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PRODUCȚIA FIZICĂ, EXPORTUL
-ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
In perioada actuală nu există sarcină economică
mai importantă decît realizarea integrală a planu
lui la producția fizică și la export, in această privin
ță, ih expunferea 'la ședința comună a Consiliului Na
țional ql Oqmenilor Muncii și a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
arătind că în perioada care a trecut din acest an,
pe ansamblu, deși producția a crescut în comparație
cu aceeași perioadă a anului trecut, totuși rezultatele
obținute nu sînt pe măsura posibilităților, în numeroase unități acumulîndu-se anumite rămineri în urmă față de prevederi. De aceea, este necesar
ca in continuare colectivele de oameni ai muncii, sub conducerea și
îndrumarea organelor și organixațiilor de partid, să acționexe cu fermi
tate, cu răspundere și spirit de inițiativă pentru indeplinirea ritmică,
integrală a sarcinilor la producția fixică și, in mod deosebit, la export,
pentru recuperarea nțintirxiatâ a restanțelor și onorarea exemplară a
contractelor cu partenerii din țară și de peste hotare. Pentru aceasta,

centralelor și ministerelor, organelor locale de partid
și de stat le revine obligația de a sprijini nemijlocit
eforturile întreprinderilor, de a acționa cu eficiență
pentru organizarea corespunzătoare a relațiilor eco
nomice. dintre unități, pentru soluționarea pînă la ca
păt a tuturor problemelor producției.
in ciclul de anchete-sondaj ale redacției consacra
te modului cum se înfăptuiesc cerințele subliniate de
secretarul general al partidului (vezi „Scînteia" din
9 și 10 iulie a.c.) ne referim astăzi la județul lași, adresînd unui secre
tar al comitetului județqan de partid următoarele întrebări :

ACTUALITATEA

ECONOMICĂ

■ași :

1. Ce măsuri au fost luate pentru recuperarea neintirxiată a restan
țelor la producția fizică in unitățile industriale din județ ?
2. Cu ce probleme se confruntă întreprinderile din județ și cum se
acționează pentru soluționarea lor f

Soluții operative pe plan local, intervenții

mai eficiente din partea centralelor
1. în prima jumătate a acestui an,
Industria județului a pus la dispo
ziția economiei naționale peste pre
vederi 520 tone oțel de diverse
mărci, 500 tone profile din oțel,
produse ale industriei electronice și
electrotehnice, de mecanică fină > și
altele.
Rezultatele bune obținute au fost
Insă umbrite de faptul că unele din
tre unitățile reprezentative ale in
dustriei județului nu au reușit să
soluționeze în mod corespunzător
toate problemele, și în primul rînd
cele privind asigurarea bazei mate
riale, motiv pentru care nu au reali
zat producția fizică la unele sorti
mente importante ; aceasta a deter
minat dificultăți în lanț in desfășu
rarea activității altor întreprinderi.
Astfel, am rămas datori față de eco
nomia națională cu peste 61 mii tone
țevi sudate din oțel și 75,9 mii tone
laminate finite pline de la între
prinderea metalurgică, cu 2 657 tone
utilaj metalurgic și 478 tone utilaje
pentru materiale de construcții de

la Combinatul de utilaj greu, în
treprinderea mecanică „Nicolina“ nu
a realizat față de sarcinile de plan
1 769 boghiuri pentru vagoane, iar
Combinatul de fibre sintetice și în
treprinderea de prelucrare a mase
lor plastice nu au îndeplinit preve
derile de plan cu 2 938 tone fire
poliesterice și, respectiv, 3 376 tone
produse prelucrate din PVC.
Avînd in vedere această situație sl
exigențele care se ridică în fața în
tregii activități economice în etapa
actuală, pe baza analizelor temeinice
efectuate de biroul și secretariatul
comitetului județean de partid, atit
în profil teritorial, cît și la nivelul
unităților în cauză s-a stabilit un
ansamblu de măsuri politico-organizatorice și tehnico-econo mice de
natură să determine creștere» răs
punderii tuturor factorilor implicați
în soluționarea ansamblului de pro
bleme care condiționează utilizarea
deplină a capacităților de producție,
folosirea rațională a mașinilor, uti
lajelor, instalațiilor și a forței do

muncă, sporirea contribuției mate
rialelor recuperate în acoperirea ne
cesarului de materii prime, încadra
rea strictă în normele de consum și
reducerea pierderilor tehnologice.
Exemplificăm în acest sens, precizind că, la nivelul secretariatului co
mitetului județean de partid, se ur
măresc zilnic situația realizării pro
ducției fizice pe sortimente și între
prinderi, nivelul cotelor obținute in
raport cu necesarul fundamentat și
situația livrărilor pentru principalele
materii prime și materiale pe uni
tăți, iar săptămînal au loc analize
și comandamente la nivelul județu
lui asupra problemelor de aprovizio
nare tehnico-materială, precum și
asupra celor privind recuperarea și
utilizarea materialelor refolosibile,
încadrarea în normele de consum,
reintroducerea în circui tul economic
a stocurilor supranormative de ma
terii prime și materiale, punerea în
funcțiune la termen a noilor obiec
tive de investiții.
în întreprinderi au fost stabilita

responsabilități pa produse pentru
fiecare cadru de conducere in parte
și se fac analize periodice operati
ve. pe bază de rapoarte, in ședințe
comune ale biroului comitetului de
partid și biroului executiv al consi
liului oamenilor muncii cu privire la
problemele apărute și modul lor de
soluționare.
Am intensificat, totodată, conlu
crarea cu celelalte organe județene
de partid pentru stabilirea priorită
ților și impulsionarea livrărilor de
materii prime și materiale pentru
unitățile din județ și urmărirea, in
același timp, a modului în care uni
tățile ieșene își onorează obligațiile
față de beneficiarii din alte județe.
La acestea aș mai adăuga faptul că
solicităm direct și operativ sprijinul
conducerilor centralelor și ministe
relor, organelor de sinteză și urmă
rim prin grafice coordonatoare, în
tocmite săptămînal, modul in care
conducerile de unități acționează
pentru soluționarea problemelor de
aprovizionare țehnico-materială.
Avem convingerea că prin acțiu
nile menționate, împreună cu cele
pe care le-am întreprins pentru a

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni, în stațiunea Neptun,

pe Antonio Nunez Garcla-Sauco,
care și-a prezentat scrisorile de
acreditare în calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar al
Spaniei în țara noastră. (Continuare
în pagina a IlI-a).

Ambasadorul Republicii Populare Polone,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ceaușescu,
Tovarășul
Nicolae
președintele Republicii Socialiste
România, a primit, la 11 iulie, în

stațiunea Neptun, pe Jerzy Wozniak,
care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Polone in România. (Continuare în pagina a III-»).

Președintele Republicii Socialista
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni, in stațiunea Neptun,
pa ambasadorul Republicii Guineea,
Foda Cisse, cu prilejul Încheierii
misiunii sale în țara noastră.

In timpul convorbirii au fost evo
cate raporturile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, pre
cum și posibilitățile de extindere,
in continuare, a acestora în diverse
domenii de interes comun.

Ambasadorul guineez a exprimat calde mulțumiri președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru spriji
nul de care s-a bucurat în îndepllnirea misiunii sale în țara
noastră.

■

••

acțiunilor economice, sociale șl poli
tice. a idealului de real, a dorinței
de fapt este necesar să se realizeze
o atentă analiză a sistemului de va
lori care definesc atitudinea general
umană, psihică, morală și profesio
nală a individului și a colectivului,
problemă de actualitate atit pe plan
gnoseologic, cit și practic, dar. deo
camdată, neglijată de cercetarea de
profil. Studierea în profunzime și
anvergură a unor asemenea aspecte
ale activității și vieții organismelor
democrației economice aflate, s-ar
putea spune, din punct de vedere
Istoric, la început de drum, ar fi,
după părerea noastră, de natură să
ajute la desprinderea unor fenome
ne și tendințe, a unor măsuri prac
tice menite să creeze structuri ale
colectivelor de decizie democratice,
nu întîmplător, după simple criterii
statistice sau profesionale — mun
citori, maiștri, ingineri, economiști,
oameni de știință etc. — ci, mai
ales, după criterii axiologice. In
strînsă corelație cu cerința obiectivă
a democrației — reprezentativitatea
tuturor grupurilor și categoriilor de
oameni ai muncii. Dacă în consiliul
oamenilor muncii legea prevede ca
75 la sută din reprezentanții oame
nilor muncii să fie muncitori, atunci
trebuie manifestată grijă și atenție
maximă ca alegerea acestora să fie
Intr-adevăr reprezentativă, nu atît
fizic, cît din punct de vedere pro
fesional (competent, inteligent, cu
spirit de inițiativă), moral (cinstit,
demn, devotat), politic, uman.
Sigur că stabilirea unor asemenea
criterii, care ar trebui extinse Ia
sfera întregului colectiv al organis
mului democratic, nu este o sarcină
ușoară ; aceasta presupune o inves
tigație atentă în mijlocul colectivelor
de oameni ai muncii, criterii de apreciere unitare, pe cît posibil obiec
tive. Dar toate aceste greutăți sînt
de moment și considerăm că ele sint
determinate, uneori, de insuficientul
efort de cunoaștere, de ordonare ști
ințifică în sfera recrutării cadrelor
pentru organismele democratice. Se
proclamă limpede principiul : ..ale
gerea celor mai buni dintre cei mai
buni". dar deseori lipsește instru
mentul științific, lipsește metoda
obiectivă de depistare și de procla
mare a „celor mai buni dintre cei
mai buni". Se recurge, in consecință,
la criterii structurale facile, după
principiul „să fie atîtia din secția X.
atîția din sectorul Y. atîtia bărbați,
atîtea femei" etc., iar, uneori, alege
rea se face Intuitiv, după criterii
subiectiviste, dominate, deseori, de
rutină și formalism. Lipsește, așa
dar, in sistemul de recrutare a ca
drelor pentru organismele democra
ției economice evaluarea științifică,
după metode șl teste adecvate (test
de inteligentă, test de cultură, test
de creativitate etc.), a persoanelor
care candidează pentru consiliile oa
menilor muncii sau în alte Instituții
democratice. Determinată de o ne

tuațiel din această regiune, pe baza
retragerii Israelului din teritoriile
arabe ocupate în 1967, a rezolvării
problemei poporului palestinian prin
recunoașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv la crearea
unui stat propriu, independent — a
asigurării integrității, suveranității
și securității tuturor statelor din
zonă. S-a apreciat, totodată, impor
tanța organizării, sub egida O.N.U.,
a unei conferințe internaționale în
problemele Orientului Mijlociu, la
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv O.E.P. — reprezen
tantul unic „și legitim al poporului
palestinian — și Israelul. S-a evi
dențiat, totodată, necesitatea promo
vării de noi inițiative și acțiuni me
nite să contribuie la rezolvarea pro
blemelor din regiune.
La primire a luat parte Ion Stolan,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

secretar ai Comitetului județean
lași al P.C.R.

COMPEW PROFESIONALĂ ȘI POLITICĂ

P.C. din Israel, exprimlndu-se dorin
ța dezvoltării lor in continuare, in
folosul ambelor partide, al colaborării
dintre România și Israel, al cauzei
păcii și Înțelegerii în lume.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale vieții politice mon
diale, ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. S-a relevat
necesitatea acțiunii unite a popoare
lor, a forțelor progresiste, democra
tice de pretutindeni pentru oprirea
cursei înarmărilor și înfăptuirea
dezarmării, în primul rlnd a dezar
mării nucleare, pentru reglemen
tarea pe cale pașnică; prin tratative,
a stărilor de încordare și conflict
existente în diferite zone ale lumii.
O atenție deosebită a fost acordată
evoluției situației din Orientul Mij
lociu. în acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reafirmat po
ziția Partidului Comunist Român, a
României socialiste privind soluțio
narea globală, justă și durabilă a si-

Ambasadorul Spaniei,

Alexandrina ARDELEAN

acțiuai ia vederea tradueerii lor îa viața

întărirea rolului organelor de stat
și a organizațiilor democratice, con
lucrarea lor strinsă pentru asigura
rea conducerii științifice a tuturor
domeniilor vieții economico-sociale
— sarcini de o deosebită însemnăta
te subliniate de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în tezele pentru
plenara C.C. al P.C.R. și in expune
rea „Cu privire la perfectionarea ac
tivității organizatorice, ideologice si
politico-educative în vederea crește
rii rolului conducător al partidului
in întreaga viată economico-socială"
— sînt de neconceput fără prezența
aetivă a unor cadre eu o temeinică
pregătire profesională, științifică si
politică, cadre competente mereu
preocupate de ridicarea nivelului cu
noștințelor de specialitate, politice,
de cultură generală ș.a. în ce măsu
ră asemenea exigente aflate în pli
nă actualitate în efortul pentru per
fecționarea conducerii societății la
toate nivelurile ei se situează în sfe
ra preocupărilor organismelor noas
tre democratice ?
Instituțiile democrației economice
socialiste — consiliile oamenilor
muncii, comisiile pe domenii, adună
rile generale ale oamenilor muncii
ș.a. — constituie. în intimitatea lor.
nu o sumă oarecare da prezente in
dividuale. ci o esență sinergică de
valori umane, de calități și. implicit,
defecte care acționează într-o contrapunere dialectică în realizarea
scopurilor propuse. Dar pentru ca
organismul democratic să fie viabil
și eficace în acțiunile sale, ascen
dentul valorilor asupra non-valorilor
trebuie să fie net ; competenta va
răzbate asupra incompetenței, cura
jul asupra lașității, inițiativa asupra
indiferentei și pasivității ș.a. O ata
re realitate contradictorie izvorăște
din poziția Istorică pe care o are in
dividul față de societate, din faptul
că Indivizii și. în mod firesc, colec
tivitățile nu sînt omogene nici ca
stare economică sau socială, politică
sau culturală.
Nu este suficient ca societatea să
fixeze instituției democratice anu
mite obiective sau scopuri (economi
ce. sociale, politice) pentru ca aceas
ta aă -declanșeze automat o reacție
unanimă, de acceptare sau de respin
gere. în cadrul grupului respectiv
devenit, în condițiile socialismului,
mandatarul colectiv al unei părți din
avuția întregii societăți. In definirea
poziției instituției democratice fată
de un scop social impus sau indicat,
sugerat sau autoimpus. trebuie evaluate. în toată complexitatea lor,
multitudinea de atitudini, de idei și
opinii, de stări și disponibilități pro
fesionale și politice ale fiecărui in
divid și ale organismului în ansam
blul său. Pe scurt, poziția părților șl
■ Întregului, poziție motivată. între
ținută și dinamizată de valori uma
ne și de Interese economice, sociale
și politice.
Așadar, pentru apropierea intere
sului individual și colectiv de scopul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni,
11 iulie, în stațiunea Neptun, pe
secretarul general al Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Israel, Meir Vilner, care efectuează o
vizită in țara noastră, la invitația
C.C. al P.C.R.
Secretarul general al Comitetului
Central al Partidului Comunist
din Israel a exprimat deosebi
ta satisfacție de a vizita din nou
România, de a se reîntîlni cu secre
tarul general al Partidului Comunist
Român și de a purta împreună con
vorbiri pe probleme de interes
comun.
în timpul întrevederii s-a procedat
la o informare reciprocă asupra pre
ocupărilor actuale și de perspectivă
ale celor două partide. în acest ca
dru, au fost relevate bunele raporturi
dintre Partidul Comunist Român și

23 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R.
cesitate obiectivă — participarea
conștientă, activă și eficientă a tu
turor oamenilor muncii la gospodă
rirea judicioasă a avuției întregii
societăți — democrația economică
socialistă nu se poate afirma real și
plenar in viața societății, decit in
măsura în care instituțiile sale vor
fi constituite după criterii profund
științifice, bazate pe o largă cunoaș
tere a fiecărui individ și a colectivu
lui. criterii izvorîte din aceeași ne
cesitate obiectivă care a dat naștere
însăși democrației. în acest sens ca
pătă o semnificație cu totul deose
bită apreaierea din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu : „în pro
movarea cadrelor să trecem Ia apli
carea fermă a concursului pentru
ocuparea posturilor, a funcțiilor de
conducere, dar chiar și a concursu
rilor in întreprinderi pentru trecerea
de la o categorie la alta, pentru ri-

Viorel SĂLAGEAN
(Continuare în pag. a 11-a)

POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE,
o politică de pace și progres pentru întreaga umanitate
Moment de hotar în istoria și destinele patriei, Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a des
chis, totodată, țării noastre, pe plan internațional, pe
rioada unei vaste activități, marcată de contribuția
hotăritoare a secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ini
țiatorul orientărilor noi, de amplă deschidere, ale po
liticii externe românești, promotorul înflăcărat al celor
mai nobile idealuri de pace, colaborare, libertate și
progres ale întregii umanități. Este marele merit al
conducătorului partidului și statului nostru de a fi for
mulat teze și concepte de o inestimabilă valoare teore ti că și practică, de a fi acționat în întreaga această

Rodul bogat al lanurilor se în
dreaptă acum spre depozitele de
grine
Foto : E. Dicbiseanu

perioadă cu neabătută consecvență șl fermitate, cu
cutezanță și spirit revoluționar pentru edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte, în care toate popoarele
să se poată dezvolta în deplină libertate pe calea pro
gresului economico-social.
Reliefării unora din marile ansambluri de Inițiative,
definitorii pentru întreaga perioadă deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului, ii consacrăm un ciclu
de articole, care își propun să contureze semnificația
de inaltă responsabilitate a demersurilor cu largă re
zonanță internațională ale României socialiste, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea
marilor probleme ale lumii contemporane.

IN PAGINA A IV-A : O politică de amplă deschidere internațională, de dezvoltare
a colaborării cu toate forțele înaintate ale lumii.
I

STAREA VREMII IMPUNE
Organizarea mai bună a muncii, eforturi susținute
pentru grăbirea secerișului, a celorlalte lucrări agricole
Lucrările agricole de vară se
desfășoară în condiții deosebite,
determinate de evoluția vremii în
această perioadă. După cum se
știe. în săptămîna precedentă s-au
înregistrat temperaturi foarte ridi
cate. Acum, ploile au cuprins re
giunile centrale, estice și sud-estice ale țării, iar în restul teritoriu
lui precipitațiile au fost izolate.
Cantitățile medii de apă rezultate
din ploile căzute în zonele amin
tite în ultimele 24 de ore au fost,
în medie, de pînă la 10 litri pe
metrul pătrat. Doar pe suprafețe
mai restrînse. izolate apa proveni
tă din ploi a totalizat cantități mai
mari pe metrul pătrat : în unele
localități din județele Giurgiu —
38 litri. Brașov — 26 litri. Teleor
man — 24 litri. Sibiu — 22 litri.
Meteorologii apreciază că. în con
tinuare. vremea se va menține in
stabilă. cu averse de ploaie în re
giunile nordice, centrale și sudestice. Sînt condiții ca izolat can
titățile de apă rezultate din ploi
să totalizeze 15—20 litri pe metrul

pătrat, iar temperaturile se vor si
tua între 20 și 30 de grade, izolat
mai ridicate.
Noua evoluție a vremii Impune,
în mare măsură, schimbări fată de
săptămîna precedentă. în modul de
efectuare a lucrărilor agricole.
Scăderea temperaturii a oprit pro
cesul puternic de pierdere a apel
din sol, iar ploile, chiar dacă au un
caracter izolat, sînt de natură să
asigure dezvoltarea normală a cul
turilor prăsitoare, să favorizeze ră
sărirea celei de-a doua culturi. Au
fost și vor fi stînjenite în oarecare
măsură lucrările de recoltare a ce
realelor păioase. în principal a
griului. Ca atare, vor trebui luate
măsuri adecvate în vederea folosirii la capacitate maximă a combinelor și celorlalte utilaje, dirijarea operativă a acestora în lanurile care se zvîntă mai repede.
în săptămîna trecută, datorită
căldurilor mari, care au grăbit coa
cerea lanurilor pe mari suprafețe,
precum și bunei organizări a mun
cii, în numeroase județe au fost în-

registrate ritmuri intense la sece
riș. Potrivit datelor furnizate .de
Ministerul Agriculturii, pînă în
seara zilei de 10 iulie griul a fost
recoltat de pe aproape 554 000 hec
tare. reprezentînd 23 la sută din
suprafața cultivată în unitățile
agricole de stat și cooperatisteExistă condiții și este necesar ca
pe măsură ce timpul se amelio
rează. în județele din sudul tării,
unde lanurile s-au copt, secerișul
griului să se intensifice mult în
cursul acestei săptămîni. De altfel,
în unele județe, Constanța, Că
lărași. Brăila. Olt. Dolj și secto
rul agricol Ilfov, terenurile de pe
care a fost strinsă recolta repre
zintă jumătate din suprafața cul
tivată. în alte județe însă, această
lucrare nu se desfășoară la nivelul
maxim al posibilităților de care
dispun. Dacă ne referim numai la
cele aflate în cîmpia de sud a tă
rii. rezultă că unitățile agricole din
județele Teleorman. Mehedinți și
Tulcea au realizări cu mult sub
posibilități și fată de gradul de

coacere al lanurilor. Este o situa
ție care pune in evidentă neaiunsurile care există în unele unități
agricole din aceste județe în ce
privește organizarea muncii la re
coltat. cu urmări negative asupra
folosirii combinelor și a celorlalte
utilaje. în condițiile actuale, de
terminate de instabilitatea vremii, se
impun măsuri pentru folosirea din
plin a timpului bun de lucru, pre
cum și funcționarea fără întreru
pere a combinelor și a celorlalte
utilaje. în scopul realizării viteze
lor prevăzute la recoltarea griului
și încheierea acestei lucrări într-un
timp cît mai scurt, evitîndu-se
pierderile de orice fel. Tot atit de
important pentru accelerarea sece
rișului este să se organizeze întra
jutorarea între unităti. prin repar
tizarea si concentrarea combinelor
pe solele unde griul se coace mal
repede. Specialiștii șl cadrele de
conducere din unitățile agricole să
controleze permanent și cu răspun
dere starea fiecărui lan și să diri

jeze utilajele acolo unde se poate
lucra cu prioritate.
Grăbirea secerișului trebuie să
fie însoțită de măsuri corespunză
toare care să asigure transportarea
și livrarea. în același ritm, a pro
ducției obținute. Tot ce se recol
tează într-o zi. pînă seara tîrziu
să fie pus neapărat la adăpost în
magazii. Instabilitatea vremii care
a intervenit, precum și coacerea
neuniformă a unor lanuri fac ne
cesară condiționarea producției ob
ținute. în magazii trebuie să fie
depozitat numai grîu de bună ca
litate. care să fie păstrat cores
punzător.
Organele județene agricole, con
siliile populare și conducerile uni
tăților agricole au datoria să ac
ționeze energic. hotărît pentru
buna organizare a muncii si folo
sirea intensă a combinelor si a
mijloacelor de transport. Pretutin
deni. trebuie acționat astfel îneît
întreaga recoltă de grîu din acest
an să fie strînsă. transportată sl
pusă cît mai repede la adăpost.
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Exigența este acum mai necesară ca oricind
După ploile căzute la sfîrșitul săptăminii trecute, luni, in toate zonele
județului TULCEA, s-a reluat se
cerișul griului. Pină la această dată
au fost recoltate peste 11 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 16 la sută
din suprafața cultivată. Cele mai
mari suprafețe au fost recoltate in
consiliul agroindustrial Greci — 27
la sută din suprafață. Aici se re
coltează zilnic peste 600 hectare.
„Datorită temperaturilor foarte ri
dicate înregistrate în ultimele zila
—- ne spunea tovarășul Decu Dumitrașcu, președintele consiliului agro
industrial Greci, lanurile de grîu
s-au copt mai repede. Practic, în
acest an, nu am mai avut răgaz in
tra secerișul orzului și al griului.
Ca urmare, toate remedierile la
combine le-am făcut din mers, mai
ales noaptea". In prima zi de lu
cru, în unitățile din acest consiliu
s-a lucrat pe parcelele cu expune
re sudică, pe terenurile cu o tex
tură a solului mai ușoară, acolo
unde griul s-a copt mai repede. în
timpul raidului întreprins în aceas
tă zonă a județului am remarcat un
fapt care trebuie generalizat la sca
ra întregului județ. La cooperativa
agricolă Turcoaia, lanurile nu s-au
copt uniform. în solele cultivate cu
griu sint și „vetre" cu spice mai
verzi. Pentru a nu aștepta pînă la
coacerea uniformă a lanurilor, ceea
ce ar conduce la scuturarea spice
lor coapte, s-a trecut la parcelarea
fiecărei sole. In felul acesta, — com
binele seceră griul copt, iar porțiu
nile verzi sînt lăsate încă două-trei
Zile pină cînd boqbele din spice ajung Ia maturitate. Procedindu-se în

acest fel, există condiții ca seceri
șul să se încheie in două zile. în
mod asemănător se acționează și in
alte unități din consiliul agroindus
trial Greci.
O dată cu generalizarea secerișului
pe toate suprafețele cultivate, ceea
ce va permite folosirea întregului
parc de combine, se prevede ca
viteza de lucru în unitățile din acest
consiliu să se dubleze.
In timpul raidului am Intîlnit însă
și unele situații care reliefează lipsa
de răspundere pentru soarta recoltei
de grîu. în localitatea Independența,
de exemplu, pe terenul întreprinde
rii de exploatare complexă a resurse
lor naturale ale Deltei, griul a ajuns
la maturitate. în urma măsurători
lor efectuate de specialiști a rezultat
că boabele, pe o suprafață de 232
hectare, aveau o umiditate de 11 la
sută și ca urmare spicele la cea mai
mică atingere se scuturau. In cîmp
însă, nu se afla nici o combină. Din
cele 4 combine existente în secția de
mecanizare, două erau defecte și se
lucra la repararea lor. Nu trebuie
admise asemenea neajunsuri care pot
duce la pierderi de recoltă prin
scuturare.
Acum, în toate zonele județului
s-a trecut la recoltarea griului.
Folosind la întreaga capacitate cele
1 150 combine existente in secțiile
de mecanizare ale județului Tulcea,
se pot recolta zilnic 10 500 hectare de
griu, încheind astfel secerișul pe cele
aproape 73 000 hectare cultivate în
8—10 zila bune de lucru.

In expunerea de la sfîrșitul lunii aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu
■ subliniat din nou importanța aplicării ferme a principiilor socialiste de
retribuire, ale acordului global, în strînsă legătură cu rezultatele
atit personale, ale fiecărui om al muncii, cit și cu cele generale ale între
prinderilor. Cum se regăsesc aceste cerințe în activitatea unităților eco
nomice ? Cum se acționează pentru asigurarea unei concordanțe depline
Intre activitatea fiecărui muncitor și specialist, rezultatele colectivului șl
veniturile oamenilor muncii 7 Iată tema dialogului purtat cu factori de
răspundere și alți oameni ai muncii din întreprinderea „Steaua roșie" din
București.

Neculal AM1HULESE1

Prioritate lanurilor apte pentru recoltare
Pînă în seara zilei de 10 iulie, in
județul GALAȚI griul a fost strîns
de pe primele 8 800 din cele 82 000
hectare cultivate în acest an. Că rit
mul secerișului poate crește mult o
dovedesc experiența și rezultatele
a numeroase unități agricole. Ne
vom referi la una din acestea —
cooperativa agricolă Vinători, care
a cultivat 558 hectare cu grîu. Aici
în numai două zile recolta a fost
strînsă de pe 190 hectare. Pe Serghei Melniciuc, președintele coope
rativei. l-am intîlnit pe o solă unde
secerișul era pe s'fîrșite, combinele
fiind pregătite să înceapă recolta
rea pe o altă solă de 70 hectare.
La sola amintită se afla și Ale
xandru Simion, secretarul comite
tului comunal de partid Vinători :
„Ne-am organizat astfel munca in
cit toți membrii biroului comitetului
comunal de partid să poată urmări
și îndruma direct, la fața locului,
mersul lucrărilor din campanie". Buna
coordonare a lucrărilor permite ca
să fie rezolvate operativ toate pro
blemele, aceasta contribuind la

Urgentarea
însămințării celei
de-a doua culturi
In județul MUREȘ, o dată cu re
coltarea ultimelor suprafețe cu orz,
preocuparea de bază a mecanizato
rilor și cooperatorilor este stringerea paielor de pe miriști și însămințarea celei de-a doua culturi
pină la ultimul hectar din cele 31 470
hectare planificate. In raidul nostru
prin unități, am constatat că atît in
cooperativele agricole din zona da
cimpie, cit și în zona de deal a ju
dețului, lucrau sute de cooperatori
și lucrători din alte unități econo
mica la încărcatul și transportul pa
ielor. In urma lor, tractoarele acțio
nau. In formații mari la pregătirea
terenului și semănatul culturilor
duble.
Un asemenea mod de organizare a
activității am intîlnit in unitățile
din consiliul agroindustrial Sărmașu,
unde secerișul orzului pe cele 1 551
hectare a fost incheiat cu mai mul
te zile ,în urmă. „Avem toate condi
țiile ca semănatul culturilor duble
să-l încheiem în maximum 2—3 zile
lucrătoare — aprecia Vasile Dascăl,
inginerul-șef al consiliului agro
industrial. Pe ce ne bazăm 7 Pe or
ganizarea bună a muncii la aduna
tul și transportul paielor din cimp
și larga participare a mecanizatori
lor și cetățenilor Ia toate lucrările
la care au fost mobilizați". Intr-ade
văr, din cite am constatat la fața
locului, alături de cele 200 de ate
laje din unitățile agricole, la trans
portul paielor acționau alte zeci și
zeci de atelaje ale membrilor coo
peratori. iar mai bine de 500 de să
teni ajutau la incărcatul mijloace
lor de transport. O asemenea mobi
lizare a făcut ca în cooperativele
agricole Sărmașu, Șăulia, Sinpetru
și altele semănatul culturilor duble
să se desfășoare pe ultimele supra
fețe. De altfel, pe ansamblul consi
liului agroindustrial lucrarea este
avansată. Aici au fost semănate, în
numai 3 zile, cu cea de-a doua cul
tură, 525 hectare din cele 900 hec
tare programate după orz, ceea ce
face ca această lucrare să se apro
pie de sfîrșit. Așa se acționează, în
aceste zile, și in unitățile din consi
liile agroindustriale Luduș, Un
gheni, Tirnăveni, Tirgu Mureș, Iernut și altele, unde cuvintul de or
dine al mecanizatorilor și coopera
torilor este acela ca, pînă la intra
rea cu toate forțele la secerișul
griului, semănatul întregii suprafețe
cu culturi duble, după orz să fie în
cheiat. Dar, dacă activitatea in uni
tățile din aceste consilii agroindus
triale este avansată, în altele, cum
sint cele din consiliile agroindus
triale Miercurea Nirajului, Morăreni, Fărăgău, semănatul celei de-a
doua culturi a fost efectuat, procen
tual, cu mult sub posibilități. De
altfel. însămințarea celei de-a doua
culturi este întirziată pe ansamblul
județului. Dovada : pină in seara
zilei de 10 iulie, suprafața semăna
tă cu culturi duble abia a ajuns la
4 616 hectare — 15 la sută din pro
gram, ceea ce arată că unii specia
liști din unități nu au dus pină la
capăt sarcinile stabilite de comanda
mentul agricol județean. (G. Giur
giu).

grăbirea recoltatului. Iar proble
me, în mod firesc, mai apar —
fie că este vorba de înlăturarea
urgentă a unor miri defecțiuni la
combine (cu ajutorul atelierului mo
bil), fie că se impune redistribuirea
operativă a preselor de balotat. Și
in celelalte unități agricole din con
siliul agroindustrial se lucrează in
tens la recoltat, de la prima oră a
dimineții cînd este posibilă intrarea
In lanuri, pină la căderea serii.
Avem o scurtă convorbire cu to
varășul Victor Lupașcu, președin
tele consiliului agroindustrial Tulucești, care ne spune : „Pe ansamblul
consiliului. In primele zile de
lucru, griul a fost strîns de pe circa
630 hectare din cele 2 428 hectare
cultivate. Cea mai mare suprafață
cu griu o are întreprinderea agri
colă de stat Galați. Aici întreaga
activitate este bine organizată. Noi
ne îndreptăm mai mult atenția și
«prijinim în mod deosebit coopera
tivele agricole. Se folosesc aproape
100 de combine. La fiecare unitate
sint repartizați împuterniciți ai con
siliului popular, care urmăresc îm
preună eu specialiștii, cu noi toți
desfășurarea lucrării".
Recolta, apreciază specialiștii, este
foarte bună, în comparație cu anii
anteriori. Un motiv în plus ca ea
să fie strînsă cit mai grabnic și pusă
Ia adăpost, fără pierderi. Intrucit
în unele zone lucrările au fost între
rupte sîmbătă din cauza ploilor, este
necesar ca acum, cind vremea este
din nou frumoasă, să fie luate mă
suri deosebite pentru ca secerișul să
se desfășoare in ritm susținut în
toate unitățile.

Dan PLAEȘU

corespondentul „Scînteii"

0 practică păgubitoare în aplicarea principiilor
acordului global - nivelarea veniturilor

In condițiile în care in multe zone vremea continuă să se mențină in
stabilă, grijă maximă trebuia acordată folosirii din plin a fiecărei ore bune
de lucru
Foto : E. Dichiseanu

Mecanizatorii in competiția cu timpul
Secerișul griului în județul IA
LOMIȚA concentrează în aceste zile
importante forțe mecanice și umane, bătălia pîinii solicitind hotărire și rigurozitate in orga
nizarea întregii activități de la
arii. Duminică, deși în unele zone
recoltarea griului a fost intreruplâ
de aversele de ploaie, producția s-a
strins și s-a depozitat de pe 7 100
hectare. La C.A.P. Gheorghe Lazăr,
cele 15 combine funcționează fără
întrerupere. Președintele cooperativei
agricole, Ionel Andrei, remarca :
„Dacă la noi combinele merg din
zori și pînă seara, aceasta se da
torează .în primul rind ; înalteir ca
lificări a mecanizatorilor, modului
In care au fost reparate și pregă
tite mașinile pentru campanie. Des
pre mecanicul de secție Stelian Mi•noiu nu pot, spune decit că este un
mare specialist în materie de com
bine. El știe, după sunetul fiecărui
angrenaj, dacă „Gloria" funcționea
ză bine, dacă spicele sînt „bătute"
complet. De altfel, in ultimele zile,
cooperativa a reușit să livreze la
bazele de recepție. în medie, peste
350 de tone de griu, urmind ca obligațiile noastre la fondul de stat
să fie onorate în întregime în cel
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mult două zile. Dar avem create
toate condițiile să valorificăm in
plus și alte cantități".
La S.M.A. Urziceni există o ade
vărată întrecere între combiner!.
Deocamdată pe primul loc se si
tuează mecanizatorii Badea Vasile,
Constantin Cristache și Ion Popovici,
care au reușit să treiere într-o zi
cite 59 de tone de griu, ceea ce re
prezintă aproape 30 de buncățe. Ală
turi de ei se situează Vasile Răduță, Ene Victor, Ion Lupașcu, Vasilb Stan, Ion Mitrea, Alexandru
Dragomir, Ion Dumitru, Constantin
și Dragomir Tudofie, care în ulti
mele zile au depășit cota celor 50
de
tone
treierate.
Directorul
S.M.A., tovarășul Alexandru Păun,
spunea că mecanizatorii, în com
petiția cu timpul, reușesc să adune multe buncăre cu grîu peste
norma zilnică planificată.
In unitățile agricole din județul
Ialomița, griul s-a strîns de pe aproape 50 la sută din suprafață și
sint create toate condițiile ca sece
rișul să se încheie în 4—5 zile bune
de lucru.

Mfha! V1ȘOIU
corespondentul „Scînteii"
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O premisă de bază pentru buna
funcționare a sistemului de retribui
re in acord global este corelarea ju
dicioasă între indicatorii cantitativi
și valorici ai planului, premisă în
deplinită an de an în unitate, așa
cum ne-a precizat economistul Elisei
Popescu-Mehedinți, șeful biroului
plan. Producția fizică și producțiamarfă. consumul normat de manope
ră și fondul de retribuire se află în
strinsă interdependență, favorizînd
aplicarea corectă a principiilor acor
dului global și stimulind creșterea
productivității muncii. Astfel, în
acest an. sporul de productivitate va
fi de peste 11 la sută, realizările din
prima jumătate a anului situîndu-se peste prevederile planului.
Este și aceasta o dovadă a preocu
pării conducerii unității de a asi
gura condiții pentru buna desfășu
rare a activității de producție — altă
premisă de bază în vederea apli
cării consecvente și eficiente a sis
temului de retribuire în acord glo
bal.
Avantajele unității șl ale fiecărui
om al muncii obținute ca urmare a
aplicării acordului global sînt cît se
poate de evidente. In primul rînd,
s-a realizat o sporire notabilă a elas
ticității procesului de fabricație, o
adaptare promptă la cererile bene
ficiarilor. In acest scop, în anumite
perioade, atunci cind este cazul, echi
pe de lucrători sînt transferate dintr-o secție de producție in alta, aco
lo unde se execută comenzile prio
ritare, cele mai urgente. Astfel se
asigură satisfacerea nevoilor eco
nomiei, concomitent eu ocuparea in
tegrală a forței de muncă. Desigur,
nu se apelează pe scară largă la
această soluție, în luna iunie, nu
mai 35 de oameni au fost în această
situație, dar merită consemnat atît
procedeul in sine, fără îndoială util,
cît și faptul că schimbarea locului
de muncă se realizează pe toată du
rata lunii, îndeplinind pe această
cale în bune condiții, cu claritate,
prevederile contractului do acord
global.
In al doilea rind, sarcinile de pro
ducție sînt realizate in prezent cu un
consum mai mie de materiale și la
un nivel calitativ superior față de
perioadele anterioare, rolul condi
țiilor și criteriilor de acordare a re
tribuției fiind indiscutabil și în
această privință stimulativ. Astfel,
în anul 1987 s-au înregistrat, pen
tru, depășițea consumului normat de
metal, 'penalizări care au însumat,
în unele luni, peste 100 mii lei.
Treptat, acestea s-au redus, pentru
ca în luna mai din acest an econo
miile de metal să permită majorarea
retribuției cu o sumă totală de peste
30 mii lei pentru personalul secțiilor
in cauză. Interesul fiecărui om al
muncii pentru calitatea muncii este
stimulat într-un mod pe cît de sim
plu, pe atit de eficient : in cazul în
care se înregistrează refuzuri de ca
litate din partea beneficiarilor,
manopera aferentă produselor res
pective este eliminată din start din
drepturile cuvenite secției care le-a
realizat. In ultima perioadă însă,
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bine gîndită în acest an. Sint semă
nate cu lucernă 80 de hectare, iar
alte 21 de hectare cu borceag, care
a fost cosit, iar suprafața semănată
imediat cu porumb pentru siloz in
cultură dublă. Din 120 de hectare, cit
cuprinde baza furajeră, 100 hectare
sînt irigate, numai că, din păcate,
instalațiile de irigat nu funcționea
ză, diminuind, evident, mult pro
ducțiile furajere, față de potenția
lul pămîntului.
La Asociația economică intercooperatistă pentru creșterea vacilor de
lapte Braniște, pentru un efectiv de
1 250 taurine există o bază furajeră
de 170 hectare. „Am avut o bază
furajeră mult mai mare cu cîțiva
ani în urmă, dar din rațiuni greu de
înțeles a fost redusă cu 160 de hec
tare, ne spune medicul veterinar

ci a uneia care să asigura o fura
jare normală a animalelor.
Problema pășunării animalelor
comportă în județul Dimbovița două
mari diferențieri. în zona colinară și
de munte, pe pajiștile naturale care
reprezintă in județ o suprafață de aproape 60 000 hectare, pășunează un
mare număr de ovine. Anul acesta
s-a intrat la pășunat la Începutul
lunii mai, cînd covorul ierbos a ajuns
la Înălțimea optimă. Ce fac insă animalele din zona de sud a județu
lui, din zona de cimpie 7 Unele sînt
scoase la pășunat pe pășunile culti
vate, care însumează doar 548 hec
tare. Marea lor majoritate sînt însă
furajate la iesle, in condițiile căldu
rilor toride și ale transportului fura
jelor direct din cîmp. Așadar, acum,
cind trebuie să se realizeze stocu

Ce relevă o anchetă în județul Dîmbovița
Nicolae Manolache, directorul unită
ții. De abia în acest an am orga
nizat o pășune pe care vrem să o
tarlalizăm și să o irigăm. In acest
sens au fost forate citeva puțuri cu
debite mari de apă care ne vor per
mite să irigăm și să asigurăm apa
'pentru animale. Pășunea este mică,
de numai 50 de hectare, dar vom
organiza un conveier verde in jurul
acesteia, ceea ce ne va permite pășunarea tuturor animalelor. In mo
mentul de față hrănim toate Vacile
la iesle. Cunoaștem bine neajunsul
rile acestui mod de furajare atit
pentru sănătatea animalelor, cit, mai
ales, pentru cheltuielile mari la care
ne obligă. De altfel, calitatea furaje
lor. determinată și de producțiile
slabe de unități nutritive la hectar,
ne creează o serie de neajunsuri". In
anul trecut, aici, dintr-un necesar de
800 tone fin s-au realizat doar 657
tone, iar la suculente s-a intrat in
perioada de stabulație cu un deficit
de 770 tone. Anul acesta a fost cal
culat un necesar minim de 702 tone.
De ce un necesar minim 7 Pentru că
în general majoritatea plantelor de
nutreț cultivate în ogor propriu nu
depășesc 4 500—5 000 unități nutriti
ve la hectar, ceea ce, recunosc chiar
specialiștii de aici, este extrem de
puțin. Iată un domeniu în care tre
buie făcut mult mai mult, mai ales
că în unitate există în momentul de
față peste 80 000 tone de gunoi de
grajd. In depozitele unității existau
450 tone de fin și după coasa a doua
se prelimină un stoc de aproape 850
tone de fin. Deci există posibilitatea
realizării nu a unei cantități minime,

rile de furaje pentru «fabulația de
iarnă, animalele mănincă din fura
je cosite. Este oare o situație din
care nu există ieșire? Să ne amintim
o experiență valoroasă chiar din ju
dețul Dimbovița, din comuna Petrești, localitate situată în plină
cimpie, dar unde oamenii gospodari
au ințeles de mai mult timp că zo
otehnie nu se face numai in graj
duri. Aici, pe lingă baza furajeră,
care nu este mai mare decît a mul
tor unități din cîmpia județului
Dimbovița, cooperativa si-a asigurat
o pășune cultivată de 35 hectare pe
care pășunează toate cele 700 • tau
rine. începind din luna mai și pină
la sfîrșitul lunii octombrie. Cum este
posibil 7 Simplu. Pe lingă pășune
sînt cultivate diferite plante de nu
treț în sistemul conveierului verde,
care are rolul de completare a defi
citului de iarbă din anumite peri
oade ale anului. Așa «e reușește la
Petresti ea animalele să fie ținute
la păscut din primăvară pînă toam
na tirziu. deși — așa cum mențio
nam — unitatea are o pășune de nu
mai 35 de hectare.
La C.A.P. Crevedia, șefa fermei
zootehnice, inginera Maria Ilina, este
numai de un an la conducerea fermei,
așa că prea multe lucruri nu are
de spus. în afara faptului că pro
ducția foarte mică de lapte pe cap
de vacă, obținută in 1987, se datorește numai modului cum au fost
întreținute și furajate animalele.
Anul acesta a făcut o experiență
simplă. Pe o parcelă de 5 hectare de
borceag au pășunat animalele timp
de 12 zile, parcela fiind riguros îm
părțită și supravegheat pășunatul.

La întreprinderea
„Steaua roșie" București
mea funcționeazâ «au nu. ȘI acum
am o normă zilnică, numai că toată
echipa urmărește ca fiecare mașină
să meargă bine, fiecare din noi să
avem ce lucra, să nu irosim timpul
umblind după piese de prelucrat".
Am insistat asupra acestor aspec
te care atestă superioritatea acordu
lui global pentru că in întreprin
derea „Steaua roșie" rezultatele ob
ținute au înregistrat o îmbunătățire
evidentă. Totuși, trebuie spus că
avantajele acestui sistem de retribui
re nu au fost în totalitate valorifi
cate, existing multe lucruri care au
rămas de pus la punct. O dovedește
faptul că în unitate încă se mai lntilnesc oameni care se plimbă de
colo-colo fără rost, că nici consu
murile nu au ajuns la nivelul minim
posibil. Ceea ce Înseamnă că, pentru
unii, acordul global se interpretează
într-un mod ciudat : „să muncească
alții, toți să cîștigăm". Este adevă
rat, fiecare din cele trei mari secții
de producție — de aparatură hidrau
lică, de pompe și de instalații hi
draulice complexe — are sarcini bine
precizate în contractul de acord
global încheiat lună de lună eu În
treprinderea. De asemenea. crite
riile și condițiile de acordare a re
tribuțiilor sint diferențiate pe secții
și se referă doar Ia activitatea aces
tora. Astfel. în luna mai, toate sec
țiile și-au îndeplinit integral sarci
nile asumate, obținînd și unele de
pășiri de plan, în special la export.
Că urmare, prin aplicarea condițiilor
și criteriilor stabilite în contractul
de acord global, retribuția cuvenită
personalului muncitor a fost mai
mare decît nivelul tarifar cu cinci,
șase ți, respectiv, șapte la sută în
cele trei secții de fabricație. Dar în
cadrul secțiilor, contribuția fiecărei
echipe, a fiecărui muncitor nu este
urmărită și stimulată îndeajuns, ceea
ce duce la o nedorită nivelare a ve
niturilor, care nu reflectă în totali

Eugen RADULESCU
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Furaje cît mai multe/ de bună calitate!
Specialiștii din zootehnia județului
Dîmbovița, cadrele de conducere din
unitățile agricole manifestă un inte
res deosebit pentru producerea în
acest an a unor mari cantități de
furaje de bună calitate. Este o schim
bare fundamentală de . optică la
unele cadre și la unii specialiști, de
terminată in primul rind de o ana
liză a stărilor de fapt din zootehnia
județului, „Comitetul județean de
partid, ne spune tovarășa Ioana
Păun, secretară a comitetului jude
țean de- partid Dimbovița, a adoptat
un ansamblu de măsuri menite să
schimbe structural, chiar din acest
an, multe din situațiile anormale
care s-au perpetuat de mai multi
ani. In -primul rind, s-a stabilit ca
în fiecare unitate agricolă să fie or
ganizată întreaga bază furajeră pe
terenurile cele mai bune, in apro
pierea fermelor zootehnice, spre a
se putea realiza producții mari de
finuri și nutrețuri suculente, ușor și
eficient de transportat în depozitele
de furaje. S-a indicat ca pe toate
suprafețele cultivate cu plante de
nutreț să fie administrate, cu prio
ritate, nu numai îngrășăminte natu
rale, ci și cantități apreciabile de în
grășăminte chimice, care contribuie
la sporirea substanțială a producției
de masâ-verde la hectar. Pentru îm
bunătățirea structurii plantelor fu
rajere s-a stabilit organizarea, în
opt unități, a unor loturi semincere
în suprafață totală de 600 hectare, pe
care, folosindu-se tehnologiile cele
mai bune, să se producă sămință de
lucernă pentru mărirea in anul vi
itor a suprafețelor cultivate cu aceas
tă plantă de nutreț deosebit de va
loroasă. Aceste loturi semincere sint
organizate numai în perimetre iri
gate. O pondere importantă o deți
ne porumbul siloz nu numai în struc
tura culturilor duble, care însumea
ză o suprafață de 56 000 hectare, ci
și în structura suprafețelor cultivate
cu nutrețuri în ogor propriu. In doitrei ani, trebuie să ridicăm zooteh
nia județului Ia nivelul cerințelor
actuale".
Ce se face concret, acum, pentru
înfăptuirea acestor măsuri 7
La cooperativa agricolă din UImeni, animalele sînt scoase la pășunat, iar adăposturile sint supuse
igienizării, în timp ce instalațiile de
apă și de evacuare a dejecțiilor sînt
revizuite. în depozitul de furaje se
transportă necontenit fînul de lucernă
nebalotat. Pînă în prezent au fost
depozitate, din prima și a doua coa
să, peste 400 tone de fin și 400 tone
de borceag masă-verde. Necesarul de
fîn va fi In întregime asigurat, iar
silozul cu mult depășit. De altfel,
întreaga structură de plante de nu
trețuri cultivata a fost mult mai

asemenea situații nedorlto au fost
complet eliminate.
In sfîrșit, dar nu In ultimul rind,
este importantă schimbarea atitudinii
oamenilor muncii față de rezulta
tele obținute în producție. „Noi am
lucrat multă vreme în acord indivi
dual. ne spune frezorul Dumitru
Ioniță, secretarul comitetului de
partid al Întreprinderii. Atunci, fie
care se ocupa doar de lucrarea sa,
fiind interesat să termine cît mai
repede, să-și depășească norma, une
ori chiar cu prețul calității lucrului
făcut. Acum, interesează șl ce face
vecinul, ce face întreaga echipă, pen
tru că în funcție de aceasta sînt ve
niturile fiecăruia". Aceeași idee am
reținut-o și de la frezorul Florin
Mardare : „Atunci cind lucram in
acord individual alergam după piese
și eram singurul interesat dacă freza

tate contribuția efectivă la realiză
rile secției. Doar într-un singur co
lectiv din secția de aparatură hidrau
lică se experimentează de citeva luni
un sistem in care sarcinile se îm
part, în expresie fizică, pe echipe,
iar apoi pe muncitori. Pe această
cale, la sfirșitul lunii, partea care
revine fiecărui om al muncii din to
talul cuvenit echipei este determina
tă obiectiv, în funcție de aportul la
îndeplinirea sarcinilor. „Această for
mă de aplicare a acordului global
corespunde pe deplin necesităților,
iar rezultatele sînt foarte bune ; au
sporit interesul și randamentul în
muncă, au fost eliminate practic toa
te discuțiile în legătură cu venitul
încasat de fiecare" — ne spune ing.
Valentin Dlță, șef de secție, coordo
nator.
In secție stăm de vorbă cu tlnărul
strungar Ovidiu Florescu, care a
Început lucrul inainte de sfirșitul
pauzei de masă : „Astăzi lucrez la
două mașini și vreau să-mi realizez
norma" — ne explică. Are de execu
tat 100 de piese, precizia de prelu
crare solicitată fiind de ±2 microni.
Cantitate și calitate, cerințe pentru a
căror îndeplinire are toate condițiile:'
mașinile — cu comandă numerică,
semiautomate — sint bine reglate,
piesele de prelucrat și cele gata rea
lizate sint așezate în ordine, apara-'
tele de măsură etalonate sint și ele
la îndemină. Buna organizare este
evidentă, iar rezultatele sînt pe mă
sură. „Aici, această organizare a fost
Înlesnită de faptul că se realizează
o varietate relativ mică de produse,
în scrie mare, pentru care normarea
muncii este judicios realizată — ne
explică inginerul Diță. De altfel,
normarea corectă este prima condiția
pentru a putea generaliza întii în
secție șl apoi in întreprindere acest
sistem care își dovedește cu priso
sință utilitatea".
Așadar, avantajele unor forma de
acord direct in cadrul acordului
global sint cunoscute ți recunoscute,
dar generalizarea lor întîrzie, fără a
justificare temeinică. In fond, toate
produsele sint proiectate tehnologic
In1 unitate, ceea ce permite o corectă
normare a consumului de manoperă
pe fiecare operație tehnologică. Nu
ar fi deci nevoie decît de un plus de
organizare și inițiativă.
Un alt element de nivelare a
veniturilor in cadrul secțiilor este le
gat de faptul că nu se diferențiază
pe echipe condițiile ți criteriile de
acordare a retribuțiilor. Ni se argu
mentează că ar fi necesară o eviden
ță suplimentară, greoaie, care nu se
justifică întotdeauna. Ața să fia
oare ? In condițiile in- care consumu
rile materiale, de exemplu, sint ur
mărite centralizat, pe calculator, pro
gramul ar trebui să cuprindă doar
o cifră in plus — pentru echipa că
reia îi este destinat materialul res
pectiv. Deci, un efort organizatori»
minim ar stimul» mai bine, mai
direct inițiativa oamenilor muncii,
gospodărirea judicioasă a resurselor
materiale. Efort care se impune cu
atit mai muit. cu cit in întreprindere
aplicarea acordului global a contri
buit la creșterea productivității mun
cii și la îmbunătățirea de ansamblu
a rezultatelor. Trebuie să se acțio
neze însă in continuare, pină la caÎiăt, pentru perfecționarea formuleor organizatorice utilizate, in spe
cial pe linia corelării mai strinse a
veniturilor fiecărei echipe, ale fie
cărui om al muncii cu propria acti
vitate, cu propriile rezultate.

Pe o altă parcelă, de aceleași dimen
siuni, patru oameni au cosii borceagul timp de patru zile și întreaga
cantitate de masă-verde a fost mincată de animale in patru zile. O ex
periență edificatoare a ceea ce în
seamnă pășunatul atit pentru sănă
tatea animalelor, cit si pentru cositul
furajelor. Tocmai furajarea la iesle
creează mari greutăți și în acțiunea
de depozitare a furajelor. O însem
nată cantitate din trifolienele ce
urmau să fie depozitate sub formă
de fin a fost consumată ca masăverde. Astfel, de pe cele 100 hec
tare trifoliene au ajuns în depozitul
de furaje doar 250 tone fîn și alte
30 de tone din coasa a doua. „Vom
face pină în toamnă cam 560 de tone
fin, ne spune inginera Ilina, deși
necesarul este de 860 de tone". Așa
dar, din capul locului se merge pe
ideea că necesarul de fin nu va pu
tea fi realizat. De'ce oare 7 Pentru
simplul fapt că a existat o slabă
preocupare în acest sens.
La o unitate vecină, C.A.P. Butimanu, situația producerii furajelor o
cunoaștem din două surse : ingine
rul-șef Victor Mănăilă ne informea
ză că în baza furajeră a unității
s-au transportat 60 de tone de fîn,
restul producției de trifoliene de pe
cele 40 de hectare a fost adminis
trat animalelor sub formă de masăverde. Mai există 600 tone de si- ■
loz din secară și orz masă-verde și
se transportau cu atelajele băieții de
paie de orz. A doua sursă de infor
mații o avem de la medicul veteri
nar Constantin Stănciulescu, aflat la
conducerea fermei zootehnice de mai
bine de 20 de ani. Din discuția cu
șeful de fermă aflăm că structura
plantelor de nutreț este cu totul alta
decît cea pe care ne-o prezentase
inginerul-șef, fapt ce face o primă
dovadă a lipsei de preocupare a
conducerii acestei unități față de zo
otehnie. Șeful fermei zootehnice ne
mai spune că, deși s-a terminat de
mult recoltarea orzului, nu s-a se
mănat nici măcar un hectar de cul
tură dublă, ceea ce va diminua cu
cel puțin 50 la sută necesarul de
masă-verde. Nici după recoltarea
borceagului nu s-a arat măcar un
hectar pentru a fi semănat cu mei,
conform planificării. Dacă există un
asemenea dezinteres pentru asigu
rarea hranei animalelor, să ne mai
mirăm că pînă la această dată se
află fn baza furajeră numai 80 tone
de fîn 7
Iată de ce credem că, în afara in
tențiilor frumoase aflate de la con
ducerea județului, mai sint încă des
tule unități în care nu se acordă
atenția necesară realizării măsurilor
stabilite.

Petre CRISTEA

(Urmare din pag. I)

dicarea nivelului da calificare al
muncitorilor".
Prin instituirea unui sistem de va
lori general umane în selecția si
promovarea cadrelor în organismele
democrației economice socialiste se
asigură premisa «ocioprofesională și
politică pentru integrarea colective
lor democratice, pentru coeziunea
lor, pentru afirmarea lor. nu neapă
rat în unanimitate, dar obligatoriu
în majoritate si. implicit, în unitate
în soluționarea operativă, compe
tentă și eficientă a tuturor proble
melor muncii și vieții maselor de
oameni ai muncii. Democrația eco
nomică socialistă, democrația in ge
neral. proclamă egalitatea deplină a
tuturor membrilor societății, egali
tate izvorită din poziția socială co
lectivă față de mijloacele de pro
ducție. Dar asta nu înseamnă că au
tomat fiecare om. indiferent de ni
velul de competență, de nivelul de
cunoaștere, de ținuta morală și poli
tică. poate fi și un participant activ
și eficient în organismele de condu
cere democratică.
Ignorarea acestei realități obiecti
ve. generată, în etapa actuală, de ni
velul diferit de pregătire *1 cultură
al membrilor societății, poate condu
ce la constituirea unor organe ale
democrației economice lipsite de
fermentul coeziunii, de capacitatea
de a asigura o convergență reală —
izvorită din cunoașterea și evaluarea
obiectivă a realității — a scopurilor
economice, sociale șl politice. In
funcție de condițiile social-economice in care acționează, compoziția co
lectivului organismului democratic,
manifestată nu atit cantitativ, cît
prin valori individuale si colective
ale membrilor săi. prin punctele de
convergență și de divergență, este
decisivă pentru exercitarea unei
funcții democratice reale, pentru asi
gurarea coeziunii, a eficacității in
tervențiilor «ale. Sistemul de valori
general umane — competentă, inte
ligență. curaj, cinste, modestie, spi
rit cooperant, spirit creator, devota
ment, demnitate etc. — este acel
liant care dă consistentă si trăinicie,
credibilitate și prestigiu instituției
democratice. După cum. sistemul de
non valori — incompetenta, in
diferenta. lașitatea, necinstea, lin
gușeala. demagogia. îngîmfarea etc.
— este la originea tuturor formelor
de indiferentism și alienare, de dis
persie a acțiunilor, de ineficacitate
socială a acțiunilor organismelor de
mocrației economice. Cum spunea
un filozof român, „realizarea dialec
tică a valorilor se face prin necesi
tate și a necesității prin valori". Inrîurirea sistemului de valori, ca re
flectare a conștiinței sociale în ge
neral. în speță a conștiinței econo
mice, asupra atitudinii individuale șl

colective în acțiunile unitare, con
vergente îndreptate spre atingerea
unui scop, capătă conturul unei le
gități a dezvoltării economico-sociale. Prin evaluarea și cultivarea rea
listă. organică a sistemului de va
lori se poate asigura acea stere de
conștiință socială fundamentală pen
tru afirmarea interesului social gene
ral prin mecanismele democratice.
Importantă este înainte de toata
concluzia ce se desprinde pentru ac
tivitatea practică : organismele de
mocrației economice — cum sint con
siliile oamenilor muncii — eterogena
din unghiul de vedere al structurii
profesionale a membrilor, al pregăti
rii lor profesionale și politice, al ni
velului de educație, pot și trebuie să
fie omogenizate prin promovarea
unui riguros sistem de selecție a tu
turor candidaților pe baza valorilor
umane pe care le afirmă In muncă
«i în viată, în relațiile cu colectivul,
cu societatea. Și, chiar dacă încă este
greu de elaborat un siștem infailibil
al valorilor, sintem convinși că din
acest sistem, absolut necesare pentru
activitatea fiecărui om al muncii de
venit. prin voința și votul colectivu
lui. membru într-un organism de
mocratic, nu pot lipsi: competența.
Inițiativa, creativitatea, curajul, cin
stea. devotamentul, demnitatea, cul
tura. prestigiul. Avînd un caracter
paradigmatic, fiecare valoare umană
in parte și toate la un loc alcătuiesc
tabloul profesional, moral și politio
al omului — conducător desemnat
intr-un organism democratic să de
cidă in numele colectivului șl. pe un
plan mai larg, in numele societății.
Drumul spre democrația economi
că socialistă eficientă pe plan larg
social nu se încheie o dată cu im
plementarea sistemului democratic.
Abia pe o asemenea trainică teme
lie organizatorică este necesar să se
acționeze pentru a da vigoare și
funcționalitate deplină tuturor insti
tuțiilor democratice, de a le situa,
potrivit exigențelor acestui timp, pe
platforma muncii științifice, de la
alcătuirea lor și pînă la modalitățile
practice în care îți înțeleg și iși
exercită misiunea, mandatul social șl
politic major încredințat de masele
murfcitoare.
Democrația economică socialistă,
unică în felul său, instituită in
România din inițiativa și din ideile
profund științifice șî umaniste ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tre
buie fructificată la nivelul maxim
al posibilităților, trebuie să se afir
me din plin și eficient atît la nivel
microeconomic, mezoeconomic. cît și
la nivel macroeconomic. Iar pentru
aceasta, pasul decisiv se impune a
fi făcut din sfera deprinderilor de
mocratice In sine. In sfera deprinde
rilor democratice pentru societate,
apropiind Intenția de realizarea
efectivă, idealul de real.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Președintele Republicii Socialiste România
Mesajul de felicitări și bune urări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia zilei noastre naționale mi-a făcut o deosebită plăcere și
doresc să vă exprim, in numele poporului malgaș, cele mai sincere mulțurniri.
Fie ca relațiile intre țările noastre să te dezvolte tot mal mult In
viitor.
Cu cea mai Înaltă considerație.

CU PRILEJUI PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Spaniei
(Urmare din pag. I)

Înminînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Antonio Nunez GarciaBanco a transmis președintelui
din partea
Nicolae Ceaușescu,
Regelui Juan Carios I al Spa
niei, un cordial mesaj de prietenie
și fericire personală, împreună cu
cele mai sincere urări de progres și
prosperitate pentru poporul român.
în cuvintarea prezentată de am
basador, cu acest prilej, se eviden
țiază comunitatea latină a popoarelor
spaniol și român, afinitățile culturala
și tradițiile lor de colaborare, pozi
țiile apropiate ale României și Spa
niei în problema majore ale actua
lității internaționale, apreciindu-se

că, tn prezent, există premise favo
rabile pentru extinderea pe diverse
planuri a relațiilor de prietenie și
colaborare dintre cele două țări.
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU,
primind scrisorile de acreditare, a
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost
adresat și a transmis, la rîndul său.
Regelui Juan Carlos I urări cordiale
de sănătate și fericire personală, de
pace și prosperitate pentru poporul
spaniol prieten.
In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt
evocate cu satisfacție relațiile de
prietenie și conlucrare existente intre
România și Spania, care cunosc o
dezvoltare continuă, corespunzător
aspirațiilor națiunilor noastre de a
trăi In libertate, independență și pace.

»

Este exprimată, totodată, dorința de
a lărgi și diversifica cooperarea eco
nomică,
schimburile
comerciale,
precum și colaborarea în domeniile
învățămintului, științei și culturii, în
spiritul Înțelegerilor convenite cu
prilejul convorbirilor la cel mai înalt
nivel, de la București și Madrid.
In același timp, în cuvintare este
reafirmată poziția țării noastre în
principalele probleme internaționale,
subliniindu-se că România militează
ferm pentru realizarea unei Europe
unite, fără arme nucleare, pentru o
lume a păcii, înțelegerii și cooperării.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador succes in
Îndeplinirea misiunii ce i-a fost
încredințată.

Ambasadorul Republicii Populare Polone
(Urmare din pag. I)

Wozniak,
Ambasadorul
Jerzy
de
acreinmînînd
scrisorile
tovarășului
ditare,
a transmis
Nicolae Ceaușescu salutul și expre
sia înaltei considerațiuni din partea
tovarășului
Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Polone,
precum și urări de progres și pros
peritate poporului român prieten,
în cuvintarea prezentată de amba
sador se dă o apreciere deosebită
relațiilor de prietenie și colaborare
statornicite intre Republica Popu
lară Polonă și Republica Socialistă
România, intre Partidul Muncitoresc
Unit Polonez și Partidul Comunist
Român și se exprimă dorința dez
voltării în continuare a raporturilor
româno-polone pe plan politic, eco-

nomic, tehnico-științifie, cultural șl
in alte domenii, corespunzător înțe
legerilor convenite la cel mai înalt
nivel.
Primind scrisorile de acreditare,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru salutul și urările
prietenești și pentru cuvintele de
apreciere la adresa României, a
poporului român și a transmis
tovarășului -Wojciech
Jaruzelski
un cald salut prietenesc, multă
sănătate și fericire personală, iar
poporului polonez prieten urarea de
noi înfăptuiri pe calea socialismului.
în cuvintarea de răspuns a to
varășului Nicolae Ceaușescu sint re
levate tradiționalele relații de
prietenie și colaborare româno-polo
ne, care au rădăcini adinei in Istorie
și se dezvoltă cu succes, și se arată
că România va face totul și în vii
tor pentru diversificarea și dezvol
tarea lor continuă, îndeosebi a co-

economice,
laborării și cooperării
.
tehnico-științifice și in alte domenii,
in folosul înfăptuirii programelor de
dezvoltare a construcției socialiste
în cele două țări. Totodată, în cu
vintare se subliniază cu satisfacție
buna conlucrare dintre România și
Polonia pe arena mondială, care se
înscrie ca o contribuție de seamă la
promovarea înțelegerii și colaborării
între toate popoarele planetei, la
cauza socialismului și progresului în
lume.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
urat noului ambasador succes în în
deplinirea misiunii sale în România.
★
La solemnitățile de prezentare a
scrisorilor de acreditare au partici
pat loan Totu, ministrul afacerilor
externe, și Dumitru Apostoiu, se
cretar prezidențial și al Consiliului
de Stat.

• REPOR TAJE mNOTEm INFORMA TII
Timp gravat pe cerul
turcilor. Strada mare, loc
limpede al acestui iulie,
de promenadă al orașului,
cind soarele aurește cu
avea înșirate de o parte si
migală de giuvaergiu ca
de alta prăvălioare de ma
nufactură și încălțăminte,
sele. arborii, pămintul. Să
treci la oeasul amurgului
o cofetărie șl două librării.
pe străzi, să privești cartie
Viată de tîrg provincial,
cu cocoși răvășind zorile
rele orașului și să constați
pe garduri, cu pensionari
că tot ce te înconjoară
uitați în grădini de crizan
configurează dimensiunea
unui timp istoric, impreg
teme. Doar simbăta orașul
nat de dragostea și iscu începea să se tulbure de
sința celor ce locuiesc pe
un freamăt înecat în mi
rosuri de ceapă prăjită și
acest pămlnt. In vremea
mititei, varză șl țuică fiar
noastră marcată de biruin
tă. Veneau țăranii din îm
ță. frumosul a devenit o
prejurimi să cumpere și,
realitate, o hrană spiritua
să vîndă porumb și vite la
lă al cărei rol in cetate e
tîrg
la Pitești, apoi cin
bine stabilit prin contopi
steau la circiuma din colț
rea finalității emoționale
si plecau hurducăind căcu accepția modernă a uti
lității. Noua înfățișare a
orașului impune prin ele
gantele construcții care
răsar ca din pămint de la
o zi la alta. Înconjurate de
vaste spatii verzi, puncta
te de grația trandafirilor,
a petuniilor și albăstrele
lor. Adevărate citadele cu
arcade împodobite In por
țelan. sticlă și metal, se
proiectează tn spațiul lim
pede al zilei : nuntirea lu
minii cu linii li culori ca
definesc o geometrie nouă,
care topește în ea visul și
ruțelo prin amurgul pră
spiritualitatea
timpului
fuit.
prezent.
Astăzi. • noul carte,
Așezat la confluenta Arcaptivantă. »-a deschis in
fesului cu rîul Doamnei,
istoria orașului. Dincolo
'iteștiul este pomenit pen
de faimoasele clădiri, de
tru prima oară ca așezare
parcuri înflorite, de finstabilă de către Mircea cel
tini arteziene ce-și mur
Mare. La 20 mai 1388. în«estrlnd așezămintele de
mură povestea tntr-un
spațiu al luminii și culo
la Cozla și Cotmeana,
domnitorul nota: .... am
rii. vei fi uimit să vezi
cum oamenii. împletind
dăruit și o moară în ho
hărnicia cu chibzuiala, cin
tarul Piteștilor".
stea cu puterea. Intr-o
Loc de întîlnire și popas
curgere permanentă de eal negustorilor care ve
nergie și elan, s-au înca
neau din regiunile de peste
drat cu o forță nebănuită
Carpați către Capitală sau
în ampla respirație a erei
Dunăre. Pitestiul ajunge
să
aibă
socialiste.
— peste secole —
Pitești, cetate a chimiei.
profilul unui tîrg cu carPitești, cetate unde Însem
tiere muncitorești — Gănate centre industriale
vana Si Gară — grupate
iradiază fosforescente sem
_ .......,
In
jurul_________
fabricilor Textila
nale pe harta României.
și Tăbăcărie. în jurul de
Pentru a se putea realiza
poului C.F.R. și al Tablietransformarea fundamen
relor metalice. Am copilă
rit printre oamenii acelor tală a municipiului, Pitești
într-un puternic centru in
vremi cu case înconjurate
dustrial. economic și so
de curți cu duzi la poartă,
cial. în fiecare cincinal —
cu bănci, unde se adunau
și cu deosebire după Con
seara copiii și femeile la
gresul al IX-lea al parti
vorbă, cu străzi înguste si
dului — au fost repartiza
cișmele curgătoare.
cu
te însemnate fonduri de
maidane și plozi desculți,
investiții, care au însumat
jucînd fotbal cu mingi de
în perioada 1966—1986 pes
cîrpă. Am crescut în ora
te 40 de miliarde lei. Peste
rul acesta asteptînd dumi
82 la sută din aceste fon
nicile cu muzică militară
duri au fost destinate dez
fi călușari. cu bragă.
ciubuc și susan in coșurile voltării industriei. Așa se

explică faptul că. fată de
anul 1965. volumul produc
ției industriale în anul
1986 a crescut de peste 33
de ori. iar producția anu
lui 1950 se realizează în
mat puțin de două zile. Existența in acest oraș a ce
lei mai mari platforme pe
trochimice din tară vor
bește de la sine despre
gradul de dezvoltare. De-a
lungul anilor au intrat in
producție ineă două rafi
nării. numeroase instalații
in petrochimie (noua piroliză, secțiile de polietile
nă de joasă presiune), s-a
construit un modern cen
tru de cercetare s.a.m.d.
Pițeșțiu] , este un pivot al

Pitești,
orașul de ieri,
orașul de azi
-chimiei românești, unul
din marile centre de pre
lucrare a petrolului din
lume. De asemenea, între
prinderea de autoturisme
din Colibași. care a intrat
in producție la 2 august
1968, a constituit si consti
tuie un mare succes, o
realizare de prestigiu na
țional. Elegante si strălu
citoare. „Daciile" alunecă
pe șoselele României si ale
altor țări, vorbind lumii
de bunul gust, gîndirea si
indemînarea argeșenilor.
Puternicul caracter in
dustrial al Piteștiului con
temporan se contura tncă
de la începutul deceniului
al optulea prin prezenta
celor 26 de unitiți indus
triale. dintre care amin
tim : combinatul de indus
trializare și prelucrare a
lemnului, Întreprinderea de
motoare electrice, cu pro
duse competitive solici
tate de R. F. Germania,
U.R.S.S.. Iugoslavia. Polo
nia. Turcia, Italia etc.,
combinatul
de articole
tehnice din cauciuc, întreprinderea „Textila", în
treprinderea de stofe „Argeșana", întreprinderea de
bere, întreprinderea de
produse metalice și pre
fabricate din beton, în
treprinderea da lncălță-

minte etc., etc. Pentru va
lorificarea
potențialului
hidroenergetic al riului
Argeș, s-au construit trei
lacuri de acumulare, Bascov. Pitești și Golești, și
trei hidrocentrale. Pe har
ta obiectivelor energetice
nucleare. Pitestiul figu
rează din 1976 cu Institu
tul de reactori nucleari
energetici.
Despre nestăvilita creș
tere a orașului vorbesc elocvent cifrele. Aproape
50 000 de apartamente noi
au fost date în folosință.
Față de tirgul de odinioa
ră. aspectul edilitar, urba
nistic impune prin con
struirea marilor cartiere :
calea București, cartierul
Craiovei. Războeni. Triva
le. Mărășești, zona Nord,
Găvana I și II. Prundu,
Eremia Grigorescu. Popa
Șapcă. Tudor Vladimirescu. Exercițiu etc.
Linia suplă a blocurilor,
eleganta curgere a străzi
lor sint luminate de in
cendiul trandafirilor, de
prospețimea gazonului, pe
care strălucesc cristalele
de rouă ale zorilor, iar re
flexele amurgului intirzie,
îmbrâțișind cu tandrețe
pămintul.
Se euvine să aducem omagiul cald constructorilor
care, prin munca lor. dă
ruiesc noi si emoționante
peisaje acestui pămint. Anonimi. ei oferă spectacolui grandios al zborului
într-un orizont deschis
sentimentului și acțiunii
prin metaforă creatoare.
Știm, azi, și mîine, și me
reu, stilul și culoarea spec
tacolului constructiv se vor
îmbogăți cu noi nuanțe, cu
noi rafinamente, edificiile
înălțate configured spatii
ultramoderne. Etapa isto
rică — ce-și leagă numele
de marile ctitorii ale
Epocii Nicolae Ceaușescu,
epocă inaugurată acum 23
de ani prin spiritul înnoi
tor al Istoricului Congres
al IX-lea al partidului —
etapă pe care o trăiesc și
pitestenii. ca toți locuito
rii tării, se poate grava ca
un însemn heraldic pe
noua carte deschisă în Ar
geș. se poate transpune in
incandescenta si tulbură
toarea curgere a unui
poem. Este poemul zilelor
noastre, zile ale pasiunii,
ale performantei, ale bi
ruinței comuniste, revolu
ționare.

OUUa NTCOLESCU

„Electromureș" o marcă de prestigiu,
o garanție a produselor de calitate
Cu cele 5 lecții ale sale — con
ductori, electrocalorice, mecanică
fină și electronică, utilaje și sculărie — situate pe trei platforme di
ferite. întreprinderea „Electromu
reș" este cea mai mare unitate eco
nomică din județul Mureș. Oamenii
muncii de aici, harnici și iscu
siți, sînt în majoritatea lor tineri.
Există în rîndul acestui colectiv un
factor dinamizator, care a creat o
mare emulație pentru nou, pentru
calitate, pentru seriozitatea și res
ponsabilitatea actului de creație.
Folosirea expresiei „act de creație"
nu e delo: întîmplătoare. dacă
avem in vedere că tn această uni
tate modernă a industriei noastre
electronice șl electrotehnice, oa
menii săi, stimulați să glndească,
să îndrăznească și să viseze la lu
cruri pe care cei vîrstnlci le con
siderau, cu ani in urmă, irealizabi
le, au ajuns azi să-și pună semnă
tura pe produse ale tehnicii de virf,
marca unității — „Electromureș" —
fiind din ce in ce mai apreciată
și respectată.
Cine a cunoscut unitatea in urmă
eu numai cițiva ani și o vizitează
azi rămine, tntîi de toate, sur
prins de un lucru : gradul
Înalt de Înnoire a producției.

Față de cincinalul precedent, tn
prezent, tot ceea ce realizează
„Electromureș'l“ — mii de «ortotipodimensiuni — stnt, practic, produse
noi sau reproiectate, executate pe
linii tehnologice cu un ridicat grad
de mecanizare și o productivitate
Înaltă. Numai în perioada care a
trecut din acest an, peste 62 la sută
din produsele unității le reprezintă
cele noi sau reproiectate. Secretul?
„Nu e vorba de nici un secret —
ne spune inginerul loan Toader,
secretarul comitetului de partid, el
Însuși un neobosit inventator. Este
vorba, mai degrabă, de știința do
a face ca fiecare membru al colec
tivului, de la muncitor la director,
■ă fie, la locul său de muncă, un
promotor al noului".
Faptul că unitatea dispune de u«
„nucleu" de cercetare-proiectare
constructivă și tehnologică alcătuit
din peste 300 de cadre tehnice cu
studii superioare, iar proiectarea
efectivă a produselor și tehnolo
giilor noi se realizează în colabora
re cu oficiul de calcul a făcut ca
implementarea tn producție (prin
.proiectarea asistată de calculator)
să se realizeze în timp foarte scurt,
iar perioada care a trecut de la
realizarea prototipului și lansarea

pe piață a produsului de serie Să
fie comparabilă cu cea realizată in
țări Industriale avansate.
Avind în vedere că nu există
unitate economică sau familie care
să nu fi beneficiat, pină acum, in
tr-un fel sau altul, de produsele în
treprinderii, se pune Întrebarea :
cu ce s-a afirmat, în ultimul timp,
inteligența tehnică și vocația con
structivă a celor de la „Electromu
reș"? „înnoirea și modernizarea fa
bricației — ne spune inginerul loan
Olteanu, directorul întreprinderii —
au avut și au drept unic scop reali
zarea unor produse de care econo
mia națională are efectiv nevoie.
Totodată, am urmărit și urmărim
să realizăm performanta ca tot ce
producem, la un moment dat, să
poată fi exportat in orice țară a
lumii".
Este de subliniat faptul că „Elec
tromureș" reușește să asigure, la
timp și de calitate, produse din
domeniile prioritare ale economiei
— nuclear, auto, naval, minier,
electronică și microelectronică, me
canică fină, aeronautică și altele.
Totodată, „Electromureș" și-a ex
tins gama produselor audio, realizind turnuri muzicale, noi tipuri
de copiatoare electrostatice, MEC 1
M și C-112 — ultimul avind la bază

A REPUBLICII SAO TOME Șl PRINCIPE
Domnului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe,
Președintele Republicii Democrate Sao Tome și Principe

DIDIER RATSIRAKA
Președintele
Republicii Democratice Madagascar

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a trimis o tele
gramă primului ministru al Marii
Britanii, Margaret Thatcher, în legă-

tură cu tragicul accident de la plat
forma petrolieră „Piper Alpha", prin
care exprimă sentimentele de com
pasiune și rugămintea de a trans
mite condoleanțe familiilor indoliate.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 67-a aniver
sări a victoriei revoluției populare
mongole — Ziua națională a Repu
blicii Populare Mongole — ambasa
dorul acestei țări la București, Togoociin Ghenden, a oferit luni o re
cepție.
Au participat Ludovic Fazekaș,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprimministru al guvernului, membri ai
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, ai unor organizații de
masă și obștești, precum și ai Asocia
ției de prietenie româno-mongole,
activiști de partid și de stat, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de
cultură și artă.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

In Capitală s-a deschis, luni, o ex
poziție de carte academică poloneză,
organizată de Editura Academiei
Republicii Socialiste România în co
laborare cu Biblioteca centrală uni
versitară. Expoziția, organizată in
sediul acestei mari biblioteci, reu
nește peste 450 de titluri — volume
de știință, tehnică, enciclopedii, lu
crări de cultură și civilizație polo
neză, dicționare, albume de artă.
La vernisaj au participat academi
cieni, alți oameni de știință, artă șl
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai editurilor de carte
academică poloneză, precum și
membri ai Ambasadei R.P. Polone
la București.
(Agerpres)

SAO TOME

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Democrate Sao Tome
și Principe vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări dumneavoastră
personal, iar poporului țării dumneavoastră progres și prosperitate.
Sint convins că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre sa
vor intări continuu in viitor, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii,
independentei naționale, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Astăzi, poporul Republicii Sao
bazele unei industrii proprii.
Tome și Principe sărbătorește Îm
Schimbări importante au avut loc,
de asemenea. în viața locuitorilor
plinirea a 13 ani de la proclamarea
țării. Dacă în trecut 70 la sută
Independenței naționale.
din populație era analfabetă, asStat situat la 300 km de coasta
tăzi
aproape toți copiii sint cuoccidentală a Africii, Sao Tome și
prinși in școli.
Principe este un arhipelag de ori
gine vulcanică, cu o suprafață de
In spiritul politicii sale de so964 kmp și o populație de apro
lidaritate cu popoarele care au
ximativ 100 000 de locuitori, care
pășit pe calea dezvoltării de sine
se ocupă cu agricultura și pes
stătătoare. România socialistă ur
cuitul ; se cultivă trestie de zahăr,
mărește cu simpatie eforturile de
cafea și mai ales cacao, care furni
puse de poporul acestei țări pen
tru consolidarea independentei și
zează 90 la sută din volumul ex
făurirea unei vieți noi. între țara
porturilor.
In perioada care a trecut de la • noastră și tînăra republică s-au
statornicit relații de prietenie și
proclamarea independentei, po
colaborare care cunosc un curs
porul micii republici a depus eforturi susținute pentru a lichida
ascendent. Un moment de seamă
urmările celor cinci secole de do
în evoluția relațiilor bilaterale
minație colonială, reușind, sub l-au reprezentat convorbirile dintre
conducerea Partidului Mișcarea de președintele Nicolae Ceaușescu și
Eliberare din Sao Tome și Prin
președintele Manuel Pinto Da
cipe. să obțină unele succese evi
Costa, care au deschis rodnice
dente : au
fost naționalizate
perspective conlucrării dintre cele
două țări, în interesul reciproc, al
plantațiile de cacao și cafea, au
păcii și înțelegerii internaționale.
luat ființă ferme agricole, s-au pus

La Eforie Sud s-a deschis
tabăia internațională
pentru copii
(Urmare din pag. I)
asigura o mai bună folosire a resur
selor, organizarea rațională a activi
tății de producție, eliminarea pier
derilor de producție datorită defec
telor de calitate și altele, vom îm
bunătăți tn mod substanțial nivelul
realizărilor și configurația bilanțului
de sfîrșit de an la producția fizică.
2. Principala problemă cu care ne
confruntăm o reprezintă gradul re
dus de acoperire cu contracte și
comenzi a planului, cu conse
cințe deosebite asupra utilizării
capacităților' de producție și a forței
de muncă. Acest fapt determi
nă dificultăți in realizarea pro
ducției fizice și a producției-marfă
planificate și, implicit, a celorlalți
indicatori, dată fiind concepția sistemică a fundamentării planului.
Față de această situație, avînd în
vedere că nivelul redus de contrac
tare reflectă nu numai calitatea ac
tivității de promovare a exportului,
ci și competitivitatea produselor ofe
rite spre contractare, prin mobiliza
rea potențialului științific »i tehnic
existent în județ, atit în unitățile de
producție, cît și în cele de invățămînt superior și cercetare-proiec
tare, am declanșat acțiuni de anver
gură, susținute, menite să asigure o
îmbunătățire semnificativă a com
petitivității ofertei. în acest scop,
au fost luate în analiză din punct
de vedere al caracteristicilor econo
mice și tehnico-funcționale princi
palele produse pentru care cererea
de export sau nivelul de eficiență
realizat nu sint corespunzătoare, stabilindu-se obiective și criterii . rigu
roase care trebuie să fie atinse in
urma reproiectării și modernizării
acestora.
Ne preocupăm de stimularea ac
tivității de invenții și inovații,
In care sens ființează tn județ cu
bune rezultate școala de inventică,
convinși fiind că sporirea conside
rabilă a interesului pentru produ
sele oferite nu poate avea loc decit
numai dacă acestea încorporează
soluții tehnice și constructive de
virf pe plan mondial.
Urmărim Îndeaproape modul de
realizare a obiectivelor de plan tehnic și a măsurilor din programele
de perfecționare a organizării și
modernizare a producției, in cadrul
cărora se pune accent pe realizarea
de produse noi, care asigură îmbo
gățirea și creșterea calitativă a ofertei de mărfiiri. In general, prin
comisia județeană de coordonare a
activității de comerț exterior men
ținem o conlucrare permanentă cu
întreprinderile specializate prin care
se derulează exportul și cu condu
cerile centralelor pentru a ne putea
adapta cit mai operativ cerințelor
partenerilor potențiali, asigurind
astfel premisele încheierii cît mai
multor contracte externe. în fine, aș
mai adăuga faptul că acordăm o
deosebită atenție realizării la ter
men și în condiții de calitate corespunzătoare a tuturor contractelor
și comenzilor asigurate, ceea ce este
de natură să determine sporirea increderii partenerilor în întreprinde-

trei brevete de invenții — echipa
mentul de programare asistată de
calculator a mașinilor-unelte cu
comandă numerică „EPAC-1" (care
are ia bază 4 invenții), sistemul de
urmărire a consumului de energie
electrică și altele.
Deși „Electromureș" nu este spe
cializată în producția de scule, în
treprinderea a ajuns să realizeze șl
pentru export astfel de produse :
matrițe, stanțe și dispozitive care
solicită o complicată proiectare si
execuție inginerească.'Fapt este că
tehnologiile avansate aplicate in
producție, sculele, mașinile și utila
jele de mare randament nu au rămas
numai un bun al celor de la „Elec
tromureș", ci, la cerere, au fost ofe
rite și altor unități. In afara liniilor
automate de cromare și galvaniza
re, care asigură o Înaltă producti
vitate și o calitate ireproșabilă tu
turor produselor, „Electromureș"
oferă. In cadrul procesului de mo
dernizare a altor întreprinderi, za
și pentru export, trefiloare treapta
a IV-a pentru producerea cabluri
lor electrice, trefiloare de sîrmă de
cupru subțire de 0,1—0,4 mm eu
recoacere in flux continuu, insta
lații de vacuumare pentru procesul
de extrudare a materialelor plas
tice, componente de mecanică fină
pentru industria electronică și alte
le, a căror calitate înaltă a făcut,
deopotrivă, să fie exportate — ală
turi de alte produse — In peste 30
de țări ale lumii.

Gheorghe GIURGIU

rile ieșene șl permanentizarea ra
porturilor contractuale cu aceștia.
O altă problemă, cu care se con
fruntă o serie de unități din județ,
o reprezintă neasigurarea bazei
materiale, atît sub aspectul acoperi
rii cu cote și repartiții a necesaru
lui fundamentat pe baza normelor
de consum aprobate și a producției
fizice planificate, cît și al ritmului
nesatisfăcător în care unii furnizori
livrează materiile prime și materia
lele contractate. Aș exemplifica. în
acest sens, faptul că prin cotele atribuite pînă în prezent nu s-a aco
perit decît 91.9 la sută din necesa
rul de dimetiltereftalat la Combina
tul de fire sintetice ; 63,6 la sută la
polietilenă de joasă densitate și 78
ia sută la cea de Înaltă densitate
pentru întreprinderea de prelucrare
a maselor plastice ; 42,8 la sută la
cherestea de stejar, 17 la sută din
necesarul de poliuretan pentru în
treprinderea de prelucrare a lemnu
lui ș.a„ exemplele rezumindu-se
numai la materii prime și mate
riale care afectează direct șl deter
minant realizarea producției pentru
export.
In fine, a* mat ridica o problemă
care condiționează recuperarea res
tanțelor șl realizarea producției fi
zice, și anume darea in folosință a
noilor obiective de Investiții. Or,
din acest punct de vedere trebuie
eă arătăm că avem unele restanțe.
Astfel, la întreprinderea metalur
gică din Iași avem nerealizată sec
ția de benzi înguste laminate Ia
rece, din care Cauză de la sfîrșitul

lunii ianuarie a.c.. cind trebuia să
fie dată in funcțiune, avem mari
dificultăți in aprovizionarea cu ma
terii prime. De asemenea. între
prinderea metalurgică va râmine și
în continuare cu restanțe la țevi și
profile față de beneficiari dacă în
treprinderea mecanică Vaslui nu va
înțelege să livreze liniile de fișiere,
cărucioarele de rulare și alte uti
laje. La rîndul său, întreprinderea
metalurgică din Buzău trebuie să asigure în cel mal scurt timp liniile
de profilat șl ambalat, iar între
prinderea de construcții de mașini
Reșița să furnizeze cajele pentru
laminorul de 400—600 mm. O situație
similară există și la întreprinderea
mecanică „Nicolina", unde nu pot fi
contractate unele utilaje pentru
noua capacitate de fabricație a boghiurilor pentru export, deoarece
I.C.S.I.T.M.U. “Titan j- București,
precum și I.C.T.C.M. București nu
au proiectat Încă utilajele respective.
Se euvine •rătat șl că pentru nolle capacități de_ producție
. .
. _ din. .județ
nu există încă repartiții la furni
zori pentru utilaje tn valoare de
18 milioane lei. tn context, mai sînt
de menționat utilaje comandate și
necontractate In valoare de 20 mi
lioane lei, utilaje -cu proiecte în
curs de avizare la furnizori etc.
Insistăm să rezolvăm toate aceste
probleme. împreună cu forurile de
resort, astfel încît recuperarea res
tantelor la producția fizică să poată
fi tăcută în oel mai scurt timp.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Succese românești în întreceri internaționale
• Participind la tradiționala com
petiție internațională de canotaj
academic „regata Lucerna", sportivii
români s-șu comportat excelent,
repurtînd victorii de prestigiu, intr-o
companie redutabilă. în concursul
feminin, echipajul de schif 8 plus 1
el României s-a clasat pe locul 1, cu
timpul de 6’03”99/100, urmat de R.D.
Germană (6’07”75/100) și S.U.A.
(6’08”96/100). La schif dublu fără
cirmaci, vîslașele românce Rodica
Arba și Olga Homeghi au terminat
învingătoare tn 7’06”94/100, urmate
de echipajele Bulgariei (7'11”31/1OO)
și R.D. Germane (7’14”68/100). La
schif 4 eu visle și la schif dublu cu
vîsle echipajele României s-au situat
pe locul al doilea. In concursul
masculin, in proba de schif dublu
fără cirmaci, echipajul României
(Dobre, Neagu) a obținut victoria cu
timpul de 6’30”31/100, urmat de R.D.
Germană (6’34”25'100) și Iugoslavia
(6’37”ll/100). In proba de schif 4 plus
1, echipajul României a ocupat locul
al treilea în 6’U”84/100, precedat de
R.D. Germană (6’09”36/100) și U.R.S.S.
(6-11 ”52.100).
• La interval de numai 48 de ore
după succesul obținut în concursul
de la Londra, tînăra atletă româncă
Paula Ivan și-a Înscris in palmares
o nouă victorie, de data aceasta pe

stadionul din Nisa, unde s-a clasat
pe locul 1 in cursa de 1 500 m cu
timpul de 4’00”14/100, urmată de
coechipiera sa Mitica Junghiatu-Conștantin (4’04”38 100) și olandeza Elly
van Hulst (4'04 ”88/100). In proba
feminină ■ de săritură in înălțime,
Alina Asaftei (România) s-a situat
pe locul al doilea cu rezultatul de
1.98 m, precedată de Silvia Costa
(Cuba) — 2.02 m.
• In localitatea Trebon, din Ce
hoslovacia, s-a desfășurat competiția
internațională de canotaj academic
„Concursul Prietenia", la care au
participat sportive junioare din Bul
garia, Cehoslovacia. R.D. Germa
nă, Polonia, România, Ungaria și
U.R.S.S.
în proba
schif 2 vîsle, primul
loc a fost ocupat de echipajul Româ
niei. cronometrat ' in 5’29”03/100,
urmat de R.D. Germană — 5'37'’O6 100,
U.R.S.S. —- 5’38”33T00,
33 100, Polonia —
S’59”26/100 și Bulgaria — 6’02”54/100.
în cursa de 4 plus 1. schiful
României a ocupat
____
___
locul 3. ...
in
5’30”90/100, fiind precedat, de echi
pajele Bulgariei — 5’26’'36'100 și Ce
hoslovaciei — 5’29”33,TOO. La 2 rame
fără cirmaci, tinerele canotoare
românce s-au situat pe locul 4, in
6’05”67/100.

ATLETISM • La Nisa, tn cadrul
unui concurs internațional, sovieticul
Serghei Bubka a stabilit un nou
record mondial la săritura cu prăjina,
cu rezultatul de 6,06 m. Acesta a
fost al 9-lea record al lumii realizat
de Serghei Bubka, In prezent in
vîrstă de 23 de ani • Cu ocazia
tntîlnirii bilaterale de atletism de la
Neubrandenburg, dintre echipele
R.D.G. și Italiei, Heike Dreschler
(R.D.G.) a stabilit un nou record al
țării sale la săritura In lungime cu
rezultatul de 7,48 m — a doua per
formanță din toate timpurile, după
recordul mondial deținut de sovietica
Galina Cistiakova, cu 7,52 m.
AUTOMOBILISM. Marele premiu
automobilistic de formula 1, desfășu
rat pe circuitul de la Silverstone
(Anglia), a revenit brazilianului Ayr
ton Senna (McLaren-Honda), crono
metrat pa distanta de 310,570 km
cu timpul de lh 33’16”367/1000. Pe
locurile următoare s-au clasat engle
zul Nigel Mansell și italianul
Alesșandro NanninL

CICLISM. Etapa a 8-a a Turului
Franței, disputată pe traseul ReimsNancy (219 km), a fost ciștigată de
vest-germanul Rolf Golz în 5h 24’18”
(medie orară 40,518 km). In același
timp cu învingătorul au sosit belgia
nul D. Wilde, italianul Bagno, irlan
dezul Sean Kelly și redutabilul
cățărător columbian Luis Hererra,
care și-a făcut simțită prezența in
această etapă de plat, acum cind
caravana se pregătește să atace pri
mele urcușuri din munții Alpi. în
clasamentul general, pe primul loc a
trecut canadianul Steve Bauer, urmat
de olandezul Nijdam, la 10“.
BASCHET. Turneul internațional
de baschet masculin de la Rotterdam,
contind pentru calificarea Ia Jocu
rile Olimpice, a fost ciștigat de for
mația U.R.S.S. — 14 puncte (neînvin
să), urmată de Iugoslavia (13 punc
te), Spania, Italia. Grecia (cite 11
puncte). Marea Britanie — 8 puncte
și Franța (7 puncte). Clasate pe
primele trei îocuri, selecționatele
U.R.S.S., Iugoslaviei și Spaniei au
obținut calificarea la Olimpiadă.

vremea
Institutul de meteorologie fl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 1> Iulie, ora 20 — 15 iulie.
ora 20. In (ară : Vremea va ti predo
minant frumoasă, eu cerul variabil,
excepttnd
regiunile
din nord-estul,
estul țl sud-estul țării, unde, la tneepiitul Intervalului, va ft tn general

Instabilă, Iar cerul va prezenta tnnorărl accentuate șl vor cădea ploi loca
le, sub formă de averse, Însoțite de
descărcări electrice, cantitățile de apă
fiuțind depăși 15 litri pe metrul pătrat,
n celelalte regiuni, averse izolate,
mal ales după-amlaza. Vtntul va su
fla slab pînă la moderat, cu Intensifi
cări trecătoare la începutul
Interva
lului tn estul țării din sector estic.
Temperatura va marca o creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse, în
general, Intre 10 și 18 grade. Iar ma
ximele între 23 și 33 grade. Izolat mal
ridicate tn ultima zi.

La Eforie Sud s-a deschis tabăra
internațională pentru copii la cara
participă delegații din țări ale Eu
ropei, Asiei, Africii și Âmericii La
tine.
Desfășurate sub semnul generosu
lui Mesaj adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialista
România, întregului tineret cu pri
lejul zilei de 1 Iunie și al Apelului
de pace al copiilor României socia
liste adresat tuturor copiilor lumii
cu aceeași ocazie, activitățile orga
nizate în cadrul taberei internațio
nale vor da expresie dorinței da
pace a celei mai tinere generații da
pretutindeni, vor contribui la inten
sificarea legăturilor de colaborare și
prietenie intre organizațiile de copil
din țările participante.

Succese ale elevilor
români la Olimpiada
internațională de chimie
Ediția 1988 a Olimpiadei interna
ționale de chimie, desfășurată in
capitala Finlandei, cu participarea
unor elevi din 26 de țări, a adus noi
succese școlii românești de speciali
tate. Trei elevi români, prezenți la
această prestigioasă competiție, au
obținut premii,, continuînd în acest
fel seria frumoaselor rezultate înre
gistrate la edițiile precedente. Ast
fel. Sabina Andrada Zurac, de la
Liceul „Mircea cel Bătrîn" din Con
stanța, a obținut premiul I, Emil
Tripa, de la Liceul industrial nr. 12
din Arad, premiul II, iar Costlcă
Aloman, de la Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu" din
Brăila, premiul III.
(Agerpres)

tv
20.00
20.25
20.45
21,30

Telejurnal
Timp și anotimp tn agricultură
Popas muzical cralovean
Așezări vechi, orașe tinere. Film
documentar. Producție a Studiou
lui de film TV
zi.so Telejurnal
22.00 închiderea programului.

teatre
• Teatrul satlrlc-muzioal
,,C. Tănase“ (15 56 78) ; (grădina Boema) :
O seară la Boema — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Clntă cioclrlie
— 18

cine

a

• Să-ți vorbesc despre mine : FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ;15,45
.................
“
; 18 ; 20.
• Flăcări pe comori : FERENTARI
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19.
• Vulcanul
stins î
VIITORUL
(10 67 40) — 15 : 17 : 1».
•Tn fiecare zi ml-e dor de tine :
STUDIO
(59 53 15) — io : 12,15 :
14.30 ; 16,45 : 19. MIORIȚA <14 27 14)
- 9 ; 11 ; ■13“ ................
; 15 ; 17 ; 19.
• Duminica tn familie : POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19.
• Niște băieți grozavi
MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
• Orele 11 : ARTA (21 31 86) — • ;
13 ; 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : PACEA (71 30 85) — 9 ; 11.
• Reexaminarea î
TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Memorie
regăsită :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
• Legenda lui On Dai : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15 ; 17 ; 19, LU
MINA (14 74 16) — 9 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 : 17,45 ; 20.
• Pădurea : COTROCENI (49 48 48)
— 15 ; 17 ; 19.
*
• Program specia! pentru copil
și
tineret : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ;
13 : 15.
• Jandarmul
și
Jandarmerlțele :
UNION (13 49 04) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.
• Omul de pe bulevardul capucini
lor : scala (11 03 72) — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17,15 ; 19,30.
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O politică de amplă deschidere
internațională, de dezvoltare a colaborării
ce toate forțele înaintate ale lumii
...România 1965 — România 1988.
Perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului este pe
rioada in care țara noastră, străbătind un drum Istoric în devenirea
ei socialistă, s-a afirmat totodată
ca un factor activ si constructiv în
viața Internațională, promovînd o
politică externă de amplă deschide
re, militînd consecvent pentru dez
voltarea largă a colaborării cu sta
tele din toate zările lumii, cu toate
forțele înaintate ale contempora
neității. Orientările fundamentale
ale acestei vaste și multiforme
activități au fost șl sînt indisolubil
legate de gîndirea prodigioasă, materialist-dialectică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de marea sa
capacitate de a analiza științific
realitățile lumii contemporane, de
a sesiza esența proceselor și feno
menelor complexe ale vieții inter
naționale. Secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
a fundamentat teoretic și a formu
lat, în spiritul unei autentice gîndlri noi, revoluționare, întreaga po
litică externă a partidului și sta
tului nostru, o politică străină
oricărei închistări, deschisă spre
ceea ce este nou șl menit să se
afirme, spre cerințele obiective ale
dezvoltării omenirii — și a acționat
cu neobosită pasiune pentru tradu
cerea în viață a acestei politici,
O trăsătură caracteristică, dis
tinctivă a politicii externe a Româ
niei în acest răstimp a fost și
rămîne orientarea consecventă și
fermă spre dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare cu și intre
toate țările socialiste. Devenită
atît de obișnuită în vocabularul
politic românesc, orientarea stra
tegică sintetizată în această formu
lă și-a vădit caracterul profund
novator șl a avut o uriașă însem
nătate principială și practică.
Cu neabătută principialitate șl te
nacitate, partidul nostru a militat
In vederea realizării unei unități
noi, superioare a țărilor socialiste.
Așa cum a subliniat mereu secre
tarul general al partidului, această
cerință majoră rezultă din realita
tea că noua orînduire se făurește
și se perfecționează într-o mare
diversitate de condiții istorice, na
ționale șl sociale, ceea ce impune
aplicarea creatoare a legităților
generale ale socialismului.
In lumina acestor realități. P.C.R.
a susținut cu putere necesitatea de
a se respecta dreptul Inalienabil al
fiecărui partid, al fiecărei țări so
cialiste de a-sl elabora strategia si
tactica, linia politică. In mod au
tonom, independent și suveran,
potrivit condițiilor concrete în care
acționează, cerințelor etapei res
pective a construcției socialiste,
viața demonstrir.d că orice știrbire
a acestui drept, orice ingerințe au
urmări dintre cele mai nocive asu
pra raporturilor de colaborare. în
general, respectarea strictă a voin
ței si dreptului sacru al fiecărui
popor de a-și soluționa el însusi
propriile probleme, de a-si alege
orînduirea pe care o dorește — ceea
ce exclude, așa cum a subliniat
P.C.R.. exportul de revoluție sau
de contrarevoluție — este cheia
unor bune raporturi internaționale,
a păcii în lume.

în această perspectivă. România
a acționat ea Însăși. în Întreaga
perioadă de după Congresul al
IX-lea. pentru dezvoltarea legătu
rilor de prietenie și colaborare ba
zate pe egalitate, respect mutual
al suveranității cu toate statele ca
făuresc noua orînduire. Evoluția
acestei orientări principiale si-a
relevat rodnicia in extinderea si
diversificarea legăturilor cu cele
lalte țări socialiste in toate dome
niile — pe plan politic, economic,
tehnico-științific. cultural, ca si pe
plan internațional. De altfel, această orientare a găsit o recu
noaștere faptică mereu mai puter
nică. a fost validată de viată pe
planuri tot mai largi.

23 DE ANI
DE LA
CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI
Pornind de la concluziile unei în
tregi perioade istorice, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia în
Expunerea cu privire la unele pro
bleme ale conducerii activității economico-soclale, ale muncii ideolo
gice și politico-educative, precum
și ale situației internaționale : „Va
trebui să aplicăm ferm principiile
politicii noastre de întărire a co
laborării și solidarității cu toate
țările socialiste, să acționăm pentru
întărirea unității acestora, ca una
din condițiile pentru construirea cu
succes a socialismului din fiecare
țară, pentru creșterea forței de
atracție a socialismului tn lume,
întărim relațiile cu țările tn curs
de dezvoltare, in lupta lor pentru
progres, împotriva dominației și
asupririi imperialiste și neocolonlaliste. tn același timp, să extindem
relațiile șl cu țările capitaliste dez
voltate pe baza principiilor coexis
tenței pașnice. Este necesar ca, în
totdeauna, să punem la baza tutu
ror relațiilor noastre cu alte state
principiile egalității, respectului
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile
interne și avantajului reciproc,
respectării dreptului fiecărui po
por la dezvoltarea liberă, așa cum
o dorește".
Unul din obiectivele majore ale
politicii externe a României după
Congresul al IX-lea l-a constituit
dezvoltarea conlucrării eu țările in
curs de dezvoltare, a căror apari
ție. pe locul fostelor Imperii colo
niale. a schimbat complet harta

politică a lumii. Acționlnd în
acest sens. România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu au pornit, deo
potrivă. de la considerentul că.
prin telurile ce si le-au propus pe
calea propășirii lor economice și
sociale și prin necesitatea obiecti
vă de a participa la soluționarea
problemelor cardinale ale contem
poraneității. tinerelor state, care
reprezintă marea majoritate a sta
telor lumii, le revine un uriaș rol
progresist în însăși evoluția isto
rică a omenirii. Colaborarea cu ță
rile în curs de dezvoltare s-a in
tensificat astfel necontenit — atît
pe plan bilateral, cît și pe arena
internațională, unde România a avansat mereu propuneri și sprijină
acțiunile și dezideratele acestor
țări îndreptate spre lichidarea sub
dezvoltării. inclusiv spre soluțio
narea problemei datoriilor externe,
spre democratizarea relațiilor din
tre state și făurirea noii ordini economice mondiale.
Totodată. în întreaga perioadă ce
a urmat Congresului al IX-lea,
România a promovat o politică de
(colaborare cu țările capitaliste
dezvoltate, tn spiritul coexistentei
pașnice, pornind de la consideren
tul că deosebirile de orînduire so
cială nu numai că nu trebuie să
afecteze conlucrarea, ci. dimpotri
vă. o impun ca o cerință a destin
derii și înțelegerii internaționale,
a progresului general. In acest
context, acțiunile întreprinse de
țara noastră în vederea normaliză
rii relațiilor interstatale au avut
un rol însemnat în declanșarea si
dezvoltarea procesului de destin
dere si cooperare pe plan general
european. în interesul edificării
securității continentului.
De altfel, cînd. în această peri
oadă. au avut loc pe plan mondial
unele conflicte sau alte evenimen
te dramatice. România șl-a expri
mat dezaprobarea fermă șl princi
pială față de acțiunile cu caracter
agresiv, reacționar. Convingerea
României socialiste, poziția clară
preconizată de președintele țării au
fost și sînt că orice litigii, orice
problemă între state trebuie solu
ționate pe cale politică, prin dis
cuții principiale. între factorii competenți și în condițiile adecvate de
respect reciproc.
Concepția de largă cuprindere a
partidului nostru, a secretarului
său general și-a găsit o substan
țială materializare in activitatea
desfășurată pentru dezvoltarea le
găturilor de colaborare cu si Intre
toate partidele comuniste si mun
citorești. partidele socialiste si social-democrate. mișcările de eli
berare națională, partidele de orientare liberală, radicală, conside
red că unirea eforturilor tuturor
forțelor înaintate, realiste, fără
deosebire de concepții politice și
filozofice, constituie una din ce
rințele majore ale desfășurării
procesului revoluționar mondial,
ale salvgardării dreptului suprem
al popoarelor la pace, la viață, ale
progresului omenirii.

Al. CAMPEANU

INIȚIATIVE CONSTRUCTIVE, ELOCVENTE MĂRTURII

■

• România întreține relații diplomatice și
economice cu 155 de state - aproape de
două ori mai multe decît în 1965. Țara noas
tră dezvoltă relații culturale, sub diverse forme, cu 135 de state.
• După Congresul al IX-lea au fost între
prinse peste 200 de vizite la nivel inalt în țâri
de pe toate continentele.
• In cadrul dialogului purtat de președin
tele Nicolae Ceaușescu, țara noastră a fost
vizitată de peste 300 de șefi de state și de
guverne.
• Cu prilejul întîlnirilor șl convorbirilor la
nivel înalt, cu alte state, România a încheiat
aproape 700 de documente, care au deschis
ample perspective colaborării.
• Ponderea legăturilor comerciale cu ță
rile socialiste în ansamblul relațiilor econo
mice externe ale României este de peste 50
la sută.
• Pe lîngă sutele de documente ale căror
prevederi au fost înfăptuite în cincinalele

precedente, în ultima vreme România a sem
nat 240 de documente-cadru de colaborare
și 140 de acorduri și contracte în cadrul
participării sale la înfăptuirea Programului
cojnplex al C.A.E.R.
• România a construit prin cooperare sau
participă la realizarea a peste 180 de obiec
tive economice în țări in curs de dezvoltare.
Numai în anul trecut au fost date in folosință
23 de obiective construite în străinătate în
cadrul acțiunilor de cooperare ale țării
noastre.
• Mii de specialiști români acordă asis
tență tehnică in numeroase țări din Asia,
Africa și America Latină, iar în institutele de
învățămînt superior din România își fac stu
diile mii de studenți din alte țări.
• Partidul Comunist Român dezvoltă re
lații de colaborare cu peste 200 de partide
comuniste și muncitorești, partide socialiste
și social-democrate, partide de guvernămint
din țări în curs de dezvoltare, cu alte forțe
democratice, progresiste.

-AGENȚIILE DE PRESA

- De scurt
REUNIUNE. La Viena a avut loc
o nouă reuniune în cadrul consul
tărilor reprezentanților statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia și N.A.T.O. pentru elabora
rea mandatului viitoarelor nego
cieri privind reducerea forțelor
armate și armamentelor conven
ționale In Europa de la Atlantic la
Urali.

LA VIENTIANE a avut loc o
conferință națională consacrată
problemelor agriculturii. In cuvîntarea rostită cu acest prilej, Kayssone Phomvihane. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Popular
Revoluționar Laoțian, președintele

redacția

Consiliului de Miniștri al R.D.P.
Laos, a relevat importanța deose
bită a acestui sector al economiei
naționale, în care lucrează 90 la
sută din populația țării și care
contribuie în proporție de 75 la
sută la formarea venitului națio
nal. Vorbitorul a subliniat necesi
tatea mobilizării tuturor resurselor
în vederea creșterii continue a
producției agricole, subliniind. în
același timp, rolul conducător al
comitetelor de partid în realizarea
acestui obiectiv.

DEMONSTRAȚIE. în fata clădi
rii Casei Albe din Washington a
avut loc o demonstrație, partici-

ÎNCETAREA cursei înarmărilor

panțil cerind retragerea unităților
navale americane din zona Golfu
lui. De asemenea, participant^
s-au pronunțat în favoarea încetă
rii războiului iraniano-irakian.
REDUCERE. Din cauza secetei
prelungite din acest sezon agricol.
Canada își va reduce în 1988 ex
porturile de grîu cu peste 50 la
sută — a anunțat un purtător de
cuvînt al Comisiei naționale a
griului. După cum s-a precizat. în
acest an exporturile canadiene de
grîu nu vor depăși 14 milioane de
tone.

BILANȚ. în primul semestru al
acestui an. trupele guvernamentale
mozambicane au obținut succese
importante în luptele desfășurate
împotriva bandelor contrarevolu
ționare. în perioada menționată,
în provincia Tete au fost scoși din
luptă peste 200 de contrarevoluțio
nari. au fost distruse două mari
baze ale acestora și s-a relnstitult

- PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII
T
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Conferință privind prelntimpinarea unui război nuclear
STOCKHOLM 11 (Agerpres). —
La Stockholm s-au deschis lucră
rile primei conferințe a mișcării in
ternaționale „Arhitecții și proiec
tanta lumii pentru prelntimpinarea
unui război nuclear". Reuniunea are
scopul de a avertiza opinia publică
mondială asupra urmărilor catastro

fale pe care le-ar avea pentru ome
nire izbucnirea unui război nuclear.
La conferință participă, de aseme
nea, experți in domeniul dezarmării
și reprezentanți ai organizațiilor de
medici și juriști care se pronunță
pentru prelntimpinarea unui război
nuclear.

Pentru interzicerea loială a armelor atomice
CANBERRA 11 (Agerpres). —
După cum atestă un sonda) efectuat
de organizația „Poporul pentru dez
armare nucleară" din Australia, aproape 90 la sută din cei chestionați
au declarat că ar sprijini o hotărîre
a O.N.U. cu privire la interzicerea

totală a armelor nucleare. Majorita
tea celor care au participat la son
daj și-au exprimat, de asemenea,
părerea că este necesară sporirea
rolului O.N.U. In soluționarea pro
blemelor internaționale litigioase.

In favoarea realizării unei zone a păcii
și cooperării în Atlanticul de sud
BRASILIA 11 (Agerpres). — Dele
gați din 22 de țări ale Atlanticului
de sud se vor reuni, in perioada
25—29 iulie, la Rio de Janeiro, pen
tru a evalua stadiul de realizare a
unei zone a păcii și cooperării in
regiune. Crearea unei zone de pace
și cooperare in această regiune a

fost propusă de Brazilia și aproba
tă, in 1986, de către Națiunile Unite.
Surse oficiale braziliene au declarat
că problemele majore care urmează
să fie abordate in cadrul reuniunii
se referă la cooperarea pentru pace,
securitatea și dezvoltarea economică
regională.

Concluziile unui sondaj de opinie în S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). —
In cadrul unui sondaj de opinie rea
lizat de Institutul Gallup, majorita
tea covirșitoare a populației ameri
cane și-a exprimat opoziția față de

creșterea cheltuielilor militare ale
S.U.A. Un mare număr dintre cei
chestionați s-au pronunțat împotriva
continuării programului cunoscut sub
numele de „războiul stelelor".

Considerente care evidențiază necesitatea
eliminării armelor de distrugere în masă
NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — Potrivit experților O.N.U.,
armamentelor nucleare le revine o
parte însemnată din cheltuielile mi
litare ale statelor care dispun de asemenea arme. Or, in prezent, pen
tru armamente și în alte scopuri
militare in lume se alocă anual cir
ca un trilion de dolari, sumă com
parabilă cu daunele materiale pro
vocate de cele două războaie mon
diale. tn domeniul militar lucrgază
și tn timp de pace peste 50 mili
oane de oameni, tn scopul elaborării
de sisteme de distrugere este anga
jat fiecare al cincilea savant.

După cum subliniază specialiștii,
evaluarea arsenalelor nucleare, ca
și a altor tipuri de arme, trebuie să
se facă luind în considerare și dau
nele pe care le pot provoca în ca
zul folosirii lor. Cele mai pericu
loase din acest punct de vedere sînt
armele nucleare ; s-a calculat, ast"
fel, că o încărcătură nucleară in
valoare de un milion de dolari este
capabilă să distrugă forțe de pro
ducție de un miliard de dolari.
Sînt considerente care evidențiată
o dată mai mult necesitatea elimină
rii armelor nucleare, a tuturor ar
melor de distrugere tn masă.

Congresul Alianței Cooperatiste Internaționale
STOCKHOLM (Agerpres). — In
capitala Suediei s-au încheiat lucră
rile celui de-al 29-lea Congres al
Alianței Cooperatiste Internaționale
— A.C.I. Au participat 1 190 dele
gați reprezentind peste 500 milioana
membri din 80 de țări. în deschide
rea lucrărilor a luat cuvîntul Javier
Perez de Cuellar, secretar general
al O.N.U. Congresul a dezbătut ra
portul de activitate al Comitetului
Central și al Secretariatului A.C.I.
pentru perioada 1984-^-1988. precum
și rapoarte speciale privind situația
financiară a A.C.I., probleme ale
colaborării intre organizațiile coo

peratiste. cooperativele și dezvol
tarea etc.
In cuvîntul său. șeful delegației
•române. Paul Niculescu. președin
tele Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Producție, Achiziții și Desfa
cere a Mărfurilor („CENTROCOOP"),
a înfățișat pe larg posibilitățile și
condițiile create de orînduirea so
cialistă pentru afirmarea și dezvol
tarea mișcării cooperatiste în Româ
nia. Vorbitorul s-a referit la apli
carea în cadrul cooperației a prin
cipiilor autoconducerii. autogestiunii
și autofinanțării, la democrația coo
peratistă ca parte integrantă a de
mocrației socialiste în țara noastră.

Se dezvoltă conlucrarea dintre țările continentului african
CAIRO 11 (Agerpres). — La Cairo
au început lucrările unei conferin
țe a țârilor africane consacrată pro
blemelor colaborării tehnice pe con
tinent. Participă delegați din 15 sta
te, reprezentanți ai Băncii de Dezvol
tare a Africii și ai unor organiza
ții internaționale de resort. Sînt examinate căile și perspectivele ex
tinderii colaborării și schimbului de
experiență în domeniul aplicării teh
nologiilor de vîrf.
MAPUTO 11 (Agerpres). — La
Maputo au început lucrările reuniu
nii Consiliului ministerial al Con
ferinței de coordonare pentru dez
voltare a țărilor din sudul Africii
(S.A.D.C.C.), organizație regională
din care fac parte Angola, Botswa
na, Lesotho. Malawi, Mozambic,
Swaziland, Tanzania, Zambia și
Zimbabwe. Participanțil examinează
problemele legate de promovarea
dezvoltării în cadrul S.A.D.C.C., pro
iectele comune în curs de finaliza
re sau de perspectivă în domeniile
agriculturii, satisfacerii necesarului
de produse alimentare, dezvoltării
industriale, transporturilor și teleco
municațiilor, energiei, turismului,
exploatării și valorificării resurselor
naturale, precum și aspecte referi
toare la coordonarea eforturilor in
direcția dezvoltării și realizării re
comandărilor reuniunilor la nivel
înalt ale S.A.D.C.C. Consiliul minis
terial va examina, de asemenea, re
levă agenția ZI AN A, urmările poli
ticii agresive de destabilizare pro
movate de regimul minoritar rasist
de la Pretoria șl care afectează în
principal eforturile de dezvoltare economică ale țărilor membre aie
S.A.D.C.C.
Participanții vor elabora progra
mul de acțiune al S.A.D.C.C. pe pe
rioada 1988/1989, care va fi supus

controlul asupra unor localități ocupate vremelnic.
VIZITA. Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, Ciriaco
de Mita, a conferit cu primul-ministru spaniol, Felipe Gonzalez,
aflat într-o vizită oficială la Ro
ma. Au fost analizate probleme
ale zonei Mediteranei șl aspecte
ale relațiilor din cadrul Pieței co
mune.
VAL DE VIOLENTA. în ultime
le două zile ale săptăminii trecute,
la Los Angeles «i-au pierdut viata,
în cursul unor schimburi de focuri
între diferite bande de gangsteri,
două persoane. în timp ce zece au
fost grav rănite. In acest an. tn
marele oraș american au murit,
din aceleași motive, 150 de persoa
ne. ceea ce a determinat consiliul
municipal să acționeze pentru in
tensificarea acțiunilor polițienești.
Din februarie pînă în prezent s-au
organizat numeroase razii, care nu

spre examinare și aprobare celei
de-a VIII-a întîlniri la nivel tnalt a
organizației, programată să Înceapă
la sfîrșitul acestei săptămîni in ca
pitala Mozambicului.
LUANDA 11 (Agerpres). — Ango
la și Mozambicul au încheiat la
Luanda un acord comercial, precum
și un document care stabilește căi
le de efectuare a plăților și stipu-ț
lează aplicarea tarifelor preferenția
le și a altor facilități comerciale
între cele două țări — relatează
agenția Prensa Latina.
ADDIS ABEBA (Agerpres). —
Povara zdrobitoare ă datoriei exter
ne. reducerea preturilor materiilor
prime și situația economică interna
țională. în general nefavorabilă, au
făcut ca rezultatelor slabe din agri
cultură să nu li se acorde atenția
cuvenită, atunci cînd a fost exami
nată situația economică a continen
tului african — se afirmă intr-un
raport comun pregătit de Comisia
economică a O.N.U. pentru Africa
și de Banca de Dezvoltare a Africii.
Potrivit documentului, producția
din anul 1987. cînd rata creșterii
agricole a fost de 0,5 la sută pentru
întregul continent. reflectă nivelul
scăzut al creșterii economice gene
rale — de numai 1,5 la sută, compa
rativ cu 3,8 la șută în 1986. Această
situație gravă a predominat în toa
te regiunile, deși a fost mai accen
tuată in nord-estul și estul Africii,
unde producția agricolă a scăzut cu
6.2 și. respectiv, 0,2 la sută, relevă
documentul.
îndelungatul sezon uscat, ploile
tîrzii și insuficiente, care au căzut
in mod inegal, au contribuit la În
registrarea producției slabe din agri
cultură.

au determinat însă reducerea va
lului de violentă din oraș. Se men
ționează că Ia Los Angeles și in
împrejurimi acționează aproxima
tiv 500 de bande, cu un efectiv de
70 000 de persoane.

SENTINȚE. Tribunalul distric
tual din Bologna a pronunțat luni
sentințele
împotriva
autorilor
atentatului din august 1980. din
gara acestui oraș, soldat cu moar
tea a 85 de persoane și rănirea al
tor 200. Este vorba de un grup
mal larg de elemente, neofasciste,
în frunte cu Valerio Fioravantl.
Francesca Mambro, Sergio Picciafuoco și Massimiliano Fachini,
care au fost condamnați la închi
soare pe viată. Cercul vinovatilor
a fost însă mal larg, alti patru
acuzați fiind condamnați la cite
zece ani închisoare.
ALEGERI PREZIDENȚIALE. Un
purtător oficial de cuvînt a anun
țat că în Liban vor avea loc ale

VARȘOVIA

Convorbiri polono - sovietice
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La
Invitația primului-secretar al C.C.
al P.M.U.P., Wojciech Jaruzelski,
luni a sosit la Varșovia, într-o Vi
zită oficială de prietenie, Mihail
Gorbăciov, secretar general ăl C.C.
al P.C.U.S. In aceeași zi — infor
mează agențiile P.A.P. și T.A.S.S. —

Reuniune

0. N. U.

a avut loc o primă rundă de con
vorbiri polono-sovietice la nivel
înalt, fiind abordate sarcinile celor
două partide în etapa actuală de edificare a societății socialiste, pre
cum și probleme ale situației inter
naționale.

consacrată

problemelor

protejării mediului înconjurător și dezvoltării
OSLO 11 (Agerpres). — Principale
le probleme care preocupă omenirea
sînt prelntimpinarea pericolului unui
război nuclear, asigurarea unei dez
voltări economice, politice și sociale
egale și stabile pentru toate țările
și apărarea mediului ambiant — se
subliniază în comunicatul final al
Conferinței O.N.U. consacrate pro
blemelor protejării mediului înconju
rător și dezvoltării, desfășurate la

Oslo. Soluționarea acestor probleme
globale — se arată în documentul
forumului de la Oslo — reclamă
eforturi comune ale statelor, un
dialog amplu și constructiv.
La reuniune, la care a fost prezent
secretarul general al O.N.U., Perez
de Cuellar, au luat parte reprezen
tanți ai unor organizații guverna
mentale și neguvernamentale cu
preocupări în acest domeniu.

ORIENTUL MIJLOCIU
Continuă mișcarea de protest palestiniană in teritoriile
de pe malul de vest al Iordanului și Gaza, ocupate de Israel
In teritoriile de pe malul de vest
al Iordanului si Gaza, ocupate de Is
rael, a continuat, luni, mișcarea de
protest palestiniană. In orașul Tulkharm au avut loc noi manifestații,
fiind înregistrate ciocniri între pa
lestinieni și forțele israellene. Pos
tul de radio Israel, citat de agenția
M.E.N.A.. a anunțat că militarii au
folosit grenade cu gaze lacrimogene
și arme cu gloanțe de cauciuc, în
încercarea de a-i dispersa pa de
monstranți. (Agerpres).
CAIRO (Agerpres). — La Cairo
au avut loc convorbiri între pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak,
și regele Hussein al Iordaniei, care
s-a aflat în vizită în capitala egip
teană. In cadrul discuțiilor au fost
examinate ultimele evoluții din re
giune, situația din teritoriile arabe
ocupate de Israel și războiul dintre
Iran și Irak, au anunțat surse ofi
ciale egiptene, citate de agenția

M.E.N.A. Vizita suveranului hașemlt
ia Cairo se înscrie In cadrul con
tactelor periodice egipteano-lordaniene vizînd coordonarea pe planul
politicii externe și întărirea relații
lor bilaterale, au precizat «ursele
citate.
BAGDAD 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului Consiliului Su
prem al Poporului din R.D.P. Yemen,
Haidar Abou Bakr Al-Attas, și-a
încheiat vizita la Bagdad. în cadrul
convorbirilor cu președintele Iraku
lui. Saddam Hussein, au fost abor
date probleme privind colaborarea
dintre cele două țări pe plan po
litic, economic, în domeniul schimbu
rilor comerciale, al științei și culturii.
Intr-o declarație făcută agenției
I.N.A., președintele sud-yemenit a
arătat că au fost discutate, de ase
menea, situația din zona Golfului șî
din teritoriile arabe ocupata da
Israel.

Nou val de arestdri în R.S.A.
PRETORIA (Agerpres). — Autori
tățile rasiste sud-africane au lansat
un nou val de arestări împotriva
adversarilor apartheidului. între care
se numără lideri sindicali, ziariști și
alti activiști pe tărîm .social. Poliția
sud-africană nu a indicat acuzațiile
ce se aduc celor arestați, exceptînd
doar cazurile aflate sub incidența
stării de urgență, extinsă pe o peri
oadă de încă un an la 1 iunie. Intra
arestați se află și Zollie Malindi,
președintele regional al Frontului
Democratic Unit (U.D.F.). care fu
sese eliberat din închisoare In iun»
februarie.

LUSAKA 11 (Agerpres). — Lide
rul Partidului Laburist din Marea

Britanle, Nell Kinnock, aflat tn vi
zită oficială în Zambia, a cerut ță
rilor occidentale să acorde sprijin
statelor africane din prima linie
pentru a face față agresiunii R.S.A.
El și-a exprimat dezacordul față de
poziția premierului Margaret That
cher în problema aplicării de sanc
țiuni obligatorii împotriva regimu
lui de la Pretoria. Kinnock a aprer
ciat că simpla condamnare verbală
nu va rezolva situația șl că Izolarea
economică a R.S.A. este cea mai si
gură eâîd pentru a obliga regimul
sud-african să renunțe la politica
de apartheid șl la ocuparea ilegală
a Namibiei.

ÎNGRIJORĂRI FAȚA DE EVOLUȚIILE CURSURILOR
MONETARE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE DE SCHIMB
BERNA 11 (Agerpres). — Guver
natorii băncilor centrale din princi
palele țări occidentale industriali
zate au participat Ia o reuniune
neoficială desfășurată la Basel (El
veția). pentru a dezbate evoluția
cursurilor monetare pe piețele in
ternaționale de schimb. După cum

informează agenția Kyodo, partidpariții și-au exprimat îngrijorarea
în legătură cu supraevaluarea dola
rului din ultima vreme. Această evo
luție a monedei americane a deter
minat recent băncile centrale ale
R.F. Germania șl Marii Britanii să
majoreze ratele dobinzilor la credit.

IN LUMEA CAPITALULUI
Milioane de oameni lipsiți
de dreptul la muncă...
WASHINGTON (Agerpres). —
Ultimele statistici ale Ministerului
american al Muncii arată că nu
mărul șomerilor înregistrați ofi
cial in Statele Unite în luna iunie
a fost de 6,5 milioane persoane.
Potrivit unor informații recente,
doar o treime din acest număr pri
mesc indemnizații de șomaj, ca ur
mare a creșterii contingentului șo
merilor pa o perioadă, mai înde
lungată.

DUBLIN 11 (Agerpres). -L O
analiză întreprinsă de cotidianul
„Irish Independent" relevă că nu
mărul șomerilor din Irlanda con
tinuă să fie ridicat. Din 1980 ptnă
în prezent, numărul șomerilor s-a
triplat în Irlanda, în vreme ce locu
rile de muncă s-au redus cu 10 la
sută. In mai a.c., în această țară
au fost înregistrați 235 872 șomeri,
ceea ce înseamnă 18,1 la sută din
populația activă.

...și de dreptul la învățătură
PARIS 11 (Ager
pres). — Materialul
documentar
adunat
timp de doi ani pen
tru cartea sa „Franța
analfabetă" l-a permis
ziaristului
francez
Jean-Pierre Velis să
tragă concluzia că, în
momentul de față, în
această țară există
aproximativ șapte mi
lioane de neștiutori de
carte. Potrivit afirma

țiilor sale, în Franța
a apărut și capătă
amploare o nouă pătu
ră socială, alcătuită în
majoritate din cei care
nu și-au putut termi
na studiile, fiind ast
fel, practic, analfabeți.
Situația se agravează
continuu, întrucît acestor oameni — con
damnați la neștiință
de carte — le vine din
ce în ce mat greu

să-șl găsească un loc
de muncă ; în plus,
lipsa unor venituri
sigure îi împiedică
să-și completeze stu
diile.
Analfabetismul con
stituie un adevărat
flagel al societății
franceze contempora
ne — apreciază JeanPierre Velis în cartea
ea.

,1
geri prezidențiale, aproape sigur,
la 17 august. El a făcut această
declarație cu prilejul anunțării vi
zitei președintelui Amin Gemayel
la Damasc, care urmează să aibă
Ioc in curînd. Președintele va fi
ales de parlament. Actualul parla
ment a fost ales tn 1972. iar man
datul său — prelungit, ca urmare a
războiului intern, pină în 1990.
ARESTARE. în Paraguay, poliția
l-a arestat pe liderul Partidului Li
beral Radical, de opoziție, Domin
go Lainez, informează agenția
Prensa Latina. El a fost reținut de
forțele de securitate în localitatea
Ita, unde urma să ia cuvîntul la
un miting organizat de formațiu
nile politice de opoziție. După re
întoarcerea sa din emigrație, Do
mingo Lainez a fost arestat de
mai multe ori pentru activitatea
politică pe care o desfășoară.

ANTIDROG. Poliția Indiană a
arestat 64 de producători șl tra-

ficanțl de droguri. Un purtător de
cuvint a arătat că măsurile dras
tice pentru combaterea trafioului
de narcotice, între care întemnița
rea preventivă pe termen de doi
ani a traficanților, se impun în
urma faptului că India a devenit o
„placă turnantă" pentru transportul
drogurilor din țări asiatice spre
Europa și S.U.A.
BANCNOTE DIN MATERIAL
PLASTIC. Banca de rezerve a
Australiei a emis primele bancnote
din material plastic cu valoarea
nominală de 10 dolari. Specialiștii
apreciază că materialul plastic res
pectiv se degradează mult mai greu
decît hirtia și este mult mai dificil
de contrafăcut
INCENDII. Una din consecințele
căldurilor mari care au afectat in
ultimele zile Grecia este apariția
unor mari incendii de pădure. Zed
de oameni au fost răniți. Incen
diul a cuprins șl pădurea de la poa
lele Olimpului.
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