficiența u- 
tilizării, lor a fost superioară.

Continuind acest raționament la 
nivelul centralelor industriale, al în
treprinderilor. în destul de frecven
te cazuri întîlnite in practică rezul
tatele sînt contradictorii, influențind 
adesea necorespunzător nivelul ge
neral al eficienței economice, sporul 
de venit național obținut și. pe a- 

unitățile din județ au luat cunoș
tință în cimp de modul concret de 
organizare a Secerișului, transportu
lui și depozitării producției. S-au 
făcut aici demonstrații practice pe 
fiecare operație in parte, pentru eli
minarea risipei de timp. Cu același 
prilej, tot in cimp, s-au făcut Instrui
rea și demonstrații cum trebuie or
ganizată acțiunea de strîngere și de
pozitare a furajelor. De la această 
plenară fiecare participant a plecat 
acasă cu lecția bine învățată privind 
modul de organizare și desfășurare 
a acestor două acțiuni prioritare în 
această perioadă a anului".

C.A.P. Buzoiești. Aici, recoltarea 
griului a intrat în ritmul planificat. 
Programul campaniei din această 
unitate prevede ca suprafața de 732 
hectare cultivată cu grîu să fie re
coltată în numai 8 zile bune de lucru. 
Pentru aceasta, zilnic trebuie să se 
atingă o viteză la seceriș de 92 hec
tare, ceea ce s-a și realizat încă din 
prima zi de lucru. Inginerul-șef al 
cooperativei agricole, tovarășul Ma
rian Cioboată, are motive întemeia
te să fie mulțumit. „Producția d« 
grîu este bună — ne spune acesta. 
Dar trebuie să ne grăbim s-o adu
năm cit mai repede. Căldurile exce
sive din ultimele zile pot provoca 
pierderi din recoltă dacă lntlrziem 
recoltarea. La fel am procedat și la 
orz și am evitat astfel orice pier
dere. Am obținut, în medie la hec
tar, 8 136 kg pe toate cele 260 hec
tare cultivate".

Se cuvine să facem atei o preci
zare. Dacă anul trecut numai trei 
unități agricole au trecut de ștacheta 
celor 8 000 kg de orz, in medie la 
hectar, anul acesta numărul lor a 
crescut la 8 unități. între acestea, se 
detașează în mod deosebit C.A.P. 
Miroși, unitate care a obținut, in 
medie la hectar, cite 8 746 kg de 
orz, dar și C.A.P. Mozăceni, unita
te căreia, la sfirșitul săptăminii tre
cute, i-a fost înminat înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
pentru producția de orz realizată în 
anul trecut — 8 125 kg, in medie la 
hectar. „Sîntem bucuroși că am fă
cut dovada că acesta nu a fost un 
rezultat întimplător — ne spunea 
tovarășul Ilie Niță, președintele și 
inginerul-șef al cooperativei agrico
le din Mozăceni. Și in acest an pro
ducția de orz obținută de noi trece 
de 8100 kg în medie, la hectar, pe 
întreaga suprafață cultivată. Acum, 
toată atenția este concentrată la re
coltarea griului. Ne-am propus să 
realizăm cea mai scurtă campanie 
de seceriș, pentru a evita la ma
ximum posibil pierderile din recoltă, 
care se anunță foarte bună". In mod 
deosebit se impune a fi menționată 
în această comună colaborarea per
fectă ce există între consiliul de 
conducere al cooperativei și biroul 
executiv al consiliului popular. „Ca

ceastă cale, fondul de consum și 
deci nivelul de trai.

In legătură cu această problemă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că, în vreme ce unele ramuri și cen
trale au realizat niveluri de peste 2 500 
lei la indicatorul producție-marfă la 
1 000 lei fonduri fixe, multe între
prinderi și centrale nu au obținut 
nici cel puțin producția la nivelul 
fondurilor fixe existente. Deși, nor
mal. trebuia ca pretutindeni produc
ția să fie cu mult superioară fondu
rilor fixe de care dispune o între
prindere. o centrală, un sector sau 
altul. Numai în acest sens se poate 
vorbi de eficientă reală in folosirea 
fondurilor fixe.

Cum este necesar să se acționeze 

EFICIENȚA SUPERIOARĂ

pentru aceasta ? Principala proble
mă care trebuie să se situeze in a- 
tenția întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor este găsirea celor mal 
bune soluții pentru acoperirea prin 
plan a capacităților de producție cu 
produse care au desfacerea asigura
tă și. totodată, valorifică superior 
resursele de materii prime și mate
riale. combustibili și energie, munca 
pe care le incorporează. Practica a 
dovedit că direcția cea mai bună în 
care trebuie orientate rezolvările o 
reprezintă activitatea de concepție, 
în care — pe baza cunoașterii depli
ne a cerințelor pieței interne șl ex
terne — să se asigure diversificarea 
fabricației, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ, a competitivității produ
selor.

Desigur, oricît de bine ar fi utili
zate fondurile fixe, de o eficiență 
reală — de Ia nivelul întreprinderii 
și pînă la cel al economiei naționale 
— se poate vorbi numai în măsura in 
care se asigură și valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și ener
getice.

In mod bizar, și, de ce să n-o spu
nem. chiar contrar oricărei logici 
economice elementare, cind este 
vorba de valorificarea superioară a 
materiilor prime, unele acțiuni me
nite să slujească acestei idei se iz
besc de viziunea îngust departamen
tală a unor cadre din economie. Pare 
surprinzător 6ă constatăm că, în con

drele de conducere din cooperativă 
și cele ale consiliului popular — ne 
preciza tovarășa Floarea Chirițoiu, 
primarul comunei Mozăceni, for
mează o echipă in adevăratul înțe
les al cuvintului. Pentru fiecare 
avem stabilite sarcini și răspunderi 
precise, incit să cuprindem toate ac
tivitățile din unitate. In felul acesta 
reușim să fim in „grafic" atit cu 
secerișul, cit și cu celelalte lucrări, 
cum ar fi stringerea furajelor, în
treținerea culturilor etc.“.

Acestea sint doar citeva impresii

DOLJ

Viteza de lucru in
In județul Dolj, unul dintre marile 

grinare ale țării, pe terenurile pre
ponderent nisipoase din sud. a 
inceput bătălia griului. Se poate 
aprecia, pe bună dreptate, că secerișul 
acestei culturi constituie o adevă
rată probă a capacității de organi
zare a cadrelor de conducere, a 
tuturor lucrătorilor din agricultura 
județului dacă avem în vedere su
prafața de 136 700 hectare ocupată 
cu griu și secară, dar și faptul că in 
pragul declanșării secerișului pu
ternice averse de ploaie și vînt au 
culcat lanurile pe întinse suprafețe. 
Condițiile deosebite din acest an au 
impus măsuri deosebite, determi
nate și de decalajul existent între 
unitățile din nord și sud in ceea ce 
privește stadiul ajungerii la maturi
tate a lanurilor.
• încă din primele zile ale 

secerișului se acționează operativ și 
cu răspundere. „Nici o oră bună de 
lucru nefolosită, nici un bob de grîu 
risipit", iată cuvintul de ordine sub 
semnul căruia se acționează în uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Calafat. Băilești. Bechet. Dăbuleni, 
Poiana Mare. Bratovoești. Moțăței, 
Amărăști. Perișor, Birca ș.a., acolo 
unde s-a declanșat din plin cea mai 
fierbinte campanie agricolă a anu
lui. Detalii : cele 635 hectare cu griu 
ale C.A.P. Piscu Vechi nu s-au copt

IALOMIȚA

In timp scurt -
început joi în două unități din 

Lunea’lalomiței (cooperativele diti 
Munteni-B'uzăxî și Sărâțeni), seceri
șul griului s-a extins’ acum in zona 
de sud-est a Județului, iar incepind 
de duminică, țimnd cont de căldu
rile din ultimele zile, sînt create 
toate condițiile să fie generalizat. 
Pentru ca imediat ce lanurile ajung 
la stadiul de coacere să se înceapă 
recoltarea, specialiștii din unități au 
identificat solă cu solă și, prin încer
cări repetate, cunosc parcelele unde 
să se intre in brazdă cu prioritate.

• Pentru înlăturarea pierderilor de 
orice fel, etanșeitatea punctelor prin 
care trec spicele pînă ajung boa
bele in buncăre este permanent con
trolată. Pentru ca întreaga masă de 
spice să fie complet treierată, se 
acționează doar cu două treimi din 
masa de tăiere. Munca începe ime
diat ce rouă de pe spire s-a uscat și 
continuă fără întrerupere pînă la 
ora 20,30. In timpul cit combi- 
nerii mănincă de prinz, în locul lor 
sînt în brazdă mecanicii de pe ate
lierele mobile, maiștrii și specia
liștii din S.M.A.-uri, care asigură a- 
sistență tehnică. Acolo unde apro
vizionarea cu carburanți se asigură 
ritmic, iar întreținerea se face la 
primele ore ale dimineții, fiecare 
combină recoltează între 40—45 tone 
pe zi. Aceasta presupune 11—12 ore 
de muncă fără întrerupere și ca 
descărcarea producției să se facă din 
mers. Așa se proceda sîmbătă șl 
duminică la cooperativele agricole 
din Bucu și Țăndărei, unde recol- 

dițiile in care problema eficienței 
exportului se pune cu atîta acuita
te. unele unități din industria meta
lurgică, chimie și industria fores
tieră continuă să exporte semifabri
cate cu un grad redus de prelucrare, 
în vreme ce economia dispune de 
însemnate capacități productive pen
tru a realiza mărfuri de înaltă com
plexitate și competitivitate aprecia
te pe plan internațional, asigurîn- 
du-se astfel o valorificare de citeva 
ori mai bună a materiilor prime și a 
muncii încorporate.

Desigur, aparent, motivația invo
cată in asemenea situații pare ina
tacabilă : „Avem plan de export și 
el trebuie îndeplinit necondiționat 
Da, așa este, planul de export tre

buie onorat fără abatere I Dar. în 
același timp, in fundamentarea pla
nului de export este necesar ca or
ganele de specialitate să urmă
rească ca fiecare produs destinat ex
portului să asigure un grad cit mai 
ridicat de prelucrare, de valorificare 
a muncii sociale, vii și materializa
te. tinzind către maximum ce poate 
fi obținut in această privință in eco
nomia românească.

De altfel, in strînsă legătură cu 
cerința sporirii eficienței economice, 
în general în mecanismul planifică
rii, viața impune o serie de perfec
ționări. Concret, ne referim la fap
tul că rolul centralelor industriale și 
intreprinderilor in activitatea de pla
nificare este incă necorespunzător. 
Astfel, nu întotdeauna centralele și 
întreprinderile se implică în elabo
rarea unor variante de plan funda
mentate în cadrul nivelurilor orien
tative pe care trebuie să le dezbată 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. care să fie analizate si împreună 
cu organele ierarhic superioare. De 
aici nu in puține cazuri rezultă pro
puneri de plan nefundamentate pe 
capacitățile de producție existente, 
pe numărul de personal muncitor, pe 
sarcina de creștere a productivității 
muncii și pe aceea de reducere a 
costurilor de producție. In multe ca
zuri se așteaptă ca sarcinile de plan 
să fie stabilite de către forurile de 
resort care cunosc mai puțin situația 

surprinse la startul campaniei de 
recoltare a griului, care atestă răs
punderea cu care se acționează pen
tru a se stringe și pune la adăpost, 
în timp cit mai scurt, producția a- 
cestui an. Forțe numeroase pot fi 
întîlnite pe ogoarele argeșene și la 
executarea celorlalte lucrări de se
zon. într-un număr viitor al ziaru
lui vom prezenta secvențe de mun
că edificatoare în acest sens.

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA

continuă creștere»
uniform, datorită atît structurii 
solului, cît și soiurilor diferite. Cu o 
seară înainte, comandamentul comu
nal a stabilit cu exactitate solele 
unde se poate lucra, precum și for
țele mecanice si umane necesare, 
astfel incit a doua zi sâ se înceapă 
din plin recoltatul. La primele ore 
ale dimineții, combinele au intrat pe 
solele indicate. In urma lor. o ecljipă 
de cooperatori strîngea spicele că
zute. iar acolo unde griul era culcat 
secerătorii și cosașii il stringeau 
manual și il batozau staționar.
• Aceeași temeinică organizare a 

muncii am întîlnit și pe ogoarele 
C.A.P. Amărăștii de Sus. Cele 13 
combine lucrau grupat. In urma lor 
urmau agregatele de eliberat te
renul. inclusiv cele 40 de atelaje 
ale membrilor cooperatori. Buncărele 
combinelor se descărcau din mers, 
iar camioanele transportau produc
ția direct in baza de recepție.
• Incepind de luni, aria secerișu

lui se extinde și in unitățile din 
centrul și nordul județului. întreaga 
activitate este astfel organizată și 
coordonată incit secerișul să se 
încheie în flecare unitate în S- " \ 
zile bune de lucru.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii"

a doua cultură
tarea și transportul erau bine core
late, - '
• Pentru a asigura o organizare ri

guroasa a secerișului este necesar 
ca fiecare participant la campanie 
să-și cunoască cu precizie sarcinile, 
iar ordinea și disciplina să fie res
pectate. Totul depinde de cei ce co
ordonează și controlează desfășu
rarea campaniei, de modul în care 
se implică și dovedesc maximă răs
pundere. Am văzut in unitățile din 
consiliile agroindustriale Gura Ia- 
lomiței, Făcăieni și Fetești, modul 
cum, la orele 10,30, 13 și 15, se re
glau combinele în funcție de 'umi
ditatea spicelor. Se urmărea nu nu
mai baterea lor completă, dar și în
lăturarea spargerii boabelor.
• Cu aceeași exigență se acționează 

și la insămințarea culturilor duble. 
La eliberarea suprafețelor, in majo
ritatea unităților, s-a organizat, pen
tru mașinile de strîns paiele în că
pițe, munca în două schimburi,, iar 
pentru presele de balotat — lucrul 
în schimb prelungit, de 15—16 ore. 
De asemenea, sînt folosite toate ate
lajele din unități. La pregătirea te
renului participă toți cei ce și-au 
însușit conducerea tractorului din 
unitățile C.A.P. și I.A.S., din cele
lalte sectoare de activitate de pe 
raza localităților respective și elevii 
din ultimii ani din liceele și școlile 
profesionale cu profil agricol.

Mihal VIȘO1U 
corespondentul „Scinteii*

din unitățile economice productive. 
Alteori. însă, organele de resort nu 
țin seama de propunerile de plan 
fundamentate ale unor întreprinderi 
și centrale.

O asemenea practică nu este de 
natură să mobilizeze colectivele de 
oameni ai muncii în desfășurarea 
unei activități eficiente. Un plan le
jer de îndeplinit sau. dimpotrivă, un 
plan cu sarcini supraevaluate nu 
este in măsură să stimuleze inițiati
vele creatoare, spiritul gospodăresc. 
De aceea, cu toată răspunderea este 
necesar să se tragă învățămintele 
cuvenite din aprecierea făcută de 
secretarul general al partidului, care 
a atras atenția că trebuie să se pună 
capăt practicilor vechi, care nu mai 
corespund de mult necesităților și 
realităților din țara noastră, de a se 
aștepta ca. de sus, să se stabilească 
planurile și să se asigure tot ce este 
necesar pentru buna activitate în în
treprinderi. Și, mai ales, să se treacă 
neîntîrziat la aplicarea în viață a 
acestei indicații de mare valoare și 
eficiență practică.

Asemenea cerințe se cuvin a fi 
avute cu atît mai mult în vedere în 
contextul noii Legi privind statutul 
juridic al unităților socialiste pe baza 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi
nanciare, care stabilește limpede că 
oamenii muncii, în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari ai 
tuturor bunurilor materiale și spiri
tuala ale societății, poartă întreaga 
răspundere pentru conducerea directă 
și eficientă a fiecărei unități econo
mice, pentru gospodărirea judicioasă 
a patrimoniului încredințat spre ad
ministrare și dezvoltare. Lege care 
trebuie bine însușită de către toți 
participanții la producția bunurilor 
materiale, fiind de datoria organelor 
de conducere democratică din între
prinderi, centrale și ministere să 
asigure cele mai bune condiții pen
tru aplicarea întocmai, în spiritul și 
litera lor, a noilor reglementări 
normative.

Imperativul sporirii eficienței eco
nomice reprezintă in actuala etapă 
un obiectiv esențial al progresului 
economic și social. Spre înfăptuirea 
lui in activitatea de zi cu zi. aplicind 
neabătut în viață politica partidului, 
este necesar să fie orientate cu pre
cădere toate eforturile muncitorilor 
și specialiștilor, ale cadrelor de con
ducere din întreaga economie.
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Vie satisfacție pentru noile majorări de retribuții și pensii, 
angajare fermă pentru sporirea puterii economice a țării

Gindul constructorilor
împreună cu cei peste 1 300 de ti

neri care fac parte din marea fami
lie a constructorilor , Combinatului 
siderurgic din Călărași aș dori să 
exprim profundă recunoștință parti
dului, secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija părintească, statornică pe care 
o poartă ridicării continue a bună
stării oamenilor muncii și, deopotri
vă, a tinerei generații. Fără îndoială, 
noua sporire a retribuției este po
sibilă datorită succeselor remarcabile 
obținute în dezvoltarea economică a 
țării. în toate domeniile de activi
tate. Așa gîndim noi, constructorii 
marelui combinat siderurgic, unde se 
vor realiza in flux integral 1,8 mi
lioane tone oțel pe an. Despre noi, 
constructorii, se spune că lucrăm fri 
numele viitorului pe care-1 contu
răm prin rezultate concrete, orln 
sporirea exigenței, a ordinii și disci
plinei în muncă. Am aflat într-o 
adunare sindicală că pentru tinerii 
de pe această mare platformă side
rurgică a țării majorarea retribuției 
va însuma peste 1 300 000 lei in acest 
an și peste 15 000 000 lei în anul viitor.

Calificare superioară, muncă mai bună
Majorarea retribuției personalului 

muncitor reprezintă o măsură cu 
profundă rezonanță, constituind un 
puternic stimulent în muncă, un im
bold pentru activitatea viitoare și a 
noastră, a celor ce lucrăm in între
prinderea de mașini-unelte, acceso
rii și scule din Baia Mare.

Prin muncă, ordine și disciplină, 
prin perfecționarea continuă și lărgi
rea orizohtului de cunoștințe, răspun
dem grijii pe care partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, o acordă 
clasei muncitoare. Este știut faptul 
că retribuția este strîns legată de 
rezultatele muncii noastre. în secția 
„300 prelucrări piese prismatice și 
asimetrice", unde îmi desfășor acti
vitatea, se acordă o importanță deo
sebită măsurilor de organizare și 
modernizare a producției. Astfel, 
am reorganizat secția dotată cu 
mașini noi, ceea ce a dus la creș
te a producției și a productivității 
muicii. De asemenea, am organizat 
cursuri de calificare, unde fiecare 
se specializează în două-trei mese
rii. Numai cu oameni foarte bine 
pregătiți putem utiliza la parametri 
"pociți mașinile cu comandă nume
rică și cele cu comandă secvențială, 
cu care sîntem dotați. Acordăm o

Dovezi ale echității sociale
Zilele acestea mi-a fost dat să 

trăiesc o mare bucurie cînd am luat 
cunoștință de conținutul noilor legi 
adoptate de Marea Adunare Națio
nală cu privire la majorarea retri
buției și a pensiilor — fapt care de
notă grija statornică a partidului și 
statului nostru socialist pentru ridi
carea permanentă a nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii, al tuturor cetățenilor pa
triei. Fiind unul dintre cei care au 
lucrat timp de aproape 40 de ani in

CALEA PROGRESULUI ECONOMIC Șl SOCIAL
(Urmare din pag. I)
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind restructurarea și regruparea 
localităților rurale și restringerea 
supr afețelor construibile va permite 
disponibilizarea pentru agricultură a 
suprafețelor de teren rezultate. în 
ceea ce privește regruparea și 
sistematizarea comunelor, se are in 
vedere ca în viitor acestea să devină 
unități teritorial-administrative cu o 
bază economică puternică, care să 
asigure locuri de muncă șl, implicit, 
mai multă stabilitate a popu
lației. Criteriile ce urmează să 
se aplice la reorganizarea co
munelor se referă la existența unor 
posibilități de dezvoltare economică 
și socială în perspectivă. Sînt in 
atenție obiective de certă însemnă
tate și de larg interes referitoare la 
organizarea mai bună a unităților 
economice, gruparea și concentrarea 
unor unități agricole — cooperative 
agricole, întreprinderi agricole de 
stat, stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii — in scopul utilizării cu 
maximă eficientă a bazei materiale, 
creșterii potențialului productiv ai 
pămîntului.

în ceea ce privește organizarea 
comunelor, la șes ele pot avea mai 
puține sate componente, dar in zo
nele de deal numărul acestora poate 
fi de 4—5 sate. în zonele de munte, 
organizarea comunelor este abordată 
în mod diferențiat, ținîndu-se seama 
de specificul activităților economice 
din zonele respective. Organizarea 
comunelor urmează să se facă por
nind de la criteriul de bază, cel al 
asigurării unei activități economice 
eficiente — baza principală a creș- 
erii nivelului de viață al cetățeni- 

. ar. Acesta corespunde realizării, 
ptnă în anul 2000, a unui volum 
anual de activitate economică tn me
diul rural de cel puțin 30 000 lei pe 
locuitor, cuprinzînd activitatea din 
domeniile agricol, forestier, al indus
triei republicane, al industriei mici 
și prestărilor de servicii, din exploa
tarea resurselor subsolului, turism, 
gospodărirea apelor și exploatarea 
drumurilor.

în sistematizarea localităților se au 
tn vedere și alte criterii, cum ar fi

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Dana Rogozea — vioară, Viori
ca Rădol — pian — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundlei — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : 
Bărbatul și femeile — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : EX — 18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19 

In timp ce alocațiile acordate și pre
țurile bunurilor și serviciilor rămin 
aceleași. In aceste condiții, nu putem 
să nu ne amintim că milioane de ti
neri din lumea capitalistă caută za
darnic un loc de muncă, pășind în 
viață cu sentimentul apăsării, al 
lipsei celui mai elementar drept al 
omului, dreptul lg muncă, lată 
de ce. in întreaga noastră acti
vitate, urmind neabătut exemplul 
strălucit de muncă și viață al ctito
rului României socialiste moderne, 
ne vom consacra întreaga energie și 
putere de muncă ridicării nivelului 
de pregătire politică și profesională 
„invățind, învățind și iar invățind“, 
așa cum ne îndeamnă, atît de stă
ruitor, secretarul general al partidu
lui. Este șansa și mindria noastră de 
a contribui cu întregul elan tineresc 
la ridicarea marelui combinat side
rurgic, „vatra de oțel de lingă vatra 
de pline a țării".

Lucian IFTODI
muncitor, întreprinderea antrepriză 
construcții-montaj siderurgice 
Călărași

1

atenție sporită produselor destinate 
exportului, calității și livrării lor rit
mice, conform contractelor. Așa am 
reușit ca, pe primul semestru al 
anului, planul la export să fie în
deplinit.

Măsurile de creștere a retribuției 
vin in sprijinul unei mari categorii 
de oameni ai muncii, asigurîndu-ne 
condiții cit mai bune de viață. Im
portant este și faptul că o dată cu 
creșterea retribuției nu vor crește 
chiriile, nici nu se vor diminua alo
cațiile pentru copii. Aceste măsuri 
se aplică in condițiile menținerii 
stabilității prețurilor la bunurile de 
consum și la servicii, a prețurilor la 
toate produsele. De aceea, pot spune 
că aceste măsuri au un profund 
caracter social și umanitar, oglin
dind justețea politicii partidului 
nostru, care pune în centrul activi
tății sale omul, bunăstarea sa. Nu
mai într-o economie sănătoasă se 
pot aplica asemenea măsuri. Vom 
răsplăti grija de care ne bucurăm 
prin noi eforturi de muncă și gin- 
dire, realizind produse de înaltă ca
litate și eficiență.

Constantin PETRESCU
inginer, întreprinderea de mașini- 
unelte, accesorii și scule Baia Mare

portul Constanța, în condițiile grele 
de altădată, și mi-am încetat activi
tatea la limită de virstă cu 17 ani in 
urmă, cind retribuțiile erau mat 
mici, mă bucur nespus că noile acte 
normative au în vedere, atît din 
punct de vedere al eșalonării cu 
prioritate, cît și al procentului spo
rit, majorarea pensiilor mici. Aceste 
criterii sînt o dovadă a umanismu
lui societății noastre, a spiritului de 
echitate și dreptate care stau la 
baza relațiilor din societatea noas

mărimea teritoriului administrativ 
și a celui agricol, diferențiat după 
zonele specifice, mărimea populației 
medii pe o comună, care trebuie să 
fie de cel puțin 5 000 de locuitori la 
șes și de minimum 2 000 de locuitori 
în zonele de deal și munte. Tot
odată, se tine seama de criteriile bu
nei organizări din punctul de vedere 
al căilor de circulație, al distanțe
lor de parcurs și al accesibilității 
locuitorilor la dotările social-cultu- 
rale, precum și al valorilor istorice, 
de artă și tradiționale.

în cadrul analizei complexe a ac
tivităților economice și sociale desfă
șurate in mediul rural, este reconside
rată organizarea și, respectiv, aron
darea teritoriilor care revin fiecă
rui consiliu agroindustrial. Organi
zarea consiliilor unice agroindus
triale, inclusiv stabilirea sediilor lor, 
trebuie să pornească de la necesita
tea asigurării unei activități agro
industriale eficiente și a edificării 
'unor localități care să devină centre 
agroindustriale, orașe bine dotate 
și echipate din punct de vedere e- 
conomic și social-edilitar.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul recen
tei vizite de lucru în cadrul căreia 
a examinat modul de realizare a 
programelor de sistematizare terito
rială a sectorului agricol Ilfov și a 
județului Giurgiu, in centrele orășe
nești agroindustriale vor "funcționa 
importante unități industriale, uni
tăți agricole in ramuri specifice zo
nei respective, vor fi create unități 
ale industriei mici, se vor dezvolta 
serviciile către populație. Totodată, 
în aceste centre vor fi create unități 
de invățămint, cultură și ocrotire a 
sănătății. în afara școlilor generale 
și a școlilor profesionale, in aceste 
centre vor funcționa licee avind șl 
treapta a doua, asigurîndu-se, ast
fel. învățământul de 12 ani, iar că
minele culturale iși vor desfășura 
activitatea ca centre de cultură și de 
creație tehnică „Cintarea României". 
De asemenea, In fiecare centru oră
șenesc agroindustrial vor fi con
struite spitale cu 100 paturi, dispu- 
nind de maternități și farmacii pro
prii, precum și alte unități destinate 
publicului — baie comunală, bru

• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O sea
ră la Boema — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Ctntă, cioclrlie 
— 18

cinema
• Să-ți vorbesc despre mine : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30
• tn fiecare zi mi-e dor de tine : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, la grădină — 21 

tră socialistă. Luînd in calcul pre
vederile legii, socotesc că sporul de 
pensie pe care îl voi primi, in con
dițiile stabilității prețurilor de vîn- 
zare — care este o caracteristică a e- 
conomiei noastre planificate — îmi 
asigură mie și familiei mele un plus 
de bunăstare aidoma tuturor cate
goriilor de pensionari, care vor be
neficia in plus de circa 2 miliarde 
lei pe an. Aceasta este o dovadă a 
puterii economice a tării noastre, a 
dezvoltării sănătoase a economiei 
sale, care permite atît creșterea ac
celerată și armonioasă a tuturor ra
murilor de producție, cît si ridica
rea permanentă a nivelului de trai

Recunoștința tineretului
> i

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima profunda recunoștință a tine
retului întreprinderii noastre față de 
iubitul conducător al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru preocuparea constantă față de 
ridicarea nivelului de trai, 'material 
și spiritual, al întregului nostru 
popor. Noile măsuri, care se adau
gă celorlalte întreprinse, în mod 
susținut, in utimele decenii, sînt 
o expresie convingătoare a creșterii 
necontenite a forței economiei na
ționale, a prosperității generale a 
patriei noastre. Sint muncitor, 
lăcătuș mecanic, la întreprinde
rea de produse cărbunoase Slatina. 
Soția mea este prelucrător prin aș- 
chiere, frezor, în aceeași secție. Sîn
tem tineri, avem fiecare 24 de ani. iar 
familia noastră numără trei copii. 
Prin majorarea retribuției, acordarea 
alocației de stat pentru copii, in 
condițiile stabilității prețurilor, be
neficiem de un plus important de 
venituri. în secția în care îmi desfă
șor activitatea, alți 240 tineri vor be
neficia de o sporire substanțială a 
veniturilor. Sînt în activul U.T.C. din 
întreprindere și cunosc faptul că or
ganizația noastră de tineret cuprinde 
1 890 uteciști, care vor beneficia încă 
din luna august de majorarea retri
buției. Toate acestea ne obligă să

Măsuri profund umaniste
Vreau să-mi exprim deosebita 

bucurie și nemărginita recunoștință 
față de conducerea partidului și 
statului nostru, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, pentru 
legile adoptate privind creșterea re
tribuției personalului muncitor și a 
pensiilor. Majorarea pensiilor de 
asigurări sociale de stat pentru 
țnunca depusă și limită de vîrstă, a 
pensiilor pentru pierderea capacită
ții de muncă și a pensiilor invalizi
lor de război pune încă o dată in 
evidență grija statornică a conduce
rii partidului și statului nostru pen
tru sporirea veniturilor tutufor ca
tegoriilor de oameni, pentru ridi
carea ^continuă a nivelului de viață, 
de bunăstare materială și spirituală 
a întregului popor.

în cei opt ani de cînd m-am pen
sionat pentru munca depusă și limită 
de vîrstă este pentru prima dată 
cînd beneficiez de o așa de substan
țială majorare a pensiei. Alături de 
ceilalți cetățeni ai patriei, și noi, pen
sionarii, avem toate motivele să a-

Maria MANOLE
pensionară, aleea Saturn nr. 1, 
bloc E-21, Suceava

tării, piață agroindustrială, complex 
sportiv.

în ceea ce privește gruparea sa
telor existente, in vederea reducerii 
numărului acestora, factori de răs
pundere din aproape toate dome
niile analizează și elaborează pro
puneri 'ținind seama de numeroase 
principii și criterii : întărirea econo
mică și demografică a satelor, creș
terea densității în zonele de locuit 
și asigurarea posibilităților de rea
lizare a dotărilor social-culturale și 
tehnico-edilitare în condiții de efi
ciență economică corespunzătoare. 
Este Vorba de satele mici, disper
sate in teritoriu, cu populație in 
scădere, lipsite de dotări și echipări 
necesare și fără nici o perspectivă 
de dezvoltare economică. De aseme
nea, sînt analizate activitățile eco
nomice existente în unități agricole, 
unități industriale, silvice, turistice 
etc. ; numărul de locuitori, evolu
ția demografică ; dotările social- 
culturale, comerciale și de prestări 
servicii; echiparea tehnico-edilitară: 
legăturile și accesele existente pe 
categorii de drumuri, pe calea ferată 
și alte accese ; importanța istorică a 
satelor, vestigii, monumente. Pe 
scurt, se ține seama de toate con
dițiile concrete, specifice ale fiecă
rei localități.

Analiza situației comunelor și sa
telor existente se efectuează in ca
drul tuturor județelor. Avind in 
vedere importanță acțiunii și com
plexitatea elementelor de care 
trebuie să se țină seama, stu
diile trebuie continuate, propu
nerile elaborate urmînd să fie 
aprofundate pe baza dezbateri
lor cu cetățenii, cu populația 
fiecărui sat, in scopul organi
zării superioare a rețelei de lo
calități urbane și. rurale, al moder
nizării și ridicării lor pe noi trepte 
de civilizație. Așa cum arăta secre
tarul general al partidului, sistema
tizarea teritoriului și localităților 
este o acțiune de durată, este o ac
țiune de mare însemnătate politică, 
economică și socială, cu consecințe 
pozitive pe planul ridicării nivelu
lui de bunăstare și civilizație al tu
turor locuitorilor.

• Flăcări pe comori: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Duminica tn familie t COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Rezervă ta start I FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20
• Memorie regăsită t LUMINA 
(14 74 16) — 0; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20
• Cursa de pisici! DOINA (16 35 38)
— 9: 11; 13; 15
• Legenda lui On Dai : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20
• Pădurea: UNION (13 49 04) — 9;
11; 13.15; 15,30: 17,45: 20
• Cronica adolescenței : STUDIO 
(59 53 15) — 10: '.2:5"; 14.30; 16,15: 19
• Privește inapoi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19 

al oamenilor muncii. Imaginea de 
azi a portului Constanța, in care am 
muncit o viață de om. este o oglin
dă vie a dezvoltării întregii țări. 
Artsamblurilenoi.de locuințe în care 
trăim acum civilizat, cu un con
fort omenesc. înfățișarea tuturor lo
calităților patriei sint pentru mine 
tot atitea argumente ale progresu
lui multilateral pe care îl înregis
trează poporul nostru in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, de care sînt 
fericit că am trăit să mă bucur.

Constantin RADOACĂ
pensionar, Constanța

muncim mai bine și mai eficient, cu 
întreaga noastră dăruire și pricepe
re. în calitate de proprietari, produ
cători și beneficiari ai părții din a- 
vuția națională ce ne-a fost încre
dințată în baza principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiumi 
economico-financiare sîntem con- 
știenți că de noi depinde sporirea a- 
cestei părți din avuția patriei, că noi 
sîntem făurarii bunăstării noastre. 
Colectivul întreprinderii noastre poa
te raporta depășirea pe 6 lyni a pro
ducției fizice cu 50 tone electrozi și 
nipluri din grafit și cu peste 3 000 
tone cocs petrol calcinat, in condi
țiile creșterii productivității muncii 
cu peste 5 la sută.

Puternic mobilizați de noile mă
suri de majorare a retribuției, vom 
munci cu și mai multă angajare și 
responsabilitate, aducîndu-ne contri
buția la Înfăptuirea și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, la creșterea și mo
dernizarea producției, la. sporirea 
bunăstării materiale și spirituale a 
noastră, a tuturor.

Ion SULGER
muncitor, întreprinderea de produse 
cărbunoase Slatina, județul Olt

preciem recentele măsuri drept o 
dovadă a justeței politicii partidului 
și statului nostru de a merge cu 
aceeași hotârîre și.fermitate pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România. 
După cum am aflat din presă, de 
la radio și televiziune, multe țări 
ale lumii se confruntă cu serioase 
greutăți in dezvoltarea lor econo- 
mico-socială. timp in care în Româ
nia se aplică măsuri pentru creș
terea substanțială a retribuțiilor și 
pensiilor. Iată de ce mi se pare 
că nu am găsit cele mai frumoase 
cuvinte prin care să-irii exprim, din' 
adincul inimii, aleasa recunoștință 
și deosebita gratitudine fată de. con
ducerea partidului și statului nostru, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru măsurile profund umaniste de 
care beneficiază toți cetățenii Româ
niei socialiste.

DE LA C.E.C.
Libretul de economii 

cu dobîndă „la vedere"
Economisirea la C.E.C. constituie 

un mijloc practic și avantajos de 
păstrare și de sporire a veniturilor 
bănești personale.

Este cunoscut că, pentru păs
trarea in deplină siguranță a eco
nomiilor bănești personale și pen
tru sporirea acestora prin dobinzi 
și cîștiguri diferite. Casa de Eco
nomii și Consem națiuni pune per
manent la dispoziția populației for
me și instrumente de economisire 
variate. Unul dintre cele mai soli
citate și mai utilizate este și libre
tul de economii eu dobindă „Ia ve
dere".

Depunerile „la vedere" sint ace
lea pentru care depunătorul nu sta
bilește un termen de păstrare a ba
nilor la C.E.C. și pentru care se 
acordă o dobindă de 2,5 la sută 
pe an.

Solicitarea largă de care se bucu
ră acest libret se datorește, printre 
altele, și faptului că acesta poate 
fi utilizat de titular pentru efec
tuarea de operații de depuneri și 
de restituiri in toate localitățile din 
țară. Emiterea acestor librete și 
operațiile ulterioare de depuneri și 
de restituiri pot fi solicitate la toa
te unitățile C.E.C., precum și la 
unitățile poștale și cooperativele de 
credit autorizate.

O altă caracteristică a libretului 
de economii cu dobîndă „la ve
dere" constă tn posibilitatea econo
misirii treptate a unor sume mici. 
De asemenea, acest libret este frec
vent folosit pentru depunerile pe
riodice pe bază de consimțămint 
scris prin virament.

Titularii libretelor de economii 
cu dobindă „la vedere" beneficia
ză in același timp de toate dreptu
rile și avantajele generale acor
date prin lege depunătorilor la 
C.E.C., și anume : garanția statului 
asupra sumelor depuse la C.E.C., 
păstrarea secretului privind nume
le depunătorului sau ale titularului 
și operațiile efectuate, dreptul de a 
împuternici alte persoane să dispu
nă, alături de titular, de sumele 
păstrate la C.E.C., imprescriptibili
tatea sumelor depuse la C.E.C., 
dreptul de a Introduce dispoziție 
testamentară valabilă după decesul 
titularului și altele.

Din cele prezentate mai sus re
zultă că libretul de economii . cu 
dobîndă „Ia vedere", datorită mul
tiplelor sale avantaje, constituie un 
instrument de economisire deosebit 
de eficient, care poate fi utilizat 
de oricare dintre dumneavoastră.

Cronica zilei
Luni, 4 iulie, Ia Palatul ' Marii 

Adunări Naționale a avut loc o în- 
tîlnire-dezbatere parlamentară româ- 
no-britanică.

Au luat parte membri ai comite
telor de conducere ale Grupului 
român al Uniunii Interparlamentare 
și Grupului pentru relațiile de prie
tenie România—Marea Britanie din 
M.A.N., reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale.

Au participat membrii delegației 
Grupului Marii Britanii al Uniunii 
Interparlamentare, condusă de Da
vid Mudd, membru al Comitetului 
de conducere al grupului, președin
tele ’ Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Marea Brita
nie—România, care efectuează o vi
zită in țara noastră.

A fost prezent Alan R. Clark, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii Ia București,

Dialogul parlamentar româno- 
britanic 8 pus în evidență dorința 
comună- de a spori contribuția par
lamentelor și parlamentarilor la 
Îmbogățirea relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre țările 
șl popoarele noastre pe plan poli
tic, economic, comercial și. tehnico- 
științific. la rezolvarea problemelor 
cardinale ale păcii, securității și 
colaborării in Europa și în . lume.

In aceeași zi. președintele Marii 
Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
a primit delegația Grupului Marii 
Britanii al Uniunii Interparlamenta
re, condusă de David Mudd, mem
bru al comitetului de conducere al 
grupului, președintele Grupului par
lamentar pentru relațiile de prie
tenie Marea Britanie—România.

Oaspeții au avut, de asemenea, 
convorbiri la conducerile Ministeru
lui Afacerilor Externe și Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale.

Biroul Marii Adunări Naționale s 
oferit un dineu in onoarea membri
lor delegației parlamentare bri
tanice.

*
Cu prilejul Zileî Independenței 

Statelor Unite ale Americii. amba
sadorul acestei țări la București, 
Roger Kirk, a oferit, luni, o recepție.

Au participat Cornel Pacoste, vice- 
prim-ministru al guvernului, miniș
tri, deputați ai Marii Adunări Na
ționale. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere, organizații și insti
tuții centrale, ziariști.

Au luat parte șef! de misiuni 
diplomatice acreditați In țara noas
tră. (Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Timp Și anotimp In agricultură 

• Seceri? ’88
20,25 Teatru TV (color), „Zile fără pe

reche", de Mircea Enescu. Pre
mieră TV. Cu ; Cristian Șotron, 
Vlstrian Roman, Monica Ghluțâ, 
Dorin Varga, Tania Filip, Bogdan 
Stanoevlci, Jeanine Stavarache, 
Cornelia Pavlovlcl, Constantin Co- 
jocaru, Miruna Blrău, Adrian Ti- 
tleni, Emil Mureșan, Alexandru 
Georgescu, Florin Tănase, Ion 
Chlțoiu, Corlna Volcu, Elena Pon

ei.- ,graț-Stoleru. Regia artistică: Con
stantin Dicu

2!.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunici timpul probabil pentru 
intervalul 5 iulie (ora 20) — I Iulie, 
(ora 20). tn țară : Vremea va fl căl
duroasă. chiar caniculară tn sud. Vor 
cădea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice, cu caracter Izolat in 
zonele de deal șl de munte din nord- 
vest. Vtntul va sufla slab pini la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 16 șt 24 de grade, tar 
cele maxime intre 29 și 34 de grade 
în Jumătatea nordică a țării șl; între 
34 $1 40 de grade, tn sud.

In judeful Suceava
în tot cursul anului. „Țara de 

gus" a Moldovei, cu comori de artă 
inegalabile, constituie o mare a- 
tracție pentru amatorii de drume
ții. La rîndul lor, unitățile turis
tice din această zonă sint gazde 
ospitaliere pentru toți cei care ape
lează la serviciile lor. Astfel, ha
nul Drăgușeni, din localitatea cu 
âcelași nume, la 52 kilometri de 
Suceava, pe drumul național Bucu
rești — Bacău T- Suceava, dispune 
de locuri de cazare și restaurant. 
Hanul Ilișești, amplasat tot lingă 
localitatea cu același nume, are 94 
locuri de cazare și 260 locuri la

Victorii românești 
in intreceri 
peste hotare

• tn ziua a doua a regatei inter
naționale de caiac-canoe de la Duis
burg. in proba de canoe simplu, pe 
distanta de l 000 m. sportivul român 
Aurel Macarencu a repurtat o vic
torie detașată, fiind înregistrat cu 
timpul de 3'52”51/100. E] a fost ur
mat de Ivan Klementiev (U.K S.S.) 
3'54”12,T00 și Jorg Schmidt (R.D.G.) 
3'57”34/100. In proba de canoe dublu, 
echipajul României (Obreja, An- 
driev) s-a situat pe locul al II-lea, 
cu timpul de 3’30”76/100. precedat 
de echipajul R.D. Germane (Neuk- 
rodt, Spelly) 3’29”13Z100. Pe locul al 
treilea a sosit echipajul U.R.S.S.. in 
3'31”30/100.
• Concursul de lupte greco-ro- 

mane din cadrul competiției inter
naționale de la Leipzig a prilejuit 
afirmarea tînărului nostru sportiv 
Iulian Mavlea. clasat pe locul I la 
categoria 74 kg. după ce l-a întrecut 
in finală pe campionul suedez Korn- 
baak. Ion Grigoraș (categ. super- 
grea) s-a situat pe locul al II-lea, 
iar Vasile Andrei (categ. grea) a 0- 
cupat locul al III-lea. în concursul 
de lupte libere. Romică Râșovan s-a 
clasat pe locul II la categ. 48 kg., 
victoria revenind lui V. Anger 
(R.D.G.).
• In concursul Internațional de 

atletism de la Oslo, proba feminină 
de 1 500 m a fost ciștigată de sovie
tica Tatiana Samolenko in 4’94”46/ 
100. Mitica Junghiatu-Constantin 
(Rotnânia) s-a clasat pe locul 4. cu 
timpul de 4'05”80'100. Alte rezulta
te : aruncarea suliței feminin : Pe
tra Felke ,’R.D.G.) — 75,16 m ; 1 500 
m plat bărbați : Peter Rono (Ke
nya) — 3’36”71/100 ; 800 m feminin : 
Ana Quirot (Cuba) — l’58"05/100.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-mlnistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
primului-ministru al Guvernului Re
publicii Islamice Iran, Mir Hussein 
Moussavi, o telegramă cu prilejul 
realegerii sale in această funcție, tn 
care ii adresează calde felicitări, 
urări de succes deplin in activitatea

DEPUNEREA JURAMINTUIUI MIIITAR DE CAERE

In atmosfera de vibrantă mîndrie 
patriotică și puternică angajare re
voluționară in care intregul nostru 
popor și. împreună cu el. oștirea 
țării transpun în viață, cu ■ abnegație 
și dăruire exemplară, hotărîrile 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, tezelș. 
ideile și orientările cuprinse în 
magistralele expuneri și cuvintări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recentele forumuri de partid și de 
stat, ale democrației muncitorești- 
revoluționare. in unități ale Ministe
rului Apărării Naționale a avut loc. 
duminică dimineața, depunerea 
jurămintului militar de către tinerii 
noului contingent.

In acest cadru, s-a dat expresie, 
încă o dată, alesei stime si prețuiri, 
nețărmuritei dragoste și recunoștin
țe pe care. împreună cu toți cetă
țenii țârii. întregul personal al ar
matei le poartă conducătorului iubit, 
al partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru, tot Ce a 
făcut și face spre binele și fericirea 
poporului, pentru noile măsuri de 
ridicare a nivelului de trai al oame
nilor muncii, al tuturor cetățenilor 
țării, pentru întărirea, independen
ței Și suveranității naționale, pentru 
instaurarea păcii si extinderea 
colaborării intre toate națiunile lu
mii.

Eveniment cu profunde semnifica
ții. patriotice și cetățenești, depu
nerea jurămintului s-a constituit in
tr-o impresionantă manifestare a 
dragostei și devotamentului nemăr
ginit pe care tinerii chemați să-și 
facă datoria sub tricolor Ie nutresc 
față de patrie, partid si ponor, lată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii. comandantul suprem al for
țelor noastre armate, marele Erou al 
tării, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale, care de peste 
două decenii conduce cu înțelepciune

Un nou succes ai școlii românești

La Olimpiada internațională de fizică, 
echipa României s-a situat pe locul I

Ediția din acest an a Olimpiadei 
Internaționale de fizică, desfășurată 
in Austria, cu participarea unor 
elevi din 27 de țări, a adus noi 
succese școlii românești, echipa 
României situindu-se pentru a doua 
oară consecutiv pe locul I. Toți cei 
cinci elevi care au reprezentat tara 
noastră la această prestigioasă com
petiție a tineretului școlar au ob
ținut premii. Astfel, un premiu I a 
fost, obținut de Costin Popescu, de 

BUCUROȘI DE OASPEȚI!
mese. De asemenea, hanul Suce- 
vița dispune de 82 locuri de cazare.

Agenția de turism din București 
(str. 13 Decembrie nr. 26. tel. 
14 52 09) asigură rezervarea de 
locuri la aceste unități sucevene, 
ca și în alte unități turistice (ha
nuri. hoteluri, cabane) amplasate 
pe diferite trasee și în stațiuni 
balneoclimaterică ale tării.

In județul Olt
Amatorilor de drumeții in județul 

Olt le stau la dispoziție frumoase 
și atrăgătoare locuri de popas. 
Astfel, hotelul Central din orașul

ACTUALITATEA S^OI^TIVĂ
O bună comportare a sportivilor noștri 

la Campionatele internaționale de tir 
ale României

Reuniunea internațională de tir 
găzduită, timp de trei zile, de capi
tala tării noastre s-a încheiat cu un 
frumos bilanț al reprezentanților ti
rului românesc. Și in ultima zi a 
marii competiții — în care, după 
cum se știe, s-au întocmit clasa
mente separate pentru Campionate
le internaționale ale României, 
„Cupa țârilor latine și Greciei" și 
„Trofeul Carpați la talere" — tră
gătorii români au obținut o serie de 
victorii. La pistol viteză, multiplul 
nostru .campion Corneliu Ion a ciș- 
tigat cu 694 puncte (298 în prima 
manșă, 299 in cea de-a doua și S7 in 
finală). L-au urmat, ia trei puncte, 
italianul Gian Mauro La Pena și un 
alt trăgător român. Marin Stan (cu 
690 p). Clasamentul la aceeași probă 
contind pentru „Cupa țărilor latine 
și Greciei" a avut în final pe prime
le locuri echipele României (1 772 p). 
Spaniei (1 750 p) și Franței (1 750 p). 
De asemenea, -succes românesc in 
proba feminină de pușcă 10 m (cu 
aer comprimat). Locul întii : Danie
la Toader (489,8 p). care a fost ur
mată de trăgătoarea bulgară Petka 
Duvdekova (489.6 p) și de o altă ro
mâncă, Daniela ionescu (484,8 p).

Iugoslavul N. Mirosavliev (incă la 
vîrstă junioratului !) a terminat în
vingător la pușcă liberă 3X40 focuri 
(trei poziții) grație, mai ales, rezul
tatului realizat in finală. Punctajul

TENIS. Proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului Internațional de 
tents de Ia Wimbledon a fost Ciști
gată de suedezul Stefan Edberg, care 
l-a întrecut tn finală, în patru seturi 
(4—6, 7—6, 6—4. 6—2), pe vest-ger- 

de înaltă răspundere ce i-a fost în
credințată.

în telegramă se exprimă convinge
rea că guvernele țărilor noastre iși 
vor aduce și pe viitor contribuția la 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și cooperare pe multiple planuri intre 
România și Iran.

(Agerpres)

destinele națiunii noastre spre telul 
luminos al socialismului si comu
nismului.

Legi nd u-se prin jurămint să fie 
demni continuatori ai înaintașilor, 
cinstind prin fapte inăltătoare 
epoca măreață pe care o străba
te țara si oamenii ' ei. EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESC U. tinerii 
noului contingent au dât glas 
hotăririi ferme de a deveni apără
tori de nădejde ai păminiului 
strămoșesc, de a. transpune neabătut 
in practică politica internă și ex
ternă a gloriosului nostru partid 
comunist, sarcinile ce le revin din 
hotăririie Congresului a! XIII-lea si 
Conferinței Naționale. din Directiva 
comandantului suprem, din docu
mentele recentei plenare a C.G. al 
P.C.R., ale plenarei .Consiliului Ra
țional al Frontului Democratici si 
Unității Socialiste și sesiunii Marii 
Adunări Naționale, de a acționa in 
așa fel incit oștirea să se inscrie cu 
noi și importante succese in toate 
domeniile de activitate.

Rostind legâmintul de credință 
sub faldurile drapelului de luptă., 
tinerii militari, asemenea tuturor 
ostașilor, s-âu angajat să-și formeze, 
la școala politică, patriotică, revo
luționară a armatei, trainice calități 
morale și deprinderi de luptători, 
pentru a fi gata oricînd ca. la che
marea țării, la ordinul comandanții-: 
lui suprem, să apere. împreună cu 
întregul popor, cuceririle revolu
ționare. libertatea. independenta, 
suveranitatea și integritatea teri
torială ale scumnei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

La festivități au participat membri 
ai Consiliului de conducere al Mi
nisterului Apărării Naționale, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. veterani din 
războiul antifascist, membri ai gărzi
lor patriotice, și detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei,, pionieri, părinți ai 
militarilor.

la Liceul de matematică-fizică 
„Nicolae Bălcescu" din București, 
iar patru premii II de Cristian 
Gavrilă, de la Liceul de matematică- 
fizică nr. 1 din Brașov, Duiliu Dia- 
conescu, de la Ljceul de matematică- 
fizică „Ștefan cel Mare" din Sucea
va, Ștefan Simion. de la Liceul de 
matematică-fizică „I. L. Caragiale" 
din Ploiești, și Lucian Ciobică. de la 
Liceul industrial „E. Hnrmuzachi" 
din Rădăuți.

(Agerpres)

Balș are 100 locuri de cazare cu 
confort de categoria I. restaurant, 
bar de zi, cofetărie, tn apropiere 
se poate vizita centrul de ceramică 
.Oboga. La circa 8 km de Balș. pe 
șoseaua națională Pitești — Craio
va. se află popasul turistic „Pădu
rea Șarului". situat, in pădurea <?u 
același nume. Unitatea este dotată 
cu căsuțe și un restaurant-brase- 
rie. Pe același traseu, la 23 km de 
Slatina, pe șoseaua naționala spre 
Pitești. in apropierea comunei 
Scorn icești. cabana și crama 
„Scorniccști" oferă vizitatorilor, 
intr-un pitoresc cadru natural, 
condiții dintre cele mai bune de 
popas si recreare.

lui total : t 265,6. Pe locul al doilea 
— sovieticul E. Trubilo (cu 1 264,3 
p). iar pe al treilea — cehoslovacul 
O. Kucnar (cu 1 262,4 p) Clasamen
tele finale la talere au pe primele 
trei locuri — la talere aruncate din 
șanț'pe: 1. H. Iaausalu (U.R.S.S.) -- 
223 puncte ; 2. Franco Negrini (Ita
lia) — 221 puncte ; 3. Igor Devenski 
(U.R.S.S.) — 220 puncte ; iar la ta
lere aruncate din turn pe : t. Clau
dio Giovannăngelo (Italia). — 225 
puncte ; 2. V. Sokolov (U.R.S.S) — 
220 puncte ; 3. Rafaele Ventilați (I- 
talia) — 219 puncte.

Pe marginea celor „trei zile de 
tir" (de la poligoanele Tunari și Di
namo), cîteva notații. Victorii româ
nești ia majoritatea probelor pentru 
arme cu glonț și. la toate probele cu 
aer comprimat, rezultatele cu care 
au ciștigat trăgătorii și trăgătoarele 
noastre fiind relativ bune. Uri dublu 
succes a realizat Anișonra Matei — 
locul întîi la pistol sport și la pistol 
cu aer comprimat, la această din 
urmă probă după un pasionant final 
de concurs. în întrecerile pentru 
„Trofeul Carpați Ia talere", ceea ce 
a reușit italianul Claudio Giovann- 
angelo Ia skeet (talere aruncate din 
turn) constituie o premieră mondia
lă.: 200 de talere doborițe din 200 in 
prima parte a întrecerii și 25 de 
talere (din tot atitea posibile !) in 
finală. (I. Dumitriu).
mânui Boris Becker. Partida a durat 
circa 3 ore.

FOTBAL. La Ziirich. cu prilejul 
* reuniunii Federației internaționale 

de fotbal, s-a notărît ca ediția din 
anul 1994 a Campionatului mondial 
de fotbal să se desfășoare în S.U.A.

i
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TUTUROR POPOARELOR
Energiei nucleare — numai utilizări pașnice !

TOKIO. — într-o declarație dată 
publicității cu ocazia împlinirii a 
20 de ani de la semnarea Tratatu
lui de neprollferare a armelor nu
cleare, ministrul afacerilor externe 
al Japoniei. Sosuke Uno, a expri
mat hotărîrea guvernului țării sale 
de a acționa pentru aplicarea poli
ticii de neproliferare nucleară. în
tărirea regimului acestui tratat va 
contribui la pacea și stabilitatea in
ternațională, la promovarea utili
zării pașnice a energiei nucleare. 
Tratatul menționat a îndeplinit un 
rol important atît pentru neproli- 
ferarea armeilor nucleare, cît și

pentru utilizarea energiei nucleare 
in scopuri pașnice — apreciază mi
nistrul nipon.

Un submarin american cu depla
samentul de 6 000 tone din clasa 
„Los Angeles*1 a pătruns sîmbătă 
in portul Yokosuka. Submersibilul 
face parte din categoria navelor 
militare purtătoare de rachete de 
croazieră „Tomahawk*1 care pot fi 
înzestrate cu focoase nucleare. A- 
ceasta este a 14-a intrare a sub
marinelor nucleare americane in 
portul Yokosuka în acest an. Opi
nia publică japoneză a protestat 
energic împotriva intrării navelor 
militare nucleare în porturile țării.

Nu, bazelor militare străine 1
MANILA. — In capitala Filipine- 

lor s-a desfășurat o amplă demon
strație de protest împotriva prezen
ței bazelor militare americane pe 
teritoriul țării. Manifestanții au

subliniat că bazele militare străine 
lezează Independența si suveranita
tea țării, constituind o amenințare 
la adresa păcii în regiune.

»
l QUITO.

!

Cursa înarmărilor irosește imense 
resurse umane și materiale

. — Reprezentanții parti
delor democrat-creștine din Colum
bia, Ecuador, Peru si Venezuela, 
participanți la cea de-a treia reu
niune regională din zona andină, 
de la Quito, au adoptat o serie de 
rezoluții în care condamnă cursa 
înarmărilor, ca factor de instabili
tate și agresiune, de deturnare de' 
la dezvoltare a unor importante re
surse ale popoarelor.

Referindu-se la datoria externă, 
rezoluția în acest sens adoptată la 
reuniune subliniază responsabilită
țile ce revin atît țărilor debitoare, 
cit ți celor creditoare, ca si nece
sitatea Întăririi economiilor state
lor din regiune, a cooperării dintre 
ele 1n vederea soluționării acestei 
probleme.

„Marea Baltică — o mare a păcii"
BERLIN. — Sub deviza „Marea 

Baltică trebuie să devină o mare 
a păcii11, la Rostock a avut loc 
inaugurarea celei de-a 18-a ediții 
a expoziției de fotografii artistice.

la care iau parte reprezentanți din 
țările bazinului Mării Baltice si 
Norvegia. Sînt expuse peste 300 de 
lucrări infățișînd viața și munca 
popoarelor din regiune.

1

V

ț 
î

, l 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\

■\ 

\ 

\

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\

Pentru a participa la lucrările celei de-a 44-a

ședințe a sesiunii C.A.E.R.

0 delegație a Republicii Socialiste România, 
condusă de primul-ministru al guvernului, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, a sosit la Praga
PRAGA 4 (Agerpres). — Luni a 

sosit la Praga delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, care va participa la lucră
rile celei de-a 44-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La aeroport, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășul Lubomir Strou- 
gal, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele

Guvernului R. S. Cehoslovace, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Ion Pățan, ambasa
dorul României la Praga.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost condusă de tovarășul 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, de miniștri.

A fost de față Jan Papp, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București,

Un avion de pasageri iranian doborit cu rachete 
trase de pe o navă militară a S.U.A.

Aproape 300 de victime
TEHERAN 4 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția IRNA, un 
avion de pasageri iranian, de tip 
„Airbus11, avind la bord 290 de per
soane, a fost doborit, duminică, de 
forțele navale ale S.U.A. dislocate 
în Golf. Nu au existat supraviețui
tori.

Aparatul, care decolase din portul 
Iranian Bandar — Abbas, îndreptîn- 
du-se către Dubai, s-a prăbușit în 
apropierea strîmtoril Ormuz. IRNA 
precizează că echipele de salvare

iraniene au recuperat corpurile a 
100 de persoane.

Ministerul de Externe al Iranului 
a condamnat energic, într-o declara
ție, atacul american asupra avionu
lui de pasageri, cerînd adoptarea 
unor măsuri adecvate în această pri
vință de către forurile internaționa
le de resort. în declarație se preci
zează că nici un avion militar ira
nian nu se afla în zonă în acel mo
ment. ,

70 de ani 
de la crearea 
P.C. Finlandez

Festivitățile de la Tampere
HELSINKI 4 (Agerpres). — In lo

calitatea Tampere au avut loc festi
vitățile consacrate împlinirii a 70 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Finlandez.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. au fost 
transmise comuniștilor finlandezi un 
salut tovărășesc, cele mai calde fe
licitări. împreună cu mesajul de 
prietenie și solidaritate.

Partidul nostru a fost reprezentat 
la festivitățile prilejuite de a 70-a 
aniversare a P.C. Finlandez de Ion 
Mitran. membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al ziarului „Scînteia11.

In vederea relansării 

dialogului Nord-Sud
HARARE 4 (Agerpres). — La Ha

rare au început lucrările preliminare 
la nivel de experți din cadrul pri
mei reuniuni a Comitetului perma
nent pentru cooperare economică al 
țârilor nealiniate. în această primă 
etapă se analizează un proiect de do
cument care cuprinde o evaluare a 
stadiului dialogului Nord-Sud și a 
posibilităților de relansare a acestuia. 
De asemenea, se subliniază necesita
tea urgentării punerii în aplicare a 
unei noi ordini economice interna
ționale juste și echitabile, prin care 
să fie eliminate disproporțiile de 
dezvoltare economică, să fie înlătu
rat protectionism ul comercial și să 
se deschidă, astfel, noi posibilități de 
rezolvare a problemei datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvol
tare.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAPULUI VERDE

Tovarășului ARISTIDES MARIA PEREIRA
Secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Verda, 

Președintele Republicii Capului Verde
PRAIA

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Capului Verde îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre partidele 
șl țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, Iar poporului țării dum
neavoastră progres și prosperitate.

NICOLAE CIAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Capului Verde sărbă
torește, la 5 iulie, îm
plinirea a 13 ani de la 
memorabilul act al 
proclamării indepen
denței.

Arhipelag de origi
ne vulcanică, situat la 
500 km de coastele 
vestice ale Africii, 
Capul Verde este o 
tară formată din mai 
multe insule, însu- 
mind o suprafață de 
4 033 kmp, și cu o 
populație de circa 
350 000 locuitori, care 
în • bună parte se o-

cupă cu agricultura și 
pescuitul.

Pornind pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, tinărul stat 
a obținut o serie de 
realizări în lichidarea 
moștenirii lăsate de 
colonialism; a fost în
făptuită reforma a- 
grară, s-a trecut Ia 
crearea unei rețele de 
irigații, au apărut 
unele întreprinderi in
dustriale.

între România so
cialistă și Republica 
Capului Verde s-au 
stabil^ și se dez
voltă relații de strînsă

prietenie și colabo
rare. o contribuție im
portantă pentru ex
tinderea lor pe mul
tiple planuri avind in- 
tîlnirile și convorbi
rile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Aristides 
Maria Pereira. Acor
durile și înțelegerile 
încheiate cu acest 
prilej deschid per
spective rodnice le
găturilor bilaterale în 
folosul reciproc, al îm
plinirii aspirațiilor ge
nerale de progres și 
dezvoltare ale po
poarelor noastre.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII VENEZUELA

„O tragedie umană groaznică"
— declară președintele R. Reaqan

ORIENTUL MIJLOCIU
Domnului JAIME LVSINCHI

Președintele Republicii Venezuela

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a confirmat că forțele armate ameri
cane au doborit un .avion de pasageri 
iranian in zona Golfului. Șeful exe
cutivului american — transmit agen
țiile de presă — și-a exprimat re
gretul în legătură cu această acțiune, 
pe care a calificat-o drept „o trage
die umană groaznică11.

La rîndul său. William Crowe, 
șeful Comitetului Mixt al Statelor 
Majore ale Forțelor Armate ale 
S.U.A., a declarat că unitățile na
vale americane staționate în Golf au 
doborit „din greșeală11 un avion de 
tip „Airbus11, aparținînd companiei 
de transporturi aeriene civile a Ira
nului. El a precizat că avionul ira
nian a fost doborit cu rachete trasa 
de pe cuirasatul „Vincennes11.

R. S A. t Demersuri pentru 

salvarea celor șase 

militanți antiapartheid
PRETORIA 4 (Agerpres). — A- 

vocații apărării s-au adresat din 
nou Tribunalului Suprem din R.S.A., 
cerind redeschiderea procesului în 
baza căruia șase militanți sud-afri- 
cani de la Sharpevilfe au fost con
damnați la moarte.

în curau! lunii trecute, justiția 
aud-africană a respins cererea apă- 
riril de redeschidere a procesului, 
într-o scrisoare publicată la 4 iu
lie de presa sud-africană, prin
cipalul martor al acuzării, Joseph 
Manete, dezvăluie metodele de con- 
stringere prin care a fost obligat să 
facă depoziții in defavoarea patrio- 
ților din Sharpeville și cere pre
ședintelui Botha să anuleze pedeap
sa de condamnare la moarte pronun
țată împotriva lor.

După cum se știe, sub presiunea 
puternicelor proteste ale opiniei pu
blice sud-africane și internaționale, 
regimul de la Pretoria a fost obli
gat să amine executarea sentinței, 
aceasta fiind programată pentru 19 
iulie a.c.

Demonstrație a studenților sud-coreeni pentru reunificarea pașnică a țării

Studenți sud-coreeni au organizat, in apropierea liniei de demarcație, o impresionantâ demonstrație pentru reunifica
rea pașnică a patriei

9 Convorbiri siriano-iordanie- 
ne • O declarație a președin
telui Comitetului' Executiv al 

O.E.P.
AMMAN 4 (Agerpres). — Primul- 

ministru iordanian, Zeid Rifai, a re
venit la Amman, după vizita oficială 
întreprinsă in Siria — informează 
agenția KUNA. El a avut convor
biri cu președintele Hafez Al-Assad, 
căruia i-a remis un mesaj din par
tea regelui Hussein in legătură 
cu evoluția situației din Orientul 
Mijlociu și relațiile dintre cele 
două țări.

BELGRAD 4 (Agerpres). — Orga
nizarea unei conferințe internațio
nale consacrate Orientului Mijlociu 
este cerută de comunitatea interna
țională și ca atare ea va fi cu 
siguranță convocată, a declarat pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei,. Yasser Arafat, intr-un in
terviu acordat unor ziare iugoslave. 
Noi nu dorim o conferință care să 
proclame doar drepturile paleșținie- 
ne, ci o conferință care să le pună in 
aplicare, a spus eL

DAMASC 4 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc o ședință a condu
cerii centrale a Frontului Național 
Progresist din Siria (F.N.P.). In ca
drul ședinței au fost analizate pro
bleme referitoare la dezvoltarea so- 
cial-economică a țării. A fost exa
minată, de asemenea, situația din 
regiune. exprimindu-se sprijinul 
față de revolta populației palesti
niene din teritoriile ocupate de 
Israel.

CARACAS
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Venezuela, am plăce

rea să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde fe
licitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul venezuelean prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și ințelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul Ve
nezuela sărbătorește 
ziua națională : îm
plinirea a 177 de ani 
de la proclamarea de 
către prima Adunare 
Constituantă a țării a 
independentei de stat.

Independența politi
că dobîndită atunci 
avea să fie consolida
tă. în perioade mai 
apropiate, prin efortu
rile depuse îri vederea 
afirmării independen
ței economice, menită 
să deschidă țării au
tentice perspective, da

progres. Aceste per
spective au fost si sînt 
strîns legate de valori
ficarea in interes pro
priu a principalelor 
resurse naturale. Tre
cerea acestora sub 
controlul național a 
favorizat posibilitatea 
edificării unei econo
mii moderne.

Poporul român
urmărește cu interes 
eforturile de dezvol
tare ale poporului ve
nezuelean. de care se 
simte legat prin afini
tățile de limbă și cul

tură, prin similitudi
nea preocupărilor de 
accelerare a progresu
lui economic și sociaL 
Tradiționalele noastre 
legături de prietenie șl 
colaborare au fost pu
ternic impulsionate de 
vizita efectuată în Ve
nezuela de președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, docu
mentele semnate cu 
acel prilej constituind 
o temelie trainică pen
tru extinderea și di
versificarea raporturi
lor bilaterale.

------------------ -----  DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ -

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Venezuela, luni după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-venezueleană, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au luat parte membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și ai Asociației de priete
nie româno-venezueleană, reprezen
tanți ai M.A.E., un numeros public.

A fost prezent Demetrio Boersner, 
ambasadorul Republicii Venezuela la 
București.

(Agerpres)

GENȚIILE DE PRESA
pe scurt

..~

-----------------------------------------------------------------------------------------------.

doptată de patronat în ciuda pro
testelor organizațiilor de sindicat, | 
Organizațiile de sindicat au ară
tat că numărul mare de ore de 
muhcă prestate de lucrătorii japo- 
nezi are ca efect, între altele 
creșterea procentului de îmbolnă
viri și a accidentelor de muncă.

a
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DATORIILE EXTERNE, UN PUTERNIC 
OBSTACOL ÎN CALEA DEZVOLTĂRII

— PE MARGINEA UNOR RECENTE REUNIUNI DIN AMERICA LATINA —
în analiza problematicii Internaționale efectuată de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU in cuvintarea la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
se exprimă din nou profunda preocupare față de înrăutățirea situației din 
economia mondială, de agravare a problemelor ce confruntă țările în Curs 
de dezvoltare, care reprezintă peste două treimi din omenire.

In concepția secretarului general al partidului, unul, din principalii 
factori ce acționează într-o asemenea direcție îl constituie politicile fi- 
nanciar-monetare restrictive, adesea discriminatorii, promovate de țările 
capitaliste dezvoltate, care au. dus la reducerea activității, economice și 
creșterea șomajului in țările bogate, la acumularea unei uriașe datorii 
externe (de aproape 1 200 miliarde de dolari) și blocarea procesului dez
voltării in țările sărace.

In vederea depășirii crizei, a reluării generale a activității produc
tive și soluționării complexelor probleme economico-financiare și sociale 
din lumea contemporană, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus organi
zarea unei conferințe economice internaționale, cu participarea tuturoi 
statelor interesate.

Realismul și oportunitatea aprecierilor și propunerilor președintelui 
țării noastre sînt confirmate de înseși faptele de viață, de procesele și 
tendințele din economia mondială, inclusiv de cele din economia țărilor 
Americii Latine, la care ne vom referi în continuare.

în America Latină au avut Ioc, in 
Ultima vreme, o suită de reuniuni 
al căror principal subiect a fost pro
blema datoriilor externe care, după 
aprecierea participanților. au devenit 
un obstacol de netrecut in calea dez
voltării țărilor din regiune. Datoria 
externă — declara președintele Vene- 
zuelei, Jaime Lusinchi, in cadrul unui 
recent seminar desfășurat la Caracas 
— este nu numai cea mai dramati
că problemă care confruntă țările 
latino-americane, ci și un fel de 
„bombă programată11, gata să explo
deze oricind în sistemul financiar in
ternațional.

Intr-adevăr, din orice unghi ar fî 
privită, problema datoriei țărilor de 
la sud de Rio Grande s-a Înrăutățit 
considerabil : după statisticile F.M.I., 
valoarea angajamentelor financiare 
externe ale statelor în -cauză a .spo
rit, intre 1978—1987, de 2,7 ori. ridi- 
cîndu-se la sfirșitul anului trecut la 
410 miliarde de dolari — ceea ce in- 
aeamnă 61,5 la sută din produsul in
tern brut și 332 la sută din valoarea 
exporturilor de mărfuri și servicii 
ale regiunii !

Pentru țările Americii Latine.’ care 
dau aproape o treime din producția 
globală și peste jumătate din produc
ția industrială a țărilor in curs de 
dezvoltare, mai îngrijorătoare decit 
creșterea datoriei este insă agrava
rea condițiilor de rambursare a aces
teia. Dacă, în medie, serviciul dato
riei (amortismentele și dobinzile) re
prezintă 37,8 la sută din veniturile 
din exporturi ale regiunii, în unele 
cazuri ponderea este mult mai mare, 
de 70—80 și chiar 100 la sută (Repu
blica Dominicană, Bolivia, Colum
bia, Peru).

Principalul factor care a contri
buit la crearea unei situații atît de 
critice a fost scumpirea fără prece
dent, la începutul anilor ’80, a credi
tului internațional de către țările ca
pitaliste dezvoltate, îndeosebi de că
tre S.U.A., principalul partener co
mercial al statelor latino-americane, 
Cît de puternică a fast acțiunea aces
tui factor se poate, lesne deduce din 
datele C.E.P.A.L. (Comisia Economică 
a O.N.U. pentru America Latină), po
trivit cărora Brazilia, de exemplu, a 
fost nevoită să plătească, în 1981 și 

1982, in contul dobinzilor, cu 80 și, 
respectiv, 80 la sută mai mult decit 
înainte de scumpirea creditului. Plă
țile suplimentare au reprezentat 15 la 
sută din valoarea exporturilor țării 
respective in primul an și .25 la sută 
în cel de-al doilea. Din Arrterica La
tină, în.ansamblu, s-au stors, între 
1978—1987, cu ajutorul dobînzilor 
înalte 248,7 miliarde dolari, sumă ce 
depășește sporul datoriei continentu
lui în intervalul amintit,-(235,6 mi
liarde de dolari). Aeeasta do
vedește că rapida și masiva creș
tere, în proporții nebănuite, a anga
jamentelor financiare externe ale 
statelor latino-americane în anii ’80 
s-a datorat exclusv politicii dobînzi
lor înalte promovate dfe țările capi
taliste dezvoltate.

Paralel cu sporirea vertiginoasă a 
plăților de către țările. Americii La
tine, sub formă de dobinzi, a avut Ioc 
o reducere substanțială a fluxurilor 
financiare spre această regiune, fapt 
care a contribuit, în bună măsură, la 
„inversarea transferului de resurse11, 
ieșirile de capital din țările latino- 
americane devenind considerabil mai 
mari decit intrările de capital. Pier
derile nete pricinuite statelor respec
tive de acest fenomen extrem de no
civ s-au ridicat, între 1982—1987, Ia 
145 miliarde de dolari, sumă egală cu 
21,7 la sută din produsul intern brut 
al regiunii și circa 150 la sută din ve
niturile ei din exporturi.

Politica financiară spoliatoare pro
movată de țările capitaliste dezvol
tate a avut consecințe economice și 
sociale dintre cele mai grele asupra 
statelor latino-americane. care au 
fost, astfel, constrinse să-șl reducă 
importurile și investițiile, ceea ce a 
dus la restrîngerea producției. Anul 
trecut, produsul intern brut pe lo
cuitor era în America Latină cu 5,5 
ia sută mai redus decit în 1980 sau 
egal cu cel din 1978. Regresul econo
mic s-a reflectat și In suprimarea 
locurilor de muncă și reducerea ve
niturilor: peste 30 la sută din forța 

de muncă urbană nu are de lucru, 
iar salariul real, îndeosebi in indus
trie, s-a redus apreciabil, în unele 
cazuri cu o pătrime pînă la o trei
me. După statisticile O.N.U., in Ame
rica Latină există 40 milioane de oa
meni ce suferă acut de foame și 100 
de milioane care trăiesc la limita 
sărăciei.

Deși spre țările In curs de dezvol
tare se îndreaptă o mică parte din 
totalul împrumuturilor și creditelor 
acordate pe plan internațional (doar 
5 la sută in 1983) agravarea proble
mei datoriilor statelor in cauză, în
deosebi a acelora din America La
tină, care sînt cele mai îndatorate 
din lumea a treia, poate avea con
secințe deosebit de grave asupra sis
temului financiar internațional. Ex
plicația constă in faptul că, întrucît 
băncile occidentale împrumută, in ge
neral, de 25—30 de ori mai mult de- 
cît valoarea propriilor fonduri, cre
ditele primite de statele in curs de 
dezvoltare sînt de aproape trei ori 
mai mari decit capitalul băncilor, iar, 
în aceste condiții, sistarea plăților de 
către unul sau mai mulți debitori im
portanți riscă să declanșeze falimen
te bancare in lanț, cu urmări impre
vizibile asupra întregului sistem fi
nanciar internațional.

Evoluțiile de pe piața creditului 
arată că abordările pur tehnice si 
selective, de la caz la caz. utilizate 
pînă acum, nu pot duce la re
zultatele scontate, fiind necesară, 
așa cum subliniază președintele 
Nicolae Ceaușescu, inițierea unui 
dialog autentic intre țările creditoa
re și cele debitoare, în vederea gă
sirii unei soluții globale politico-ecO- 
nomice a problemei datoriilor In ca
drul eforturilor generale pentru de
pășirea actualei crize economice 
mondiale, pentru lichidarea subdez
voltării și înfăptuirea noii ordini e- 
conoipice internaționale, chemate să 
asigure progresul tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

ÎNTÎLNIRE. Președintele R.P. 
j Chineze, Yang Shangkun, a avut 

luni o întilnire cu președintele Bra
ziliei, Jose Sarney, care efectuează 

Io vizită oficială la Beijing. în ca
drul convorbirilor a fost evidențiat 
cursul favorabil al relațiilor bilate
rale, exprimindu-se dorința celor 

Idouă țări de a dezvolta în continua
re cooperarea pe diverse planuri.

I CONSULTĂRI. Luni a avut loc 
Ia Viena o nouă intilnire in cadrul 

‘ consultărilor reprezentanților sta
telor membre ale Tratatului de la 
Varșovia și țărilor N.A.T.O. cu pri- 

I vire la elaborarea mandatului ne? 
gocierilor referitoare la reducerea 

I trupelor și armamentelor în Eu
ropa de la Atlantic la. Urali.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a so
sit un grup de inspectori ameri- 

| câni pentru a verifica și supra
veghea respectarea prevederilor 

I Tratatului sovieto-american privind 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie și. mai scurtă de acțiu- 

Ine. Compus din 29 de persoane, 
grupul va vizita locurile de dis
trugere a rachetelor respective din 
U R S S

I ÎN ACELAȘI TIMP, un grup de 
I inspecție sovietic, alcătuit din 70 de 

persoane, a sosit la baza aeriană

I Travis de lingă San Francisco. În 
conformitate eu Tratatul sovieto- 
american privind eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie și mai 

I scurtă de acțiune, membrii grupu
lui vor efectua inspecții la fața lo
cului de verificare a respectării 

I prevederilor tratatului.
PRIMIRE. Milos Jakes, secretar 

general al C.C. al P.C. din Ceho- 
I. slovacia, l-a primit pe D. Sodnora, 
I președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P. Mongole, care întreprinde 
Io vizită In R.S.C. D. Sodnom a fost 

primit, de asemenea, de Gustav 
Husak, președintele R. S. Ceho- 

. slovace.
I DECLARAȚIE. în capitala chl- 

liană s-au desfășurat lucrările Co- 
I miletului pentru Chile a! Interna

ționalei Socialiste (I.S.). Participan- 
ții, reprezentind 15 partide socialiste

I membre ale I.S. și 16 partide poli
tice chiliene de opoziție, au apro
bat „Declarația de la Santiago de 
Chile1*, în care exprimă sprijinul 
pentru forțele democratice din a- 

| ceasta țară. Evidențiind Importan
ța consensului realizat de cele 16

I oartide politice chiliene, declara

ția Internaționalei Socialiste expri
mă solidaritatea cu cererile opozi
ției democratice din Chile.

REZOLUȚIE. Consiliul Executiv 
al UNESCO a adoptat o rezoluție 
care trasează liniile directoare și 
principiile ce vor sta la baza pro
gramului de acțiune al organizației, 
îâi perioada 1990—1995. Potrivit do
cumentului, activitatea UNESCO 
va trebui să se concentreze — in 
limitele competențelor care ti re
vin — asupra realizării obiective
lor fundamentale ale epocii con
temporane : pacea, dezvoltarea, 
protejarea mediului Înconjurător. 
Participants au fost invitați să 
coptribuie, la viitoarea reuniune a 
Consiliului Executiv, care va avea 
loc in perioada 13, octombrie — 10 
noiembrie 1988, cu proiecte proprii, 
referitoare și la alte aspecte ale 
problematicii specifice activității 
UNESCO.

PREȘEDINTELE ALGERIEI, 
Chadli Bendjedid, a declarat in
tr-un interviu că o îmbunătățire a 
relațiilor intre țările maghrebiene 
și restabilirea încrederii va repre
zenta o contribuție importantă la 
consolidarea mișcării de nealiniere 
in regiune.

PREGĂTIRI. La cosmodromul 
Baikonur se apropie de șfirșit pre
gătirile în vederea lansării celor 
două stații cosmice automate „Pho- 
bos-l*1 și „Phobos-24*, urmind ca 
ele să pornească spre satelitul na
tural al planetei Marte prima la 
7. tar a doua la 12 iulie. Apro
pierea de Phobos se va produce în 
luna aprilie 1989, cind cele două 
stații vor trece la distanța de nu
mai 50 de metri de suprafața aces
tuia. după care vor începe să zboa
re In derivă. Programul prevede 
și un sondaj al suprafeței satelitu
lui Phobos cu ajutorul laserului, 
care va produce evaporarea in
stantanee a unei cantități din sub
stanța ce formează satelitul, va
porii urmind să fie analizați de a- 
paratele de la bordul stațiilor. 
Acestea, In trecere, vor lansa spre 
Phobos stații autonome cu. funcțio
nare îndelungată și sonde mobile.

HOTARÎRE a PATRONILOR 
JAPONEZI. Companiile' particulare 
din Japonia vor acorda, în acest 
an, doar șase zile pentru conce
diul de vară al muncitorilor și 
funcționarilor, Ia fel ca și anul 
trecut. Această hotărîre a fost a-

ȘOMAJ. La Sfîrșitul lunii iunie, 
în Norvegia existau 41 600 șomeri, 
cu 13 000 mai mult față de anul ' 
trecut, relevă o statistică a Direc
toratului norvegian al Muncii dată 
publicității la Oslo.

LA TUNIS se desfășoară lucră
rile celei de-a 45-a sesiuni a Con
siliului Executiv al Organizației 
arabe pentru educație, știință și 
cultură. Reprezentanții țărilor par
ticipante examinează un raport cu 
privire la acțiunile inițiate în 1987 
de Fondul arab pentru alfabetiza
re, alte aspecte ale activității des
fășurate de organizație și vor ale
ge noul director general al Comi
tetului Executiv al organizației.

I
I
I
I

DESCOPERIRE. Arheologii chi
nezi au descoperit, in cursul unor 
săpături efectuate repent, un tron
son foarte bine conservat, sub 
stratul destul de gros de nisip, al 
faimosului Drum al Mătăsii, care 
făcea legătura între capitala Chinei 
antice. Changan, și regiunile apu
sene ale continentului asiatic, a- 
jungînd, prin multiple ramificații, 
în Europa. Pe aici a ajuns în 
China, la curtea împăratului Ku- 
bilai, in secolul al XlII-lea, ve- 
nețianul Marco Polo.

I
I
I

SESIUNE. La Addis Abeba s-au 
deschis lucrările celei de-a doua [ 
sesiuni a Adunării Naționale | 
(Shengo) a Etiopiei. Sesiunea ur
mează să adopte bugetul de stat ■ 
pe exercițiul 1988/1989. să aprobe 
o nouă impărțire administrativă a ‘ 
țării și să analizeze politica exter
nă a statului etiopian.

INUNDAȚII. Ploile torențiale 
care au căzut în ultimele trei zile I 
în regiunile de nord și de est ale 
Turciei au provocat inundații sol- ’ 
date cu daune materiale. Trei per- . 
soane și-au pierdut viața, alte cinci 
fiind date dispărute.

ACCIDENT. Un elicopter de I
transport al forțelor militare vest- |
germane s-a prăbușit în regiunea 
Ălpilor bavarezi. La bordul apara- i 
tului se aflau 13 persoane. Potri
vit datelor preliminare ale poliției ■ 
vest-germane, nu există supravie- 
țuitori.

NORII DE LĂCUSTE, care au 
provocat deja pagube mari agri- I 
culturii într-o serie de țări ale 
Africii de vest și de nord, au pă
truns în statul nigerian Kano,
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