
u- \
\ 1

*■

’kâ

ORGAN

c*. 
rtv
p. O 7 \ 

a <3 \
\ <’•

I ®1

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul LVII Nr. 14 283 Joi 21 iulie 1988
ii

6 PAGINI 50 BANI

în dezbaterile adunărilor generale ale oamenilor muncii

MĂSURI EFICIENTE PENTRU ÎNDEPLINIREA

EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE PLAN
în anii care au trecut de la Con

gresul al IX-lea al partidului. în 
tara noastră, din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost edificat 
un larg și reprezentativ sistem al 
democrației muncitorești, revoluțio
nare — ce și-a dovedit pe deplin 
eficiența și superioritatea — în ca
drul căruia este asigurată partici
parea nemijlocită a oamenilor mun
cii la conducerea întreprinderilor si 
centralelor, la elaborarea deciziilor 
privind fundamentarea și aprobarea 
sarcinilor de plan, la adoptarea mă
surilor menite să creeze condițiile 
necesare realizării producției, des
fășurării intregii activități econo
mico-sociale. Astfel, potrivit regle
mentărilor legale în vigoare. în 
conformitate cu principiile autocon- 
ducerii muncitorești, autogestiunii 
«conomico-financiare și autofinan
țării. colectivele de oameni ai mun
cit în calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai tuturor 
bunurilor materiale ale societății, 
poartă întreaga răspundere pentru 
conducerea directă și eficientă a fie
cărei unități economice, pentru gos
podărirea judicioasă a bunurilor din 
patrimoniul acesteia.

Concret. în sistemul democratic 
făurit și perfecționat continuu în 
această perioadă, o importanță cu 
totul deosebită are adunarea gene
rală a oamenilor muncii, for suprem 
de conducere a activității fiecărei 
unități economice, chemat să asigure 
dezbaterea largă a tuturor proble
melor economico-sociale. stabilirea 
măsurilor în vederea realizării 
neabătute a sarcinilor de plan, a tu
turor 
această 
privire 
ducerii 
ale muncii ideologice și poli
tico-educative, precum și ale si
tuației internaționale tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că tre
buie să facem ca adunările generale, 
consiliile oamenilor muncii să aibă 
Un rol mai activ șj in ceea ce pri
vește întărirea răspunderii tuturor 
oamenilor muncii, a ordinii și disci
plinei in toate unitățile economico- 
sociale. In acest sens, ținind seama

de cerințele noii etape de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale, de 
experiența acumulată in practica 
democrației . muncitorești, secretarul 

, general al partidului 
sitatea perfecționării 
conținut a activității 
democratice ; astfel, 
nerale ale oamenilor 
să dezbată nu numai 
treprinderii. dar și activitatea pro
prie a oamenilor muncii, să tragă 
la răspundere pe acei membri ai 
colectivului respectiv care, prin 
munca și prin manifestările lor. 
dăunează colectivului și 
tivități.

Sînt sarcini, orientări, 
mulate limpede, care 
structureze întreaga desfășurare a 
noii runde a adunărilor generale ce 
se desfășoară in prezent și al căror 
obiectiv il reprezintă dezbaterea cu 
inaltă responsabilitate. în spirit cri
tic și autocritic, revoluționar, a ac
tivității desfășurate de consiliile 
oamenilor muncii pentru îndepli
nirea planului la toți indicatorii și a 
angajamentelor asumate în intre- 
cerea socialistă din primul semestru 
al acestui an. precum și modul in 
care s-au înfăptuit programele de

accentua nece- 
calitative, dc 
organismelor 

adunările ge- 
muncii trebuie 
problemele in-

întregii aC'

cerințe for- 
trebuie să

perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, Totodată, 
avindu-se în vedere observațiile cri
tice formulate de secretarul general 
al partidului cu privire la rămine- 
rile in -urmă in realizarea planului 
și a programelor pe ramuri, subra- 
muri și in profil teritorial, adună
rile generale. trebuie să adopte noi 
măsuri pentru înlăturarea neintir- 
ziată a neajunsurilor manifestate, 
astfel incit toate unitățile să-și în
deplinească în bune 
nul pe luna iulie, pe 
pe întregul an 1988, 
asigurării unei înalte 
selor fabricate, ale 
economice superioare.

De bună seamă, potrivit priorită
ților economiei. în centrul dezbate
rilor urmează să se situeze modul 
în care s-a acționat și problemele 
care trebuie soluționate pentru înde
plinirea ritmică, integrală a produc
ției fizice planificate. în această 
privință, analiza este necesar să por
nească nu de la realizările globale, 
valorice sau în tonaj, ci să aibă in 
vedere îndeplinirea planului la toate 
sortimentele, fiecare avînd însemnă
tatea sa in ansamblul relațiilor con
tractuale dintre întreprinderi. Cea

condiții pla- 
semestrui II și 

in condițiile 
calități produ- 
unei eficiențe

semai mare atenție, în acest sens, 
cuvine acordată asigurării materiale
lor și livrării la timp a piese
lor și subansamblelor executate prin 
cooperare în industria orizontală, 
onorării contractelor și repartițiilor 
de materii prime și materiale.

Totodată, exportul, îndeplinirea 
exemplară a obligațiilor asumate 
prin contractele cu partenerii ex
terni reprezintă o problemă care tre
buie să concentreze discuțiile in a- 
dunările generale. Pe baza indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului în legătură cu creșterea 
în mai mare măsură a rolului și răs
punderii consiliilor oamenilor mun
cii din centrale și întreprinderi in 
înfăptuirea sarcinilor de comerț ex
terior și cooperare economică inter
națională, în adunările generale este 
necesar să se manifeste exigență 
sporită în dezbaterea modului in 
care s-a realizat planul la' export pe 
semestrul I al acestui an și să se 
stabilească măsurile menite să asi
gure îndeplinirea și depășirea, acolo 
unde sînt asigurate contracte, a pro
ducției pentru export șl a exportului 
în perioada care a mai rămas

(Continuare în pag. a IIX-a)
din

programelor adoptate. în
privință. în expunerea cu 
la unele probleme ale con- 
activității economico-sociale. 

muncii

Încheierea recoltării griului 
principala sarcină a acestor zile

privind creșterea rolului conducător
al partidului în viața societății

în evoluția vieții istorice a Romă- i
ni ei contemporane, Congresul al 1
IX-lea se înscrie ca momentul ho- i
tăritor in afirmarea deplină a parti
dului nostru comunist ca partid cu i
înalte virtuți revoluționare, expo- |
nent fidel și înflăcărat al celor mai i
scumpe idealuri de luptă ale tuturor 1
celor ce muncesc pentru triumful :
revoluției și construcției socialiste și i
comuniste, al demnității și echității i
umane, pentru respectul indepen- 1
denfei și suveranității naționale, al :
dreptului fiecărui partid, al fiecărei i
națiuni de a-și proiecta - viitorul in i
funcție de interesele și aspirațiile 
sale fundamentale, ce-i definesc 
tradiția și vocația constructivă, pu
terea de a se număra, cu contribuții 
remarcabile, de profunde semnifica
ții, intre țările și popoarele lumii.

Clarviziunea și. cutezanța in gin- 
dire și acțiune ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ales in func
ția supremă in partid prin voința 
unanimă a comuniștilor, a întregu
lui popor — determină un rapid și 
atotcuprinzător proces de cristaliza
re a țelurilor de muncă și-viață, a 
năzuințelor maselor largi populare, 
orientarea fermă a întregului efort 
național in lumina unei clare per
spective innoitoare, ce donferă iden- 

■ titate, originalitate și eficiență im
presionantului edificiu politic, eco- 
nomico-social și spiritual al Româ
niei socialiste. Clarificarea de fond 
a întregii strategii și tactici a parti
dului, al cărei obiectiv primordial 
viza esența însăși a evoluției socie
tății socialiste românești — dezvol
tarea multilaterală a țării, asigura
rea unor condiții tot mai înalte de 
civilizație întregului popor — des
chidea o eră nouă în viața parti
dului și a țării.

Partidul Comunist Român devenea 
astfel, in mod legic, expresia însăși 
a progresului social și național, a 
devenirii noastre istorice, ale cărei 
dominante au fost dintotdeauna lup
ta pentru dreptate și libertate, pen
tru afirmarea maselor ca făuritoare 
ale istoriei, ale propriei istorii, 
într-un proces neîntrerupt de per
fecționare revoluționară a întregului 
sistem de valori, opțiuni și aspirații 
sociale, politice și spirituale. „Mă- 
surind drumul străbătut în opera de 
construcție socialistă — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu in Raportul 
la Congresul al IX-lea — nu putem 
să nu încercăm un sentiment de a- 
dincă satisfacție pentru tot ceea ce 
am înfăptuit. Dar noi, comuniștii, 
considerăm că mai avem încă mult 
de făcut pe calea dezvoltării indus
triale a tării, a făuririi unei agricul
turi moderne, pentru ridicarea pa
triei la nivelul țărilor cu economie 
avansată, la acel stadiu care să asi-

gure poporului român o viață îm
belșugată, o inaltă civilizație mate
rială și spirituală".

Congresul al IX-lea a stabilit, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului in istoricul raport, „pro
gramul înfloririi multilaterale a 
României socialiste", obiectivele 
strategice prioritare, modalitățile și 
resursele umane și materiale „in ve
derea continuării pe o treaptă su
perioară a procesului de desăvîrșire 
a construcției socialiste în toate do
meniile de activitate economică, 
științifică și culturală".

Asumarea edificării unei societăți

1965 - 1988 X

DE LA
CONGRESUL AL IX-LEA

AL PARTIDULUI J

structural noi:— cu poporul și pen
tru popor —, unirea și consolidarea 
energiilor creatoare ale tuturor ce
lor ce muncesc, orientarea acestora 
în direcția edificării revoluționare, 
comuniste fac din partid fermentul 
decisiv al vieții economico-sociale, 
centrul vital al națiunii. întreaga 
epocă inaugurată de Congresul al , 
IX-lea constituie — prin rezultatele 
fără precedent în existența noastră 
multimilenară — proba supremă a 
capacității comuniștilor de a-și asu
ma făurirea istoriei, construirea so
cietății, în concordanță cu legitățile 
obiective caracteristice proceselor și 
fenomenelor care stau Ia baza pro
gresului și democrației, a creșterii 
calitative și afirmării omului ca fac
tor decisiv al vieții politice și so- 

, . ' ' , a
românești s-a produs nu 
schimbșre a modului de 
acțiune, ci și o implicare' 

în lupta pentru nou,

ciale. în activitatea partidului, 
societății 
numai o 
gîndire și 
nemijlocită
pentru atingerea ; marilor țeluri so
cialiste și comuniste, în care ma

sele, in frunte cu comuniștii, decid 
mersul istoric și înfăptuiesc istoria. 
Congresul al IX-lea a determinat, 
in fond,. o schimbare de esență pri
vind rolul și funcțiile partidului, 
participarea creatoare a maselor 
largi populare, conduse de comu
niști, la îmbogățirea teoriei și practi
cii revoluționare, de edificare a 
socialismului și comunismului in 
propria țară, a țării in contextul 
procesului revoluționar mondial.

Afirmarea partidului ca forță po
litică conducătoare, centrul vital al 
societății, constituie rezultatul unui 
proces legic al întregii dezvoltări is
torice a României, partidul fiind de
pozitarul și continuatorul tradițiilor 
și aspirațiilor progresiste, de liber
tate socială și națională ale poporu
lui, ale tuturor celor ce au intrat in 
panteonul național al luptei și jert
fei pentru destinul luminos al 
patriei. Istoria patriei este și istoria 
partidului, istoria partidului este 
expresia esențializată a istoriei 
patriei.

„Poporul s-a convins prin propria 
sa experiență — scria tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in articolul inti
tulat „Rolul conducător al partidu-. 
lui in etapa desăvirșirii construc
ției 
„Scinteia" din 
partidul nostru 
nentul fidel al 
tale, călăuza sa 
libertății și fericirii, și de aceea îl 
înconjoară cu dragoste și devota
ment nețărmurit, ii consideră unic 
conducător al națiunii socialiste". 
Cu același prilej, secretarul general 
al partidului nostru sublinia necesi
tatea imperioasă de a -stabili stra
tegia dezvoltării economico-sociale 
și spirituale, prin înțelegerea în 
profunzime și aplicarea creatoare, 
în funcție de condițiile proprii, a 
liniei politice generale a partidului, 
premisă obiectivă a dezvoltării 

armonioase și echilibrate a 
„Succesul activității oricărui 

comunist, și mai ales 
partid de guvernămînt 

pilduitor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este determi
nat de existența unei linii politice 
generale care să aplice principiile 
marxism-leninismului in conformi
tate cu condițiile istorice ale țării 
respective, corespunzător fiecărei 
etape de dezvoltare a societății".

Ampla 
practică, 
eficientă 
creativitate umană și materiale. în 
sensul înalt al construcției socialiste

socialismului", publicat. .. în.
7 mai 1967 — că 

comunist este expq- 
intcreselor sale vî- 
încercată pe drumul

reale, 
țării.
partid 
a unui
— sublinia

deschidere teoretică și 
direcționarea sistematică, 

a tuturor resurselor de

Prof. univ. Bratu PĂUN
(Continuare în pag. a II-a)

MUREȘ: Peste prevederi 
— produse utile 

economiei naționale
Mobilizîndu-se exemplar pen

tru a transpune neabătut în 
viață indicațiile și orientările 
date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru înde
plinirea . exemplară a sarcinilor 
de plan la fiecare sortiment, 
oamenii muncii din industria 
județului Mureș au obținut re
zultate deosebite în realizarea 
producției fizice. Astfel, ca ur
mare a aplicării unor valoroase 
inițiative muncitorești și trans
punerii operative in viață a 
măsurilor de modernizare și or
ganizare superioară a produc
ției, in perioada care a trecut 
din acest an au fost realizate, 
in plus față de sarcinile de 
plan, produse electronice, de 
mecanică fină, optică și echipa
mente hidraulice in valoare de 

tone 
tone

38,6 milioane lei, 23 855 
amoniac de sinteză, 7 315 
carbid, 3 010 mc cherestea, 
fabricate din beton armat, 
cum și alte produse utile 
nomiei naționale. (Gheorghe 
Giurgiu).

TURNU MĂGURELE 
O nouă capacitate 

de producție
La întreprinderea de mașini 

electrice Turnu Măgurele — 
unitate industrială aflată în
tr-un amplu proces de reprofi
lare a fabricației, de la utilaje 
tehnologice Ia motoare electrice 
— a fost pusă în funcțiune o 
nouă capacitate de producție. 
Pe complexele și modernele 
linii tehnologice date in ex
ploatare se vor realiza motoare 
electrice de curent alternativ 
de joasă și inaltă tensiune cu 
puteri intre 100 și 2 000 de kW. 
In prezent, constructorii și men
torii de utilaje acționează pen
tru finalizarea ne această plat
formă industrială a altor capa
cități de producție din noul 
profil de fabricație al întreprin
derii. (Stan Ștefan).

Din această săptămînă. aria secerișului s-a extins 
și in jumătatea de nord a țării. Practic, toți oamenii 
muncii din agricultura tării noastre sint angrenați 
acum la stringerea, transportul și depozitarea recoltei 
de griu. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii. pină in seara zilei de 19 iulie griul a lost 
strîns de pe 1 378 000 hectare, reprezentind 58 la sută 
din suprafața cultivată in acest an in unitățile agri
cole de stat și cooperatiste. în multe județe din sudul 
țării, secerișul se desfășoară pe ultimele suprafețe și 
există toate condițiile ca lucrarea să se încheie în 
aceste zile. Astfel, potrivit acelorași date, in județul 
Brăila recolta de griu a fost strinsă de pe 98 la sută 
din suprafața cultivată. Dolj — 97 la sută. Constanța 
— 95 la sută. Olt și sectorul agricol Ilfov — 94 la sută, 
în unele județe cuprinse in prima zonă agricolă — 
Teleorman. Tulcea. Buzău — unde cerealele s-au copt 
mai devreme, continuă să se înregistreze restanțe 
la recoltat. Această situație se datorește faptului că 
în unele unități agricole din județele respective, 
precum și din alte județe din această zonă în care a 
rămas de recoltat griul de pe suprafețe mai mari, nu 
s-a acționat cu destulă perseverență în vederea fo
losirii la întreaga capacitate a combinelor și a timpu
lui bun de lucru in cimp, la care se adaugă lipsa de 
operativitate pentru înlăturarea defecțiunilor apărute 
la combine.

Așa cum arătam, din această săptămînă aria recol
tării griului s-a extins și în jumătatea de nord a 
țării. Pentru intensificarea acestei lucrări și evitarea 
pierderilor de orice fel este necesar ca în unitățile 
agricole situate în această zonă să fie acordată cea 
mai mare atenție folosirii cu randament sporit a com
binelor și a celorlalte utilaje. Este cunoscut faptul 
că în unele județe din această parte a țării lucrările 
se desfășoară în condiții mai grele, situație determi
nată de aversele de ploaie care sint de natură să în
trerupă citeva ore secerișul. De aceea, se impune să 
fie identificate operativ lanurile coapte și cele Ce se 
zvîntă mai repede, astfel incit combinele să poată 
intra imediat în brazdă. De asemenea, este necesar 
să se organizeze întrajutorarea cu combine și alte 
utilaje, condiție de cea mai mare însemnătate pentru 
folosirea fiecărei ore și zile bune de lucru in lanuri.

La începutul zilei de ieri. 20 iulie, mai era de strips 
recolta de griu de pe aproape un milion de hec
tare. Este o suprafață mare, dar care prin hărnicia 
mecanizatorilor, a celorlalți oameni ai muncii din agri
cultură poate fi secerată într-un timp scurt. Este 
obiectivul principal al acestor zile, care trebuie înde
plinit exemplar 1.

V

RIMNICU SĂRAT:
Crește productivitatea 

muncii
Harnicul colectiv de oameni ai 

muncii de la întreprinderea de 
garnituri de frînă și etanșare 
Rimnicu Sărat, unitate distinsă 
in 1987 pentru a treia oară con
secutiv cu ..Ordinul Muncii" clasa 
I, continuă și in acest an hotări- 
tor al actualului cincinal să ob
țină noi și importante succese în 
îndeplinirea planului și a anga
jamentelor asumate. Demn de 
remarcat este faptul că, in pre
zent, această unitate ocupă, in 
domeniul respectiv, primul loc 
pe țară, iar produsele livrate 
suplimentar economiei naționa
le in valoare de peste 13 mili
oane lei au fost obținute inte
gral ne seama creste-ii Produc
tivității muncii, indicator li 
care se înregistrează o depășire 
de 6 600 lei pe persoană. (Ste- 
lian Chiper).

Aspect de la Întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane auto din Slatina, județul Olt 
Foto: E. Dichiseanu

BORȘA :
Microhidrocentrală 

automatizată
La cîțiva kilometri în amonte 

de complexul turistic Borșa . a fost 
pusă in funcțiune o nouă micro- 
hidrocentrală, prima din salba ce 
se află în construcție aici. Ea are 
o putere instalată de 700 kW 
este pr-ima hidrocentrală 
pacitate mică din această zonă cu 
funcționare automatizată. La aceas
tă oră, lucrările sint avansate 
la, cea de-a doua microhidrocen- 
trală Borșa — Complex, care va 
avea o capacitate dublă decît pri
ma. De asemenea, constructorii au 
incepuț in aceste zile lucrările la 
a treia microhidrocentrală' care se 
va înălța lingă modernul spital 
din Borșa. Alte asemenea obiec
tive se află pe planșetele prpiec- 
tanților, care se vor materializa 
pe cursurile de apă din zonă. 
(Gheorghe Pârja).

Și 
de ca-

Conștiința creatoare

TOTUL PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA
o politică umanistă, ilustrată convingător de noile majorări ale retribuțiilor și

In rîndurile oamenilor muncii de toate categoriile, ale întregului 
nostru popor continuă să se bucure de un larg interes legile privind 
majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor, elaborate din 
inițiativa și sub îndrumarea secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adoptate nu de mult de Marea Adunare Națională.

Primite în întreaga țară cu deplină satisfacție și adîncă recunoștință, 
noile măsuri de majorare a retribuțiilor și pensiilor evidențiază încă 
o dată consecvența cu care partidul și statul nostru au acționat, în 
anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Ele pun, 
totodată, în evidență caracterul sănătos, viguros al economiei na
ționale, a cărei dezvoltare accelerată, multilaterală și armonioasă a 
creat și creează condițiile obiective ale creșterii în ritm înalt a avuției 
sociale, a venitului național și, pe această bază sigură, a fondului de 
consum și a veniturilor tuturor categoriilor de populație.

Tocmai pe această temelie trainică, în decursul a numai 23 de ani 
a fost posibil ca retribuția medie nominală să crească de la 1 028 lei 
la 2 980 lei, urmind ca la nivelul anului 1990 - cînd toți 
muncii vor beneficia de retribuția majorată 
3285 lei. * 
de 10 la 
in medie 
adaosului 
retribuție, 
de export 
cipare la 
7 900 000 de oameni ai muncii. Alte aproape 1 400 000 de persoane vor 
beneficia de majorarea pensiilor.

Continuăm să publicăm în ziarul de azi alte scrisori primite la 
redacție de la diferite categorii de oameni ai muncii, în care sînt 
exprimate profunda satisfacție pentru noile măsuri, precum și angaja
mentul de a munci mai bine, mai spornic, mai eficient, de a înde
plini în mod exemplar sarcinile de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, cu convingerea fermă că în acest fel își vor spori aportul la 
dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei socialiste, la ridicarea 
ei pe noi trepte de progres și civilizație.

oamenii 
aceasta să ajungă la 

Cum se știe, noua majorare a retribuției medii nominale e 
sută — din care în medie cu 8 la sută retribuția tarifară și 
cu 2 la sută partea variabilă a retribuției, prin creșterea 
de acord, a sporului de vechime și a celorlalte adaosuri la 
prin acordarea de stimulente suplimentare pentru producția 
și prin majorarea cotelor de constituire a fondului de parti- 

beneficii. De această nouă majorare vor beneficia peste

Calitatea muncii la
calității vieții

Asemenea întregului popor, side- 
rurgiștiî hunedoreni au primit cu 
multă bucurie și satisfacție vestea 
majorării retribuției și a pensiilor. 
Dorim ca și prin intermediul „Scîn- 
teii" să ne exprimăm sentimentele 
noastre de mulțumire și recunoș
tință fierbinte față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, pentru permanen
ta griji ce o poartă creșterii con
tinue a nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor celor ce mun
cesc in patria noastră. în timp ce 
în lume au loc grave crize econo
mice și sociale, șomajul ia proporții 
în multe țări, economia țării noas
tre, care a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent după Congresul al 
IX-lea al partidului, asigură po
sibilități de a majora retribuțiile și 
pensiile cetățenilor și menținerea 
nivelului prețurilor.

Mă număr printre tinerii care 
lucrează în Secția oțelărie electri
că nr. 1. Dar, deși tînăr, contribui 
prin munca mea Ia realizarea unor 
mărci de oțeluri de înaltă calitate 
ce sînt destinate industriilor de virf 
ale țării, precum și. fabricării unor 
produse pentru export. Locuiesc

SA
pensiilor
baza

cu familia mea într-unul din fru
moasele blocuri de pe bulevardul 
Dacia din Hunedoara, oraș care 
dispune de o largă rețea comercia
lă și de sănătate, lăcașuri de cul
tură, de tot ceea ce este necesar 
pentru un nivel de trai civilizat.

Conștienți de faptul că de calita
tea muncii noastre depinde calita
tea vieții noastre, toți siderurgiștii 
hunedoreni sintem hotăriți ca și în 
viitor să acționăm pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de pro
ducție și creșterea în continuare a 
nivelului tehnic și calitativ al măr
cilor de oțel. Puternic însuflețiți de 
noile măsuri de creștere a retribu
ției, noi, siderurgiștii hunedoreni, 
ne angajăm să ne sporim eforturile 
în vederea creșterii contribuției 
la sporirea producției de metal de 
calitate superioară, în condițiile re
ducerii consumurilor materiale, de 
energie și combustibil, ale creșterii 
eficienței întregii activități econo
mice.

Florin MEGHEN1C1
oțelar, Combinatul siderurgic > 
Hunedoara

Act de inteligență, 
de cultură, de. conști
ință este fiecare gest 
omenesc. Înțelegerea 
secvenței de timp is
toric in care se gă
sește societatea noas
tră socialistă, analiza
rea cu întreaga răs
pundere a. muncii, a 
realizărilor și neimpli- 
nirilor fiecărui colec
tiv, fiecărui comunist, 
fiecărui cetățean al tă
rii noastre nu este o 
operație ■ mecanică, 
formalistă, ci expresia 
umană a marelui pro- . 
greș al societății so
cialiste, care a asigu
rat de-a lungul anilor 
atit baza materială a 
dezvoltării forțelor de 
producție, cit și, ridica
rea continuă a cultu
rii oamenilor, a nive
lului politico-ideolo
gic, a conștiinței re
voluționare.

Cartea scriitorilor 
contemporani, ■ con- 
știenți de menirea ta
lentului, are evident 
in țara noastră un rol 
transformator, este 
expresia, artei ce de
săvârșește ființa uma
nă, este un act de 
conștiință. Cartea ade
vărată conține o mun
că dură, liber consim
țită, continuă, angaja
tă prin imagine și vi
ziune clară asupra 
mersului înainte, in- 
vingind greutățile, un 
vis demiurgic de cre
are a omului nou ce-și 
visează și își desăvâr
șește un destin uman 
superior. Sintem pur
tătorii profundei uma
nități a poporului nos
tru, facem totul pen
tru a afirma pretu
tindeni optimismul or
ganic al sufletului 
românesc, viziunea 
noastră in timp a sta
torniciei idealului pe 
care ni-l urmărim cu 
biruitoare. stăruință. 
Toate acestea au avut 
și își au rădăcinile in 
permanența unei exis
tențe eroice și trium
fătoare in acest spațiu 
al pămintului, unde 
întotdeauna ne-am a- 
firmat dreptul nostru 
de a fi flacăra vie a 
unei profunde înțele
geri a frămîntărilor o- 
menești. Trecutul, pre
zentul și viziunea vi
itorului ale poporului 
roman sint o perma
nentă ardere transmi
să fiecărui pământean

care a lucrat și lucrea- 
. ză astăzi in pașnica 
bătălie a socialismului 
pentru înălțarea cu 
demnitate a țării 
noastre. Conștiința
creatoare ne estp pu
terea și lumina 
ramifică din 
lia 
dem, 
tatea . . _____  _..
ochii, cu energia gîn- 
dirii, cu inima deschi
să faptelor care slu
jesc omenirea și ne
cesitățile ei materiale'. 
Responsabilitatea este 
un mare resort al de
venirii umane ce im
pulsionează întreaga 
activitate umană. Ide
ile, hotăririle și ori-

existenței. 
cercetăm 

și

ce se 
teme- 
/ve- 

socie- 
natura cu

ÎNSEMNĂRI
entările ce vizează 
îmbunătățirea .între
gii activități politico- 
educative cuprinse in 
expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în 
documente de partid 
subliniază cu fermita
te importanta cercetă
rii, a științei, 
mintului, 
pentru a 
cimp larg desfășurării 
creației și imaginației 
aplicative în viață. în 
care locul cuvântului 
scris sau rostit al scri
itorului. este un coloc
viu permanent de 
firmate a gindirii 
sentimentelor, 
cipare activă, 
cată in 
conștiinței 
nare de 
omului nou.

Răspunderea indi
viduală a scriitorului 
este răsfringerea vie
ții ce pulsează in artă. 
Răspunderea fiecărui 
om, fiecărui colectiv 
de muncă este purtă
toarea profundei uma
nități a poporului nos
tru. Existența noastră 
este indisolubil lega
tă de 
neclintit, 
căreia 
pentru 
existență 
popor. Mîndria noas
tră este mîndria de a 
fi lucrat întotdeauna 
in slujba frumuseții 
vieții, in slujba uma
nității pe calea pro
gresului, respectînd 
celelalte popoare ale 
lumii, respectindu-ne 
împlinirea destinului

invăță- 
educațiel 
deschide

a- 
șî 

parti - 
impli- 

dezvoltarea 
revoluțio- 

formare a

credința 
in 

am 
dreptul 
al

de 
numele 
militat 

la 
fiecărui

nostru istoric. Parti
dul nostru coordonea
ză unitar toate virtuți
le spiritului, inițiativa 
colectivă și individua
lă. Competitivitatea 
omului valoros tre
buie să se bucure de 
succesul căutărilor și 
muncii lui. Sint idei 
prețioase rostite in 
strălucitele expuneri 
ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de
venite un prețios în
dreptar, 
lucru și 
frontul 
Cărțile ce onorează fe
luritele dăruiri ale cu
getului, noile desco
periri, ce ne dezvăluie 
realizările moderne 
ale cercetării, știin
ței, tehnicii, sociolo
giei, filozofiei, psiho
logiei ne îmbogățesc. 
informația despre lu
mea noastră contem
porană, care privită 
de pe pozițiile filozo
fiei materialist-dialec- 
tice situează omul in 
lumina nouă a conți
nutului epocii pe care 
o trăim. Cercetarea 
adevărurilor noastre 
sociale, servirea aspi
rațiilor comuniste și 
patriotice, conștiința 
estetică și filozofică, 
noua expresie artisti
că — toate 
prin adincirea 
tigației 
pururi ____  .
ale vieții, ale realită
ții ne fixează în epo
că, dar și in 
nența noastră ..... 
tuală, marcindu-ne a- 
partenența, ca 
străvechi, la o 
nouă. Imaginea vieții 
acumulată o restituim 
vieții, înălțind-o pe un 
orizont superior, des- 
chizindu-i perspectiva 
noului umanism în 
care oamenii sînt 
creatorii lucizi, opti
miști și luminați 
propriei lor vieți.

Valoarea ființei 
mane, diversificata 
forță de creație 
să colaboreze organic 
inteligența cu pasi
unea, fructifică ta
lentul. iar din energia 
spirituală răsare soa
rele dătător de viață. 
Punct de sprijin al 
dezvoltării noastre ră- 
mine valoarea muncii, 
valoarea omului.

program de 
pentru tot 
scriitoricesc.

sprijinite
i inves- 

la izvoarele 
întineritoare

perma- 
spiri-

popor 
lume

ai

u- 
ei 

fac

Violeta 
ZĂMF1RESCU
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1965. Sub cupola Sălii Palatului, Congresul aî IX-lea 
ol partidului intra în istorie. Aderînd cu fapta la ma
rile acte ale prezentului și viitorului și, in egală mă
sură, semn al sincronizării de conștiință, aici, la mar
ginea Capitalei, in Berceni, oameni vrednici puneau 
temeliile unei uzine de mare viitor — întreprinderea 
de mașini grele București.

Uzină făuritoare de uzine, al cărei cuvînt este cu 
adevărat de greutate în economia românească.

Parte din puternicul detașament al clasei noastre 
muncitoare, loc unde au intrat în tradiție dialoguri
le de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președintele Republicii, cu 
oamenii muncii. Reportajul de față își propune să în
fățișeze cîteva etape din drumul acestei uzine împli
nite sub aura generoaselor idei ale anului de esen
țiale repere - 1965. Etape de drum și eroii acestui 
drum, comuniști in primul 
ta, și 
rie.

aici, s-au aflat in
rind, care și de data aceas- 

primele rînduri, lo dato-

Trei oameni 
viitorul

Greu de 
pornit la drum cu trei oa
meni. Doar atit: directorul, 
contabilul-șef și șeful per
sonalului. „Pavilionul" ad
ministrativ al viitoarei uzi
ne — cu debut industrial la 
un an după istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român — era 
un apartament de bloc, pe 
strada Nițu Vasile nr. 10. 
Aproape, foarte aproape de 
cimpia Bercenilor.

Cei trei erau comuniști. 
ȘK purtau în gind, în inimă 
uzina care urma să fie. O 
și vedeau întrupată și își 
zidieau viața, 
credința la 
Ocltii lor 
viitorul. Cu 
burilor. Cu 
tinerețe. Cu --------
gînd noroaiele și dezvoltînd 
energia purtătoare de pro
gres a tehnicii noi, compe
titive. Destin de comunist, 
cu șansa afirmării libere, 
nestăvilite a potențialului 
de creație în climatul 
înnoirilor fără precedent 
pe care anul 1965 le-a gra
vat pe frontispiciul socie
tății românești. Destinul 
celor trei comuniști — de
loc singular.

In cei 23 de ani de măre
țe prefaceri au fost nenu
mărate asemenea începu
turi. Nucleele de putere ale 
comuniștilor au îmbrățișat 
IDEEA atâtor hidro sau ter
mocentrale, atitor noi fron
turi miniere ori vetre si
derurgice. Atîtor noi cetăți 
ale chimiei ori mari siste
me de irigații. Ideea pri
mei centrale românești nu- 
clearo-electrice ori a plat
formelor de foraj marin, a 
„Rombac“-utui sau a unor 
noi orașe. Și au mers să le 
pună temelii, să le zidească 
la scara unu pe unu. Pur
tau cu dinșii vocația aces
tei epoci : capacitatea de a 
ctitori. De a desăvîrși sem
nele de recunoaștere, în 
timp, ale construcției so
cialiste, pe pămîntul Româ
niei. Iar încrederea lor a 
luminat, ca o flacără, puter
nic, a atras energiile, le-a 
unit, riul de putere s-a fă
cut fluviu de putere și 
realitatea din vis. de pe 
planșetă a intrat în reali
tatea geografiei fizice a pa
triei. Și, deopotrivă, în geo
grafia vieții de fiecare zi a 
oamenilor.

Trei oameni vedeau, a- 
tunci, pe cimpia Bercenilor, 
viitorul.

Azi ?
— Azi se înmănunchea

ză la comitetul de partid 
toate nucleele de putere 
din uzină, organizațiile 
noastre numără peste 5 800 
de comuniști. Oameni care, 
în mijlocul colectivului, au 
un cuvînt greu de spus. Un 
cuvint al faptei, mai presus 
de orice.

Vom căuta să supunem 
la proba realității mai ales 
ultima afirmație. Mai îna
inte insă am reținut de la 
Nicolae lana, secretarul co
mitetului de partid de la 
turnătorie, un fapt care isa 
interferează de asemenea 
cu... viitorul. Argumentînd 
despre vrednicia comuniș
tilor de aici, despre înaltul 
lor simț al datoriei, secre
tarul, care a trăit mulți ani 
la tensiunea și lumina șar
jelor de oțel, a adus 
„prima linie" mai ales 
neri.

— Normal, pledează 
siguranța omului stăpîn

imaginat că s-a

aspirațiile, 
temeliile ei. 

priveau aievea 
forfota schim- 
freamătul de 
halele învin-

în 
ti

cu
_________ ______ .... pe 

ce spune și știe. Din echi
pele unora, ca Gheorghe 
Nicolae, Gheorghe Badea, 
Ștefan Ghionea, meseriași 
de clasă și comuniști cu 
experiență, nu pot ieși de- 
cit oameni de nădejde și 
comuniști de asemenea. 
Constanța Andrei, ca să 
mă opresc doar la un nume, 
are puțini ani de muncă și 
de activitate în partid. Vîr- 
stă tînără. Ca formatoare, 
ca maturitate de gîndire 
probează din plin că va
loarea nu așteaptă întot
deauna trecerea anilor. 
Drept e că și drumul stră
bătut de uzină și de me
serie, de la șarja numărul 
unu și pînă în prezent, a 
accelerat extraordinar creș
terea oamenilor.

O picătură 
de oțel - 
cu poșta 

pneumatică
Reluăm „din zbor" suges

tia lui Nicolae lana și cău
tăm să aflăm ce s-a „tezau
rizat" în spațiul uzinei

bucureștene de la șarja de 
debut evocată. Aceasta s-a 
elaborat la cuptorul elec
tric de 50 tone — primul !
— la aproape un an de la 
Congresul al 
partidului, 
te a lui 
limpede 
strategii care aveau 
rodească în viitoarele izvoa
re de metal de la Galați 
ori Tîrgoviște, Cimpia Tur- 
zii ori Călărași, Cluj-Napo- 
ca sau Iași....

Oțel, cit mai mult oțel. 
Pentru nașterea nenumă
ratelor uzine. Pentru mo
numentalele opere care, 
acum, depun mărturie des
pre măreția acestui timp — 
magistralele albastre, me
troul, nbua Dîmbovița, noi
le orașe și noile așezări 
rurale...

Atunci, la șarja cu numă
rul unu, doi meșteri au 
luat în arhiva lor cu amin
tiri cite o picătură de oțel.

— I-am cunoscut pe cei 
doi meșteri — își 
aminte Antoaneta 
de la laboratorul central. 
Pe atunci făceam determi
nări spectrochimice în alte 
condiții.

în turnătorie, în vecină
tatea unei forme răspîndind 
dogoare, ni se explicase : 
se alegea omul cel mai iute 
de picior și fuga cu proba 
la laborator. Fuga înapoi, 
șarja aștepta, mai trebuie 
crom, nichel, alte adaosuri, 
iar probă, iar maraton pină 
la laborator, drum intors.-șt :? 
așa mai departe. Acum-? 
Poșta pneumatică „plimbă? 
eșantionul de oțel în frac* 
țiuni de secundă, rezultate
le se citesc pe ecranele ter
minalelor din oțelărie, șar
ja nu așteaptă. Ne-am 
oprit la... picătura de oțel 
din tonele destinate unui 
rotor și trimise aici, spre 
analiză, înainte de elabo
rare. Primul eșantion — la 
ora 17.33. „Prea mult car
bon". Comunicare recep
ționată în citeva minute. 
Oțelarii acționează. Alt 
semnal... pneumatic la 
18,45. „Mal trebuie un anu
me adaos". 19,50. „Nu, încă 
mai trebuie finisată șarja". 
19,52. „Sînteți pe aproape". 
„Drămuiți cutare material 
de aliere". 19,55. „E în re
gulă. Șarja corespunde. 
Undă verde pentru elabo
rare..."

Dar călătoria picăturii de 
oțel pînă la devenirea ei 
cuprinde in semnificațiile 
sale însuși drumul marii 
uzine bucureștene, cu des
tin deplin afirmat după 
Congresul al IX-lea al par
tidului. înainte de a oferi 
citeva argumente in aceas
tă ordine de idei, un epi- , 
sod petrecut chiar în timpul 
documentării pentru acest 
reportaj. După luni șl luni 
de muncă, în trei schim
buri, degazorul centralei 
nuclearo-electrice de la 
Cernavodă, atinsese stadiul 
final. Urmau ultimele con
troale. Inginerul loan Crai, 
împreună cu Lucian Drago- 
mir. Ioana Cazacu, Ion Ci- 
cordel — cu toții comuniști 
—, cu specialiști recunos- 
cuți în controlul nedestruc- 
tiv, muncesc ore în șir. 
Timp în care, se poate spu
ne fără greș, fiecare mole
culă e investigată pină in 
„măruntaiele" ei. Fiecare 
cordon de sudură este din 
nou privit in adincurile lui. 
La capătul acestui
— motive întemeiate 
satisfacție.
vine recepționerul de

. cență și spune :
— Vreau să se 

controlul. Prin metoda cu
tare.

Dreptul lui. Alte ore 
de control. Din nou, „pri
viri" trimise in structura 
oțelului, să vadă tot. Re
zultatul ? Evident, califica
tivul maxim.

— In uzină, apelează la 
cîteva cifre inginerul loan 
Crai, avem astăzi in jur de 
140 000 aparate de măsură 
și control. Tehnica moder
nă cere precizie absolută. 
Orice aparat are însă o 
viață. Trebuie la rindul lui 
trecut prin revizii, repara
ții. Ei bine, evidența și eșa
lonarea acestora revin în 
sarcina calculatorului. El 
ne spune, în orice clipă, 
care sînt aparatele pe care 
se cuvine să le testăm, să 
le revizuim ori reparăm. 
Pentru a le menține necon
tenit „în formă". Pentru a 
fi capabili să efectuăm, în
tr-o singură lună. în jur 
de 80 000 de măsurători, 
controale, determinări.

80 000 de controale luna
re. înmulțit cu cele 12 luni 
ale anului, ies aproape un 
milion. Măsurători, analize, 
controale, determinări po-

IX-lea al 
Vara fierbin- 
1965 schițase 

direcțiile unei 
care aveau să

Iată insă

aduce
Pascu,

COMUNIȘTII

(Urinare din pag. I)

a

trivit standardelor utilizate 
în lume. Cu un arsenal teh
nic de investigare de prim 
rang.

UZINE

Un climat 
deschis 

promovării 
ideilor 

novatoare

efort 
de 
că 
li-

repete

Aici se nasc turboagrega- 
tele de 700 megawați, pen
tru centrala nuclearo-elec- 
trică de la Cernavodă. 
Cum este munca și viața la 
acest prag al performanței? 
„Decupăm", împreună cu 
tovarășul Cornel Popescu, 
secretarul comitetului de 
partid de la fabrica de e- 
chipamente și centrale nu
clearo-electrice, doar două 
episoade trăite aici ardent:

Primul, așa cum îl înfă
țișează comunistul Panait 
Prichici, maistru principal: 
la plăcile tubulare de mare 
gabarit și mare tonaj, teh
nologiile de execuție fuse
seră stabilite, totul părea 
„bătut in cuie", clar. Dar 
sudorii și cazangii Dumitru 
Bălan, Virgil David, Aure
lian Miu, Dumitru Militaru 
și Vasile Platon... despică 
firul in patru. Se întrea
bă: dar dacă se produc de
formări ? Toleranțele sint 
extrem de strinse... „Bine, 
ce propuneți sint între
bați. Exista soluția. Se 
cristalizase in anii de ex
periență ai fiecăruia. La 
care se adăuga și experien
ța inginerului Virgil Cră- 
ciunescu.

Vin la fața locului teh
nologii. Normal. Utilajul 
nuclear se execută după 
niște rigori de la care nu 
s-au inventat și nici nu se 
cuvin inventate derogări. 
Totul trebuie să se subor
doneze acestora, să cores
pundă parametrilor socotiți 
matematic. Soluțiile sudo
rilor, cazangiilor nu ieșeau 
din zona de incidență a a- 
cestor rigori. Dimpotrivă. 
Dar chiar și in această si
tuație încă mai e nevoie de 
avize speciale. Se obțin. Și 
se trece la lucru. In final, 

nu s-au depășit. Ba chiar 
s-a ciștigat un milimetru. 
Puțin? Poate. Nu de puține 
ori. 
mai 
de 
nou 
umane, 
în 
poartă humele de perfor
manță.

Al doilea episod, așa cum 
reiese el dintr-o adunare 
generală ținută la organi
zația de partid nr. 58 
uzinei. Tocmai se finalizase 
turboagregatul de 700 MW 
pentru unitatea 1. Motiv 
îndreptățit de satisfacție. 
Nu-i lucrul cel mai la 
îndemină să intri în „clu
bul" producătorilor de e- 
chipamente destinate cen
tralelor nuclearo-electrice. 
Clubul celor mai buni. Ur
cușul pină aici — unul din
tre cele mai aspre. Compe
tiția — extrem de strinsă. 
Mai mult : acerbă. Și, mai 
ales, lesne de înțeles de ce. 
Ei bine, adunarea cu prici
na s-a dovedit, din start, 
una dintre cele mai furtu
noase. Tonul l-au dat co
muniști ca Aurelian Miu, 
cu un prestigiu bine conso
lidat în meserie :

— Da, e adevărat, s-a 
cîștigat o experiență bună 
la turboagregat. S-au adus 
și modificări de tehnologie 
extrem de utile, avantajoa
se. întrebarea e : nu cum
va se face prea puțin pen
tru generalizarea acestei 
experiențe, a noilor tehno
logii ?

In continuare, biroul or
ganizației de bâză a fost 
aspru, criticat pentru faptul 
că nu i-a întrebat pe tova
rășii din conducerea ate
lierului, pe tehnologi cum 
își fac datoria de comu
niști, în temeiul răspunde
rilor încredințate. Și astfel, 
analiza unei reușite s-a 
transformat în exprimarea 
unor puncte de vedere cri
tice. fără menajamente, 
pentru ceea ce ar trebui 
întreprins ca succesul obți
nut să fie cu adevărat doar 
rampa de lansare spre a- 
tingerea de noi perfor
manțe.

Aparent fără nici o legă
tură între ele. cele două e- 
pisoade sînt legate, totuși, 
în fibra lor intimă, de un 
fir comun. Ele 
despre climatul 
schimbului de idei din 
cietatea românească de 
Climat ale cărei porti 
promovare și afirmare 
fost deschise de către isto
ricul Congres al IX-lea al 
partidului. Cuvintul creato
rului de bunuri materiale 
și spirituale, rostit răs
picat în forurile democra
ției muncitorești-revoluțio- 
nare, oriunde se desfășoară 
acțiunea de modernizare și 
perfecționare cintărește tot 
mai greu în efortul de an
vergură al edificării socia
liste a patriei. A dovedi azi 
spirit critic și autocritic, 
constructiv, a afirma voca
ția novatoare nu-s doar 
„mode"... conjuncturale și 
cu atît mai puțin generate

cel mai greu este toc- 
ultimul pas, spre virf, 
unde se deschide un 
orizont al cunoașterii 

Milimetrul acela, 
circumstanțele date.

vorbesc 
propice 

so- 
azi. 
de 
au

de aprecierea că „e bine și 
frumos să pledăm pentru 
omul de atitudine". Anii 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidu
lui au determinat înnoiri 
de esență in absolut toate 
compartimentele vieții ma
teriale și spirituale. Au 
consacrat politica deschisă, 
la lumina zilei, cu poporul 
și pentru popor. O politică 
stimulată de un strălucit 
exemplu : cel al secretaru
lui general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
al cărui.cabinet de lucru 
este, precum bine s-a spus, 
întreaga țară. în acest 
exercițiu de conducere și 
construcție,, de evaluare 
critică a unui drum de îm
pliniri și extragerea direc
țiilor de acțiune pentru noi 
cuceriri sînt afirmate va
lori morale înaintate, de 
mare eficiență în viața eco- 
nomico-socială, în efortul 
uriaș de modelare a omu
lui nou.

carora
i pu- 

Gama 
cu act

Programul de transformare a naturii
la temelia înfăptuirii obiectivelor

De la 230 000 hectare 
pentru irigații în 1965 
hectare in prezent ! Este 
din comparațiile care reflectă 
mai semnificativ dimensiunea uria
șului efort material și financiar pe 
care l-a făcut societatea noastră in 
cei 23 de .ani de profunde transfor
mări cantitative și calitative pe care 
le-a cunoscut agricultura românească 
in perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului. Tabloul general 
al acestor prefaceri este completat 
de marile investiții care s-au făcut,, 
in răstimpul de comparație, pentru 
scoaterea de sub acțiunea apei sau 
apărarea împotriva eroziunii a altor 
5 milioane de hectare, a căror rod
nicie se măsoară acum în milioane 
și milioane de tone de produse ve
getale. Cu ritmul de aproape 400 000 
hectare amenajări funciare, realizat, 
în medie, în cincinalul trecut, ritm 
care trebuie să atingă in acest an 
cel puțin 800 000 hectare. România 
se înscrie pe unul din primele locuri 
din lume la acest capitol. Și .tot’ pe 
unul din primele locuri din lume se 
situează România in ce privește mă
rimea suprafeței totale amenajate 
pentru irigat, ca de altfel și ponde
rea acesteia — 35 la sută — în to
talul suprafeței arabile. Statistica^, 
mondială ne stă mărturie că nici o ' 
țară din lume' de forța economică a 
României nu a fost in măsură să 
facă un asemenea efort pentru spo
rirea fertilității pămintului.

Incontestabil, opera de transfor
mare a naturii este Una din cele 
mai impresionante înfăptuiri ale 
poporului nostru in anii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. In acest răstimp a fost 
cristalizată de fapt și concepția ști
ințifică de durată pentru punerea 
deplină in valoare a marelui poten
țial productiv al pămintului . patriei 
noastre. Pornind de la acea inegala
bilă proprietate a pămintului de a 
fi singura avuție națională capabilă

amenajate 
la 3 500 000 
numai una 

cel

să-și .sporească potențialul productiv 
pe măsura refolosirii sale multiple, 
problemele conservării și valorifică
rii superioare a întregului fond fun
ciar au fost ridicate in țara noastră 
la rangul de politică de stat, căreia 
i-au fost subordonate toate progra
mele de dezvoltare a agriculturii a- 
doptate in ultimele două decenii. 
Un moment de cotitură in stabilirea 
strategiei de durată pentru conser
varea și ameliorarea pămintului pa
triei îl constituie adoptarea în vara 
anului 1983 a Programului național 
de îmbunătățiri funciare, program 
elaborat din inițiativa și sub di
recta conducere a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acest vast pro
gram de transformare a naturii, așa 
cum este gindit de partidul nostru, 
de secretarul general' al partidului, 
de fapt cum este el definit in lumi
na exigențelor noii revoluții agrare, 
are in vedere realizarea intr-o con
cepție unitară a tuturor lucrărilor ce 
țin de folosirea, conservarea, protec
ția și ameliorarea solului agricol și 
el presupune, in primul rind. reali
zarea de producții agricole mari, si
gure și stabile.

Efortul material și financiar pe 
care îl face poporul nostru pentru 

‘. înfăptuirea acestui program este 
■ : uriaș. Circa 100 miliarde Iei va in- 
■-! vesti statul pentru materializarea 

obiectivelor cuprinse.în. Programul 
de îmbunătățiri funciare. Dar această 
opțiune pentru sporirea fertilității 
pămintului își are o motivație obiec
tivă pentru progresul susținut al a- 

'• gricuiturii, al economiei naționale în 
ansamblu. Ea pornește nu atît de la 
resursele extrem de reduse de care 
dispune țara noastră pentru crește
rea suprafeței agricole, cit de la în
cărcătura mică de teren arabil care 
revine pe locuitor și care va scădea 
și mai mult pe măsura creșterii de
mografice. Mai presus de această 
motivație este însă specificul pedo-

climatic al agriculturii românești, 
faptul că terenurile mănoase ale 
României .sint situate in cele mai 
secetoase zone sau de-a lungul văi
lor mereu supuse efectelor negative 
ale excesului de apă. Ce s-ar l’i în
tâmplat oare anul trecut cu acele 
culturi din zona Dobrogei ori de pe 
terenurile nisipoase ale Olteniei 
sau din triunghiul de arșiță și secetă 
al Bărăganului dacă ele nu ar fi 
beneficiat de apa adusă pe canalele 
de irigații ? Producțiile deosebit de 
mici sau chiar compromiterea a în
tinse suprafețe de culturi in acela 
zone secetoase ale țării care nu au 
putut beneficia însă de avantajele 
irigațiilor constituie dovada practi
că a justeței opțiunii partidului nos
tru pentru înfăptuirea acestui pro
gram. Pe aceste motivații obiective, 
dar mai ales pe cerința punerii de
pline în valoare a potențialului pro
ductiv al pămintului se fundamen
tează de fapt această opțiune, de o 
cutezanță fără termen de compara
ție in istoria agriculturii noastre, iar 
ceea ce definește esența programu
lui de transformare a naturii este 
tocmai certitudinea marilor producții 
vegetale pe care trebuie să le reali
zeze agricultura românească. Faptul 
că o țară cum este România își pro
pune să dispună la sfîrșitul 
1990 de o suprafață totală 
jată pentru irigații de 5,5—6 
ne . hectare, de amenajări 
desecarea terenurilor pe 5.5 
ne de hectare, precum și de’5,3 mi
lioane hectare apărate împotriva 
eroziunii constituie cea mai elocven
tă probă materială a potențialului 
agricol remarcabil pe care îl 
voltă, potențial în măsură să 
pulseze randamentele medii la 
tar cel puțin la nivelul înalt pe 
il înregistrează astăzi unitățile 
frunte ale agriculturii românești.

an ului 
amena- 
milioa- 
pentru 

milioa-

dez- 
pro- 
hec- 
care 

de

Iosif POP

Creșterea rolului conducător
1

al partidului

Reperele 
unui urcuș

Cum să le ordonezi ? Că
rora să le dai întîietate ? 
De ce ? S-au adunat atîtea 
în cele peste două decenii. 
Inginerul Romulus Geor
gescu apelează la felurite... 
dinamici. Cantitatea piese
lor turnate intr-un an de 
marea uzină a sporit de 
patru ori. (Argumentul for
te aici : scurtarea ciclului 
de elaborare a șarjelor). 
Comuniști ca Gheorghe Ni
colae, Gheorghe Badea, 
Ștefan Ghionea au dovedit 
că se poate să se ajungă la 
trei șarje pe schimb de la 
una, cu care a debutat 
cuptorul numărul 1. Dina
mica de piese forjate ara
tă o creștere de peste 20 
ori. Cuvintul hotărîtor l-a 
spus aici presa de 12 000 
tone/forță. Creație a tehni
cii românești în proporție 
de 90 la sută, printre puți
nele din lume. Forjorii din 
echipa comunistului Nico
lae Gurău iși amintesc 
bine cum, tot intr-un iulie,

la 15 ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, a 
scos din cuptor un lingo 
de 60 tone și i-au model 
după vrere, cu puterea c 
lor 320 atmosfere, 
este capabilă să fc 
lingouri de pină la 400 
pentru transportul 
ar fi nevoie de nu
țin...40 de vagoane 
utilajelor energeti 
de naștere aici se cuprinde 
azi in puteri începind de 
la 1,6 MW pină la 700 MW.

Călătorim cu aceste utila
je și echipamente făurite 
la I.M.G.B. prin centrale
le electrice ale țării : de la 
Borzești la Oradea, de la 
Năvodari la Iași, de la 
Brăila la Craiova, de la 
Giurgiu la Timișoara... 
mai departe, in Siria, 
lipine, Iordania, Turcia, E- 
gipt. Călătorim, o dată cu 
înzestrarea vetrelor ' side
rurgice, industriei construc
toare de mașini săvirșită și 
aici la Galați și Cluj-Na- 
poca, Tulcea și Slatina, 
Baia Mare și Titu, Iași și 
București. Moldova Nouă 
și Roșia Poeni.

Călătorii, călătorii...
Cu pintenii de cirmă ori 

arborii port-elice ai car
gourilor românești, cu uti
lajele pentru industriile 
chimice, petrochimice, ex
tracției miniere, cimentu
lui... Punctul de start al 
atîtor premiere intrate cu- 
rind, curind in obișnuit. Un 
drum care nu cunoaște de- 
cit urcușul. Un drum incu- 
nunat anul acesta 
tul titlu de „Erou 
cii Socialiste".

Pentru acest 
cutezător și destoinic 
Ion al clasei noastre mun
citoare. Detașament de eli
tă, care. în anii de rod bo
gat ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului, a ținut necontenit 
cadența datoriei, a spiritu
lui novator, revoluționar, 
afirmînd cu putere poten
țialul constructiv al clasei 
muncitoare, uriașele ei e- 
nergii așezate la temeliile 
tuturor zidirilor noastre so
cialiste.

Și. 
Fi-

cu înal- 
al Mun-

puternic.
eșa-
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și comuniste, au determinat mutații 
adinei in conceperea și transpunerea 
in viață a stilului și metodelor poli
tice de muncă. In același timp, s-au 
evidențiat atribuții și sarcini ale 
partidului în concordantă cu dezvol
tarea democrației socialiste, cu so
cializarea tot mai accentuată a 
adoptării și aplicării. deciziei politi
ce. a actului de conducere la toate 
nivelurile societății. Congresul . al 
IX-lea inseamnă astfel un reper 
fundamental și in evoluția partidu
lui insuși, amplificat de contribuțiile 
remarcabile, originale, proprii secre
tarului său general, privind locul și 
rolul partidului in societate, misiu
nea partidului in toate etapele edi
ficării sociale, inclusiv in fazele 
dezvoltării relațiilor comuniste de 
muncă și viață. Organizind și asi- 
gurind în permanență și in mod di
rect perfecționarea activității econo- 
mico-sociale, ridicarea continuă a 
calității muncii și vieții. partidul 
nostru, condus cu clarviziune și ex
cepțională competență politică de 
secretarul său general, și-a perfec
ționat el însuși munca, stilul și me
todele de lucru, structura și modul 
de raportare al organelor și organi
zațiilor de partid, al fiecărui comu
nist la realitate, la problemele con
crete politice, economice, sociale, de 
conducere efectivă, directă a proce
selor sociale. Criteriul suprem al 
aprecierii și evaluării muncii a de
venit azi competența, capacitatea de 
a identifica, analiza și soluționa toate 
problemele ivite în procesul muncii 
și conducerii, devotamentul, spiritul 
de sacrificiu și abnegația în înde
plinirea sarcinilor încredințată, în 
realizarea obiectivului strategic fun
damental, stabilit de Programul par
tidului. de Congresul al XlII-lea și 
Conferința Națională, ale partidului 
— edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Pornind de la teza revoluționară, 
marxistă, că socialismul și comunis
mul constituie opera conștientă a 
maselor largi muncitoare, a între
gului popor, partidul nostru comu
nist, parte integrantă a întregii 
existențe sociale, conduce din inte
rior, cu fermitate, științific, opera 
de construcție socialistă și comu
nistă.

S-au cristalizat puternice și efi
ciente relații de interdependență pe 
plan politic, economic și social între 
partid și mase, s-a realizat unitatea 
organică dintre partid și po
por. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru 
dispune astăzi de forța numerică și 
calitativă, de capacitatea prospec
tivă și proiectivă, de competența 
politică și de specialitate pentru a 
conduce toate domeniile de activi
tate și, împreună cu clasa munci
toare, și nu in numele ei. împreună 
cu poporul, și nu în numele acestuia, 
să înalțe pe noi trepte de civilizație 
și progres societatea socialistă, ca
drul de manifestare și împlinire a 
exigențelor vieții politice și sociale, 
a personalității umane.

Are loc atît implicarea directă, 
mai puternică a partidului !n rezol
varea tuturor aspectelor privind pro-- 
greșul neîntrerupt al tării, cit și im
plicarea și participarea directă a po
porului însuși la soluționarea pro
blemelor fundamentale ale edificării 
societății socialiste. Astfel. Partidul 
Comunist Român se relevă a fi un 
puternic partid revoluționar de masă, 
integrat organic în viața societății 
românești. Rolul conducător al 
partidului nostru. în concepția se
cretarului său general, este înțeles 
nu ca un centru de comandă sau un 
club de discuții, situat deasupra so
cietății și a claselor sociale, nu ca

un emițător de ordine și dispoziții, masele populare, la slăbirea parti-
in virtutea unor raporturi de putere rfului. cu grave consecințe pentru 
și subordonare artificiale, arbitrare. - • -

Permanenta legătură a partidului 
cu masele — temeiul și tăria de 
nezdruncinat ale vieții noastre politice 
și sociale — s-a concretizat intr-un 
puternic și fertil sistem democratic, 
expresie a democratizării de fond a 
partidului insuși. a societății in an
samblul său. Prin întreaga sa struc
tură; prin, organisme și modalități 
de o mare diversitate și oportunita
te. izvorlte din cerințele vieții, ale 
realității, sistemul democrației mun- 
citorești-revoluționare. original, unic 
în felul său. asigură participarea 
directă, efectivă a tuturor categorii
lor de oameni ai muncii, membri și 
nemembri de partid, la dezbaterea 
și rezolvarea problemelor de interes 
public, la aplicarea deplină în viață 
a programelor de dezvoltare multi
laterală a țării. Sînt avute în vede
re. concomitent, atît democrația 
directă, cit și cea reprezentativă, 
părți indestructibile ale activității 
generale de edificare socialistă și 
comunistă, de manifestare a aptitu
dinilor și Vocației constructive ale 
celor ce muncesc.

In această lumină, capătă o valoa
re cu totul excepțională teza secre
tarului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
raportul partid-stat in etapa actuală 
și în perspectivă. „Fiind partid de 
guvernâmint — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
cu activul și cadrele de bază 
domeniile activității organizatorice, 
ideologice .’ . " ■ -__ ; _
partidul nostru poartă întreaga răs
pundere pentru realizarea planuri
lor și programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială. în acest cadru, 
fiecare organizație de partid în do
meniul său poartă deplina răspun
dere a realizării tuturor planurilor 
și programelor, a bunei desfășurări 
a întregii activități. Delimitarea și 
precizarea răspunderilor organelor 
de partid și de stat constituie o 
parte inseparabilă a perfecționării 
conducerii pe baza autoconducerii și 
autogestiunii".

In viziunea secretarului general al 
partidului nostru, delimitarea răs
punderilor organelor de partid și de 
stat, ale democrației muncitorești- 
revoluționare nu înseamnă o frag
mentare. o separare rigidă a func
țiilor și atribuțiilor, ci o realitate 
riguros unitară, ale cărei laturi se 
află într-o perfectă simbioză și di
namică înnoitoare. Răspunderile nu 
se exclud, nu se contracarează sau 
se estompează într-un fel sau altul, 
ci. așa cum subliniază clar tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „reprezintă o 
unitate dialectică a conducerii științi
fice, a democrației muncitorești-re- 
voluționare". Organele de stat, toate 
organele democrației muncitorești- 
revoluționare asigură îndeplinirea 
planurilor și programelor de dezvol
tare la locurile lor de muncă, dar, în 
același timp, răspund in fața parti
dului. a poporului pentru rezultatele 
obținute, pentru modul cum gospo
dăresc partea de avuție națională ce 
le revine.

_Partidul nostru comunist conduce, 
răspunde și se implică efectiv în 
vasta operă de edificare socialistă și 
comunistă, orice tendințe de deta
șare din miezul fierbinte al reali
tății sau de situare doar intr-un 
plan teoretic, ideologic fiind contra
re cerințelor obiective ,ce-i definesc 
misiunea și rolul in societate. „Ori
ce slăbire a rolului conducător al 
partidului, neparticiparea directă la 
realizarea politicii interne si exter- 
terne — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea din 
29 aprilie — vor duce, mal devre
me sau mai tirziu, la izolarea de

din

și politico-educative —

făurirea cu succes a socialismului, 
întreaga experiență mondială a ac
tivității partidelor politice demon
strează cu puterea faptelor acest 
lucru".

Experiența edificării socialiste și 
comuniste a tării noastre evidenția
ză poziția hotărîtoare a partidului, 
a organelor și organizațiilor de 
partid, a comuniștilor în înlănțui
rea programelor de. dezvoltare, a tot 
ce ne propunem și realizăm in pa
trie și pentru patrie, cu poporul și 
pentru popor. Rigoarea si disciplina 
revoluționară, capacitatea de inte
grare și de soluționare a tuturor 
problemelor pe care le ridică viața, 
munca în domeniul încredințat, pu
terea de a prevedea și acționa in 
consens cu cerințele progresului, cu 
cerințele momentului, atitudinea mi
litantă. revoluționară, pătrunsă de 
un înalt umanism, de respect al va
lorilor naționale și universale, con
secvența și devotamentul neabătut, 
in orice condiții și împrejurări, pen
tru cauza socialismului și comunis
mului. pentru interesele vitale ale 
partidului și patriei sînt. în viziunea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
racterisțlci .1 ____
luptă ale comuniștilor, ale întregii 
națiuni in vasta activitate de ridi
care a tării pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Spiritul revoluționar, disciplina de 
partid, intransigența in muncă. în 
Îndeplinirea exemplară a obligații
lor față de partid și popor, puterea 
de analiză critică și autocritică a 
propriei munci, de autodepășire con
tinuă și stabilire a liniei de condui
tă in fiecare moment al activității, 
in societate și in familie, la locul 
de muncă și în colectivul din care 
faci parte, competenta, modestia și 
curajul revoluționar sînt dominan
tele comportamentului politic, comu
nist. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Raportul la 
cel de-al XlII-lea Congres, valoarea 
și eficienta partidului sînt date de 
valoarea și eficienta membrilor săi, 
de pasiunea revoluționară, știința și 
talentul cu care aceștia se afirmă in 
muncă și știu să unească eforturile 
oamenilor muncii pentru realizarea 
obiectivelor stabilite.

Rezultat al întregii noastre evo
luții istorice, exponent fidel al celor 
mai înalte aspirații politice. Sociale 
și morale ale poporului, partidul 
nostru comunist. în frunte cu se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — desfășurind și 
promovind consecvent o politică 

internațională organic 
se bucură azi de un 
prestigiu internațional, 

inițiative, acțiuni și 
largi deschideri con-

. ca
st norme de muncă și

promovind 
internă și 
împletite — 
binemeritat 
făurit prin 
poziții cu . _
structive, intr-un climat de stimă și 
respect reciproc, pentru întărirea 
continuă a fiecărui partid, pentru 
promovarea cauzei păcii și prie
teniei intre popoare, socialismului și 
comunismului in lume.

Condus cu strălucire și clarviziune 
de încercatul său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, personali
tate emblematică a istoriei noastre 
naționale, omul politic a cărui con
tribuție la îmbogățirea tezaurului 
teoriei și practicii revoluționare, la 
soluționarea problemelor fundamen
tale ale vieții internaționale îi asi
gură un loc și un rol de marcantă 
însemnătate in lumea modernă. 
Partidul Comunist Român este, mai 
mult ca orieînd. centrul vital al în
tregului edificiu 
al țării, 
bătălii ale întregului nostru popor 
pentru înălțarea pe tot mai 
culmi de progres și civilizație 
listă și comunistă.

social și spiritual 
călăuză sigură în vastele

înalte 
socia-
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EXEMPLAR!
încheierea recoltării griului - principala sarcină a acestor zile 1N DEZBATERILE

ADUNĂRILOR

STADIUL RECOLTĂRII GRÎULUI

Cifrele înscrise pe 
hartă reprezintă, in 
procente, pe județe, 
suprafețele de pe care 
a fost strinsă recolta 
de griu pinâ in seara 
zilei de 19 iulie (date 
furnizate de Ministerul 
Agriculturii).
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bustibil, întreprinderea județeană de 
contractare și păstrare a produselor 
agricole a preluat spațiile de depo
zitare existente în comuna Șimand, 
aparținînd de întreprinderea de nu
trețuri combinate, ceea ce reduce 
cu zeci de kilometri drumul zilnic al 
fiecărui mijloc de transport de la 
C.A.P. Șimand.

Comitetul județean de partid, 
organele agricole de aici au luat 
măsuri ca vitezele de lucru să 
crească peste tot, astfel încît sece
rișul să se încheie in cel mai scurt 
timp posibil. Există consilii agroin-

MUREȘ

dustriale cu rezultate bune, peste 
media județului (Ineu, Felnac, 
Pecica, Vinga etc.), dar și altele, 
toate în zona colinară (Beliu, Săvîr- 
șin, Sebiș), unde este necesar ca 
secerișul să fie intensificat, căutîn- 
du-se in permanență parcelele bune 
de recoltat. Pe măsură ce recoltarea 
se încheie, din unitățile respective 
combinele vor fi dirijate pentru 
ajutorarea celor în care se înregis
trează restanțe la seceriș.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii"

Bine din primele zile

CARAȘ-SEVERIN

Normele zilnice — depășite
După ploile care au căzut Ia sfir- 

șitul săptăminii trecute. în toate u- 
nitățile agricole din județul Caraș- 
Severin a fost reluată recoltarea 
griului. Ritmul ridicat atins in 
cursul zilei de 19 iulie a permis ca 
această lucrare să fie efectuată pe 
51 la sută din suprafață, existind 
condiții ca pină la sfirșitul acestei 
săptămini întreaga cantitate de griu 
■ă fie pusă la adăpost.

In toate unitățile se acționează in 
vederea respectării măsurilor stabi
lite de comandamentul agricol jude
țean privind sporirea vitezei zilnice 
la seceriș. Ne-am convins de acest 
lucru urmărind modul in care se 
desfășoară recoltarea griului în con
siliul agroindustrial Răcăjdia. în 
ziua de 19 iulie, in lanurile cu griu 
ale I.A.S. Răcăjdia a fost atinsă cea 
mai ridicată viteză de lucru la se
ceriș de la începerea acestei lucrări. 
Inginer Iustina Turnea, directoarea 
unității, ne spune că griul a fost re
coltat de pe 75 la sută din supra
față. Sint folosite cu maximum de 
randament toate cele 20 de combine. 
Interesant este faptul că aici acti
vitatea mecanizatorilor nu se rapor
tează la suprafața/recoltată, •ci la 
cantitatea de griu st'rîns de fiecare. 
Norma zilnică stabilită este de 25 
tone pe fiecare combină.

Se lucrează intens la seceriș și la 
C.A.P. Răcăjdia. întrucit se reali
zează cite 45 hectare pe zi, recol
tarea se va încheia în circa două 
zile. Lucrările sint supravegheate 
atent de către inginerul-șef, Gheor- 
ghe Cule, aici luindu-se măsuri ca 
toate utilajele să acționeze grupat,

în cadrul unui singur modul. De re
ținut că transportul spre baze este 
operativ, unitatea avind la dispozi
ție 6 autocamioane și două cupluri 
de tractoare cu remorci.

Ritm mai slab la seceriș se înre
gistrează la C.A.P. Broșteni, unde 
de la începerea recoltării a fost 
scoasă zilnic din lucru cite una din 
cele 9 combine. Defecțiuni mici, 
după cum ne-a convins președintele 
cooperativei, Marin Belu. dar cu 
consecințe negative în realizarea ce-

ARAD
Transportul — in

Pină marți seara. In județul Arad, 
griul a fost recoltat de pe 
65 la sută din suprafața deținută 
de această cultură, După ce ploile 
abundente au stînjenit cîteva zile 
mersul lucrărilor din cimp, începind 
de luni după-amiază secerișul a fost 
reluat în majoritatea unităților.

In consiliul agroindustrial Sintana, 
de exemplu, s-a lucrat in, toate cele 
9 unități, realizîndu-Se în numa'i cf- 
teva ore bune de lucru peste 300 
hectare. La C.A.P. Olari s-a intrat 
în lan în jurul orei 13, cu 10 com
bine. Seara, la ora bilanțului, ele 
adunaseră griul de pe 35 hectare. 
„In ritm mai slab se desfă
șoară secerișul la cooperativele 
agricole Ciutei, Zărand, Sintea Mică 
— ne spune tovarășul loan Miroiu, 
președintele consiliului agroindus-

lei mai scurte campanii. Tot la a- 
ceastă unitate intirzie și livrarea 
griului. Și nu întîmplător. Cu toate 
că lanurile cu griu sint aproape de 
baza de recepție de la Grădinari, 
producția a fost dirijată spre baza 
de la Răcăjdia. și așa mult prea a- 
glomerată. Deci, un parcurs mai 
lung, cu consum de carburanți în 
plus, staționări inutile, care au de
terminat și staționarea combinelor 
în așteptarea mașinilor pentru pre
luarea recoltei. Adevărat, neajunsul 
a fost înlăturat in această săptămi- 
nă, dar era mult mai bine dacă se 
făceau calculele de rigoare încă 
înainte de declanșarea campaniei.

Ion D. CUCU
corespondentul „Scînteii"

In numeroase unități in care sece
rișul griului a fost declanșat se ac
ționează cu răspundere atît pentru 
sporirea vitezei de lucru, cit și pen
tru stringerea fără pierderi a recol
tei. O imagine edificatoare asupra 
modului responsabil in care se lu
crează în aceste zile la seceriș o 
oferă mecanizatorii și cooperatorii 
din unitățile consiliului agroindus
trial Luduș, unde griul ocupă o su
prafață de 3 450 hectare. Mecaniza
torii de aici, care au început primii 
în județ secerișul griului, au intrat, 
cu precădere. în lanurile din soiul 
„Libelula", mai timpuriu, din care, 
în numai două zile, au secerat, și în 
condițiile terenului in pantă, peste 
200 hectare. Explicația ? „încă din 
start — ne preciza Hie Moldovan, 
președintele consiliului agroindus
trial — am stabilit ca. pentru a 
realiza una din cele mai scurte cam
panii. fiecare cadru de conducere 
din unități, inclusiv primarii si alți 
lucrători de la consiliile populare, 
să fie repartizați cu sarcini precise 
pe formații de lucru, astfel ca se
cerișul. transportul și lucrările de 
pregătire a terenului să decurgă «ca 
la carte»".

O altă subliniere. Aici, pentru cele 
69 combine, la care se adaugă 35 
combine aduse din nordul județului, 
S.M.A. Luduș a stabilit mecanici 
de întreținere pe fiecare comună din 
raza de activitate. Aceasta face ca, 
pe măsura coacerii lanurilor, sece

rișul să avanseze pe un front larg. 
Astfel, în prezent, în toate cele 8 
cooperative agricole — Luduș, Che- 
țani, Roșiori. Ațintiș, Bogata. Grin- 
deni. Bichiș și Cecălaca — secerișul 
se desfășoară în ritm susținut, vite
za de lucru crescind de la o zi la 
alta. Totodată, respectînd indicațiile 
comandamentului județean pentru 
agricultură, după fiecare combină 
acționează echipe de cooperatori, in
clusiv de elevi, care adună fiecare 
spic din noua recoltă. Griul recoltat 
este livrat direct la baza de recepție 
sau este adus pe platformele de so- 
larizare, de unde — o dată ajuns la 
umiditatea optimă — este predat 
imediat la baza de recepție. De la 
loan Călugăru. inginerul-șef al con
siliului agroindustrial, aflăm că. lu- 
crînd în flux continuu, la această 
dată, aproape Întreaga suprafață 
prevăzută a fi însămînțată cu cea 
de-a doua cultură (1 560 hectare) a 
fost finalizată, iar griul a fost strîns 
de pe 300 heqtare.

începutul bun înregistrat în acest 
consiliu la secerișul griului, ca de 
altfel și în consiliile agroindustriale 
Riciu, Sărmașu. Iernut, Zau de Cim- 
pie. Tirgu Mureș și altele creează 
premise și chiar certitudini că. în 
județul Mureș, întreaga recoltă de 
griu va fi strinsă în cel mai scurt 
timp.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

SĂLAJ

Repartizarea combinelor 
după starea lanurilor

Pină marți seara, in județul Sălaj 
a fost strinsă recolta de griu de pe 
2 665 hectare din cele peste 30 000 
cultivate. Dată fiind coacerea dife
rențiată a lanurilor de la o zonă la 
alta, combinele au fost redistribuite 
in funcție de situația concretă din 
fiecare unitate. Acest fapt a și per
mis gruparea lor pe fronturi mai 
largi. „Campania griului" a început 
mai intîi în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Sărmășag, 
Someș Odorhei, Pericei și Nușfa- 
lău, aria secerișului extinzîndu-se 
apoi și in celelalte zone.

Un raid-anchetă intreprins în con
siliul agroindustrial Nușfalău ne-a 
permis să constatăm cîteva aspecte 
semnificative privind modul în care 
se acționează la recoltat. Aici, in loc 
de 74 combine, de cîte dispune sta
țiunea de mecanizare, erau în lucru 
94. cele 20 de combine în plus pro
venind din zonele de deal in care 
griul încă nu s-a copt. „Cu aceste 
forțe. în cel mult 10 zile încheiem 
recoltarea griului pe cele 3 600 hec
tare. preciza Vasile Chiș. organiza
torul de partid.

La cooperativa agricolă Nușfalău, 
găsim într-o parcelă 5 combine, iar 
inginerul-șef, Marius Rusu, se arată 
mulțumit atît de modul în care lu
crează combinerii, cit și. de nivelul 
recoltei. Munca este bine organizată 
și la cooperativa agricolă Ip. 
Nicolae Mărcuș supraveghea ac
tivitatea mecanizatorilor de pe cele 
8 combine grupate pe module, pre
cum și a celor de la presele de 
balotat aflate în lucru. împreună cu 
organizatorul de partid controlăm 
umiditatea : 18, deci corespunzătoa
re. Se poate lucra din plin.

Aceeași atmosferă de deplină an
gajare, de răspundere față de cam
pania griului o regăsim în Zăuan, 
Marca, precum și în celelalte 
cooperative agricole de producție.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii"

ritmul recoltării
trial Sintana. Este adevărat că aici 
a plouat, rezultind peste 40 litri de 
apă pe metrul pătrat. însă printr-o 
mai bună organizare putem realiza, 
ca și in zilele anterioare bune de 
lucru, circa 600 hectare pe zi. Am 
luat măsuri ca asistența tehnică să 
fie întărită peste tot, astfel incit 
combinele să poată fi folosite de 
dimineața pină seara, in jurul orei 
21,30“. Intr-adevăr, timpul a devenit 
prețios, și peritru a asigura viteze 
corespunzătoare la seceriș n-a fost 
pierdut din vedere nici transportul 
operativ al recoltei. La baza de 
recepție din Sintana există 7 guri 
de descărcare, ceea ce exclude aglo
merările. în felul acesta, ni se spune, 
mijloacele de transport pot efectua 
pină la cinci curse pe zi. Tbt pentru 
a ciștiga timp și a economisi com

Recoltarea griului la cooperativa agricolă Bogdănița, județul Vaslui
Foto : S. Cristian

ENERGIA - judicios gospodărită, sever economisită!
Preocupări, soluții pentru

REDUCEREA CONSUMULUI ÎN INDUSTRIA 
DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI

Problema economisirii stricte a energiei electrice și combustibilului 
se pune cu deosebită acuitate in această perioadă de dezvoltare intensivă, 
calitativă a economiei naționale. In această privință, in expunerea la 
ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliul 
Național al Agriculturii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că 
va trebui ea in anul acesta și anul viitor să realizăm o cotitură radicală 
în domeniul consumurilor materiale și energetice, să asigurăm încadrarea 
strictă in normativele de consum stabilite pentru actualul cincinal, aces
tea fiind considerate ca limite maxime.

Prin specificul activității lor, unitățile Centralei industriale de pre
lucrare a cauciucului idealizează consumuri importante de combustibil și 
energie electrică. Ce măsuri și acțiuni intenționează să întreprindă fac
torii de răspundere din acest sector pentru înfăptuirea întocmai a sarcinilor 
stabilite de secretarul general al partidului ? Ce probleme se ridică in 
acest sens și cum pot fi ele soluționate 1 Sint întrebări care au constituit 
tema dezbaterii organizate la centrala amintită, la care au participat spe
cialiști și cadre de răspundere din unități ale centralei, din institutul de 
cercetare de resort, precum și de la Inspectoratul general de stat pentru 
controlul gospodăririi combustibililor și energiei.

Cum poate fi asigurată 
o structură de producție 
optimă din punct de vedere 

energetic
Redacția : Din punct de vedere al 

consumurilor energetice, cum se si
tuează industria noastră de anvelope 
și alte articole tehnice din cauciuc 
in comparație cu situația din țările 
cu un sector de profil dezvoltat ?

Ing. Theodor Iliescu, șef serviciu 
mecano-energetic la intreprinderea 
de anvelope „Danubiana" București : 
Orice comparație trebuie să țină 
seama de structura producției reali
zate la noi și in alte țări. In pri
vința anvelopelor, bunăoară, evaluă
rile în condiții comparabile sint 
foarte greu de realizat, întrucit fir
mele producătoare nu prezintă me
todologia de calcul a datelor privind 
realizările, inclusiv in privința con
sumului energetic. Cu toate acestea, 
studiile întreprinse ne permit să 
apreciem că din punct de vedere 
energelie consumurile de la noi 
sint echivalente cu ceie reali
zate în alte țări socialiste. Este cert 
însă că cele mai reduse consumuri 
energetice Ie realizează acele între
prinderi sau firme care au integrat 
fabricația de anvelope radiate, mult 
mai eficiente decit cele clasice —

diagonale. Bunăoară, la întreprinde
rile de anvelope „Victoria" Florești 
și Zalău, la care ponderea în struc
tura producției o dețin anvelopele 
radiale, proporția energiei termice 
in totalul bilanțului energetic este 
cea mai redusă, comparabilă cu cea 
obținută de firmele cu renume. In 
general însă, pentru a fabrica o an
velopă radială se consumă, in me
die, cu 15 la sută mai puține resurse 
energetice decit pentru o anvelopă 
diagonală.

Redacția : Tendința spre fabrica
ția de anvelope radiale nu este de 
azi, de ieri, ea se regăsește pe plan 
mondial de mai multă vreme. De ce 
nu s-a asigurat pinâ acum genera
lizarea și la noi a acestui tip de 
construcție a anvelopei ?

Theodor Iliescu : Problema esen
țială este aceea a investițiilor in 
utilaje și instalații adecvate con
strucției de anvelope radiale. Indus
tria noastră de anvelope deținea și 
deține o serie de capacități pentru 
construcția de anvelope diagonale. 
La noile obiective realizate în ulti
mul deceniu s-a optat pentru fabri
cația de anvelope radiale.

Ing. Constantin Antoniu. director 
tehnic in Centrala industrială de 
prelucrare a cauciucului : Avanta
jele fabricării anvelopelor radiale 
nu sint numai de ordin energetic, 
acestea prezentind parametri supe
riori în exploatare, printre care și

un rulaj cu circa 70 la sută mai 
mare. De altfel, luind in calcul și 
aceste avantaje, eficiența unei an
velope radiale este de două ori mai 
mare decit a unei anvelope conven
ționale. De aceea, anvelopele radia- 
le sint preferate la ora actuală pe 
piața externă. Este în interesul 
nostru, al economiei să grăbim pro
cesul de „radializare" a producției 
de anvelope.

Redacția : Ce perspective există in 
acest sens, ce măsuri concrete au 
fost întreprinse ?

Constantin Antoniu : Cu prioritate 
vom rezolva acum această problemă 
la intreprinderea „Danubiana", uzi
nă care, în conformitate cu indi
cația conducerii partidului, este 
unitate-etalon in. industria noas
tră de anvelope. Cu o anumită 
intirziere — este drept — documen
tația de investiții a fost realizată și 
se află în curs de avizare la orga
nele de resort. După aprobare, este 
prevăzut un termen de 30 luni pen
tru finalizarea investiției.

Redacția : Deci, nu prea repede, 
la „Danubiana" ne putem aștepta 
de acum înainte la generalizarea 
fabricației de anvelope radiale. Cum 
au reușit alte firme din străinătate 
să-și adapteze rapid fabricația la so
licitările pieței ?

Ing. Constantin Drăguș, șef labo
rator la Institutul de cercetări pre
lucrări cauciuc și mase plastice: Din 
literatura de specialitate străină pe 
care am citit-o rezultă că, de regulă, 
trecerea rapidă la noul tip de anve
lope s-a făcut renunțindu-se la ca
pacitățile existente și realizîndu-se 
fabrici noi cu dotări corespunzătoare. 
Desigur, la baza acestor decizii a stat 
un calcul economic din care a re
zultat că pierderile .prin renunțarea 
la utilajele invechite moral erau in
tegral acoperite și intrecute de 
beneficiile obținute prin investițiile 
noi și ieșirea promptă pe piață a 
anvelopelor in construcție modernă. 
Practic, la ora actuală sint țări in 
care 90 la sută din anvelopele de 
turism și de camion sint realizate 
in construcție radială.

Theodor Iliescu : Și la noi în țară 
există preocupări importante pentru

construcția de utilaje necesare pro
cesului de „radializare". Bunăoară, 
pentru întreprinderea de anvelope 
din Zalău, care produce numai an
velope radiale, 85 la sută din uti
laje sint fabricate in industria noas
tră constructoare de mașini. Proble
ma care se pune acum este ca, pe 
de o parte, să grăbim asimilarea 
tuturor echipamentelor necesare, 
și, pe de altă parte, Să le moderni
zăm pe cele existente și cu scopul 
de a consuma mai puțină energie.

Soluții tehnice există, 
pe cînd generalizarea lor ?

Redacția : Practic, nu există fază 
sau operație tehnologică la fabri
cația anvelopelor sau a altor articole 
din cauciuc la care să nu se con
sume energie electrică sau termică. 
In ce măsură au fost explorate posi
bilitățile de reducere a consumurilor 
energetice tehnologice pe . întreg 
fluxul de fabricație și ce concluzii 
s-au desprins din aceasta ?

Theodor Iliescu : Propun să înce
pem discuția pe această temă por
nind de la faza tehnologică inițială, 
de fabricare a amestecurilor de 
cauciuc. Consider că un progres sen
sibil in această fază se poate asi
gura numai trecindu-se . cu hotărîre 
la introducerea sistemelor de pro
gramare și normare a ciclurilor de 
amestecare în funcție de energia 
consumată, in loc de baza-timp 
cum se lucrează în prezent. Pentru 
a fi mai bine înțeles se cuvine să 
precizez că din punct de vedere teh
nologic realizarea amestecurilor se 
face cu înglobare de energie, exis
tind o corelație clară intre cantita
tea de energie încorporată și cali
tatea amestecurilor. Cu alte cuvin
te, executind amestecurile ținindu-se 
seama numai de durata de ameste
care există riscul fie ca semifabri
catul să nu corespundă calitativ, fie 
să se înregistreze un consum ener
getic mai mare decit cel optim ne
cesar. Calculele arată că numai sub 
aspect energetic economiile ce se 
pot obține pe această cale sint de 
3—5 la sută, ceea ce, la volumul 
producției noastre, înseamnă extrem 
de mult.

Redacția : Ideea pare interesantă, 
dar care sint posibilitățile concrete 
de aplicare a sa in practică ?

Theodor Iliescu : Pentru aceasta 
este necesară realizarea de noi apa
rate de măsură de tipul unor con- 
tori pentru dirijarea procesului de 
amestecare, care să stabilească mo
mentul optim al introducerii com
ponentelor și ingredientelor în ames
tec. Materializarea ideii este prevă
zută în două etape. Pentru început, 
pornim cu un aparat mai simpla,

fabricat la I.A.E.M. Timișoara, care 
are rolul de a transmite impulsuri 
programatorului de ciclu. Intr-o 
etapă ulterioară avem în vedere un sini,
aparat mai complex care este pro
iectat și sperăm să-l realizăm anul 
viitor în colaborare cu o unitate de 
specialitate. Aparatul va fi testat la 
institutul nostru de cercetare, ur- 
mînd ca, în funcție de concluziile ce 
se vor trage, să trecem la aplicarea 
sa în întreprinderile centralei. Mai 
avem în vedere și o altă soluție de 
ordin tehnic, care va permite redu
cerea consumului specific de ener
gie electrică, 
malaxoarclor 
cu malaxoare

Constantin 
energiei inglobate trebuie reținut șl 
în legătură cu tehnologia procesului 
de vulcanizare. în această privință 
am și făcut o serie de demersuri 
concrete, in sensul că. împreună cu 
Institutul de proiectări automatizări, 
pornind de la principiul enunțat, 
intenționăm să asigurăm optimiza
rea ciclului de vulcanizare cu aju
torul calculatorului. Proiectul tehnic 
este gata, urmează să facem anumi
te modificări Ia prese pentru intro
ducerea unor termorezistențe. Pro
cedeul’ va fi testat la întreprinderile 
de anvelope din Zalău și „Danu
biana" București.

Constantin Antoniu : Din exem
plele de mai sus cred că se poate 
ințelege că pasul hotăritor pentru 
ridicarea ■ • • •
eficientă al 
și articolelor 
trebuie să-1 
cu spirit 
tehnologiilor 
riența acumulată de noi in această 
privință, precum și practica exis
tentă in lume ne permit să înțele
gem mai bine intimitatea proceselor 
fizico-chimice care au loc în timpul 
procesului de producție și să asigu
răm o conducere optimă a fabrica
ției. Să recunoaștem că, în prezeht, 
din cauză că nu întotdeauna avem 
posibilitatea să variem parametrii 
de lucru în funcție de curba optimă 
a procesului tehnologic, sîntem ne- 
voiți să ne luăm anumite precauții 
suplimentare, în sensul unui dozaj 
exagerat la unele ingrediente, pre
cum și al prelungirii duratei unor 
faze tehnologice, deci printr-un con
sum energetic suplimentar. Cert este 
că aici, în optimizarea conducerii 
procesului in fiecare fază tehnolo
gică, trebuie căutate rezervele de 
economisire a resurselor materiale 
și energetice și, totodată, de ridicare 
a nivelului tehnic al produselor pe 
care le fabricăm. Se înțelege însă că 
aceasta presupune, pe de o parte, 
un efort de cercetare, aș spune de 
finețe, pe care avem datoria să-1 
facem noi, specialiștii din producție, 
împreună cu cei din institutul de

și anume înlocuirea 
de capacitate medie 
de capacitate mare. 
Drăguș : Principiul

hotărîtor 
nivelului calitativ și de 

fabricației anvelopelor 
tehnice din cauciuc 
constituie abordarea 

științific, novator a 
de fabricație. Expe-

profil, dar, pe de altă parte, o co
laborare strinsă cu industria electro
nică și cea a construcțiilor de ma- 

' care are sarcina să asigure 
Echipamentele de performanță nece
sare

Constantin Drăguș î întru totul. de 
acord c cele spuse de tovarășul 
Antoniu. Realitatea este că și noi 
trebuie să 'pășim cu mai mult curaj 

 

la promovarea unor noutăți tehnice, 
chiar dacă a asta impune să renun
țăm la unele\procedee clasice, care 
au intrat, cu se spune, în rutină. 
Intre asemenea/procedee noi aș pu
tea aminti 
extruderelor de 
nu sint necesare 
fecționări constructive ale utilajelor, 
deci anumite 
ce sînt compensa 
nomia 
efectele 
ridicării

Ing. 
adjunct 
getice la intreprinderea de anvelope 
„Victoria" Florești : Din experiență 
ne-am convins Că nu trebuie să aș
teptăm prea multe impulsuri din 
afară, dimpotrivă, să realizăm cu 
forțe proprii o serie de modernizări 
și perfecționări de ordin tehnic și 
tehnologic. In această privință și noi 
am putea 
familii de 
executate 
„Energia" 
prin grija 
mașina 
hexagonale 
nergetic se 
la sută la 
experiențe ... ___ _____
împărtăși bucuroși și altoi- unități. 
Prin asemenea măsuri am reușit ca 
in ultimii cinci ani să reducem cu 
1 000 kWh consumul specific de ener
gie electrică și cu 300 kg combus
tibil convențional consumul de com
bustibil pe tona de produs. Și a- 
ceasta în condițiile în care struc
tura de fabricație a evoluat ne
favorabil din punctul de vedere 
al consumurilor energetice, în sensul 
sporirii ponderii anvelopelor mici. 
Se cuvine să aducem in discuție și 
un alt aspect la fel de important : 
oricît de bine ar fi puse la punct o 
tehnologie, un echipament, un pro
cedeu. esențială se dovedește a fi 
respectarea strictă a disciplinei teh
nologice.

alimentarea la rece a 
rofilare pentru care 

decit unele per-

eltuieli. Cheltuieli 
e din plin de eco- 
gie obținută și de 
obținute pe planul 
roduselor.

Ciufu,

de ene 
pozitive 
calității 
Gheorghe Ciufu, director 
cu probleme mecano-ener-

In această privință și noi 
menționa realizarea unor 
calandre de profilare, 
la unitatea centralei — 
Constanța. De asemenea, 
centralei se asimilează și 

de confecționat taloane 
prin care consumul e- 
reduce cu pină la 30 

această operație. Sint 
pe care le putem

★
Intr-un număr următor al ziarului 

voin continua prezentarea dezbaterii, 
oprindu-ne asupra unor probleme 
de natură organizatorică, a căror so
luționare optimă poate determina 
obținerea unor importante economii 
de resurse energetice.

Corneliu CARLAN 
Ion LAZAR

GENERALE

ALE OAMENILOR 

MUNCII
(Urmare din pag. I)
luna iulie și pe întregul an 1988. Pe 
de o parte, aceste măsuri trebuie să 
vizeze îmbunătățirea structurii ex
portului, sporirea ponderii produse
lor cu un înalt grad de prelucrare, 
contractarea și livrarea produselor 
în condiții de eficiență valutară ri
dicată. Pe de altă parte, este necesar 
să se aibă permanent în vedere că 
obligațiile asumate în contractele ex
terne trebuie îndeplinite necondițio
nat. Aceasta presupune o serie da 
măsuri de ordin tehnologic și orga
nizatoric pentru devansarea reali
zării contractelor existente, în așa 
fel încît producția pentru export să 
fie executată în devans cu cel puțin 
15 zile, iar expedierea produselor să 
se poată face la termenele stabilite.

In cadrul strategiei pentru dez
voltarea calitativă, intensivă a eco
nomiei naționale, conducerea parti
dului acordă cea mai mare atenția 
acțiunii de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției, în 
consens cu cuceririle revoluției teh- 
nico-științifice contemporane. O ac
țiune nu numai inițiată, ci și urmă
rită perseverent, sistematic de se
cretarul general al partidului, care, 
în repetate rînduri, a cerut organis
melor democrației muncitorești să 
se preocupe cu întreaga răspundera 
de perfecționarea în continuare a 
programelor de modernizare, de pu
nerea în valoare a tuturor rezervelor 
de creștere a producției și eficienței 
economice. De această dată, proble
ma modernizării figurează ca un 
punct distinct pe ordinea de zi a 
adunărilor generale tocmai cu scopul 
de a evalua cu precizie stadiul în
deplinirii programelor și a le îm
bunătăți. astfel încît să existe ga
ranția obținerii și chiar a depășirii 
efectelor economice scontate.

De altfel, intr-un sens mal larg, 
dezbaterile trebuie axate pe proble
matica diversă si complexă a spo
ririi eficienței economice, a ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, cu accentele necesare in 
fiecare ramură sau sector de activi
tate : de la cerința realizării de ma
șini și utilaje multifuncționale, de 
mare productivitate și cu un înalt 
grad de fiabilitate (in construcția 
de mașini), la dublarea valorii tonei 
de produse finite prin reducerea con
sumurilor și asimilarea sortimente
lor cu prelucrare avansată (in in

dustria metalurgică). .Jțt creșterea de 
două ori a valorii producției prin 
valorificarea superioară a materiilor 
prime (in industria chimică și petro
chimică). și la fabricarea unor pro
duse de înalt nivel calitativ și de o 
mai largă diversitate, răspunzin- 
du-se mai operativ cerințelor bene
ficiarilor interni și partenerilor ex
terni (in industria bunurilor de 
consum).

După cum, tot in competența adu
nărilor generale figurează adoptarea 
celor mai potrivite căi pentru redu
cerea substanțială a cheltuielilor 
materiale și a costurilor de produc
ție, prin diminuarea consumului de 
muncă vie și materializată, creșterea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, încadrarea in normativele 
economico-financiare și rentabiliza
rea tuturor produselor.

Toate aceste acțiuni și măsuri, e- 
forturile pentru sporirea producției 
și eficienței economice nu au un 
scop in sine, efectele regăsindu»se 
in dezvoltarea generală a economiei, 
în asigurarea condițiilor pentru ri
dicarea nivelului de trai. O dovadă 
concludentă în această privință o re
prezintă măsurile de majorare ă re
tribuțiilor stabilite de conducerea 
partidului șl statului. Cu toată cla
ritatea trebuie să se desprindă din 
dezbaterile in adunările generale că 
acțiunile ferme pentru mai buna or
ganizare a întregii activități, pentru 
asigurarea înfăptuirii neabătute a 
programelor de creștere a producti
vității muncii și de reducere a chel
tuielilor materiale, a celorlalte mă
suri privind sporirea accentuată a 
eficienței economice constituie o ne
cesitate vitală pentru ca noua ma
jorare a retribuțiilor să se reflecte 
puternic in ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al po
porului. Cu alte cuvinte, așa cum 
preciza secretarul general al parti
dului, trebuie să fie bine înțeles de 
către toți oamenii muncii, de către 
întregul popor că măsurile de creș
tere a veniturilor, de ridicare a ni
velului de trai — care reprezintă 
scopul suprem al întregii activități 
economico-sociale — este necesar să 
fie realizate concomitent cu dezvol
tarea generală a forțelor de produc
ție, a întregii noastre societăți, dînd 
astfel o perspectivă clară, de lunga 
durată asigurării bunăstării națiunii. 
Înfăptuirii principiilor socialiste de 
muncă și viață.

Se desprinde din cele prezentate 
că pe agenda de lucru a adunărilor 
generale figurează o problematică 
complexă, deosebit de importantă 
pentru bunul mers al activității vi
itoare. De aceea, ele trebuie să fie 
temeinic pregătite, astfel incit să 
aibă un profund caracter de lucru, 
să se desfășoare în spiritul exigenței 
muncitorești, revoluționare. Mari 
răspunderi in această privință revin 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor oamenilor muncii și co
mitetelor sindicatelor, precum și fac
torilor de hesort din centrale și mi
nistere, care au datoria să sprijine 
efectiv și eficient unitățile în solu
ționarea operativă, pină la capăt a 
problemelor producției ridicate în 
adunările generale. Este în interesul 
fiecărui colectiv de oameni ai mun
cii ca dezbaterile profund democra
tice din adunările generale să prile- 
juiască propuneri, idei, soluții va
loroase care să contureze programe 
substanțiale de măsuri, decizii temei
nice in vederea îndeplinirii integra
le, la toți indicatorii a planului pe 
acest an.



PAGINA 4 SCÎNTEIA - joi 21 iulie 1988

TOTUL PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA SA

retribuțiilor și pensiilor

ț» •> ?

EȘALONAREA MAJORĂRII
RETRIBUȚIILOR TARIFARE

Imagine din Alexandria Foto : E. Dichiseam!

o politică umanistă, ilustrată convingător

de noile majorări ale

Alături de întregul popor, ți co
lectivul de oameni ai muncii din 
complexul balnear Călimănești- 
Căciulata a luat cunoștință cu vie 
satisfacție de măsurile privind ma
jorarea cu 10 la sută a retribuției 
personalului muncitor. Ele. con
stituie un act cu profund caracter 
social și umanitar, o Vie dovadă 
a grijii permanente pe care 
partidul și statul nostru o ma
nifestă 
ritorilor 
și spirituale, 
ciarj ai 
cind criza 
continuă să 
țări ale lumii, aceste măsuri con
stituie o dovadă elocventă a vigorii 
economiei noastre naționale, ca
pabilă să asigure creșterea neabătu
tă a nivelului de trai al oameni
lor muncii/ Cred că nu greșesc 
cind afirm că această vigoare a 
economiei naționale depinde în 
bună măsură și de sănătatea și 
vigoarea întregii noastre națiuni, 
a căror ocrotire constituie o parte 
inseparabilă a politicii partidului și 
statului nostru, în centrul căreia, se 
află omul.

In momentul de față, în com
plexul nostru se află la odihnă și 
tratament peste 4 200 de oameni ai 
muncii din toate colțurile țării. în 
hotelurile moderne, în casele de 
odihnă și bazele de tratament în
zestrate cu aparatură modernă, ele 
insele rod al preocupărilor per
manente ale partidului și statului 
nostru pentru

pentru bunăstarea 
de bunuri 

ei înșiși 
acestora. în condițiile 

economică 
afecteze

fâu- 
materiale 

benefi-

mondială 
numeroase

sănătatea si bună

Tinerii muncitori
de majorare a re-Noile măsuri

tribuțiilor personalului muncitor și 
a pensiilor, adoptate Ia indicația și 
sub directa îndrumare a • secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. reflectă, 
încă o dată, cu puterea de netăgă
duit a faptelor, grija constantă pe 
care conducerea partidului și sta
tului nostru o acordă ridicării con
tinue a nivelului de trai al între
gului popor. Această grijă se re
flectă direct și in privința familii
lor tinere, cum este a mea. Sint 
confecționeră la întreprinderea de 
confecții Tulcea și voi beneficia 
de majorarea retribuțiilor in pri
ma etapă. De retribuție majorată 
va beneficia și soțul meu. tehni
cian la întreprinderea antrepriză 
de construcții-montaj Tulcea. Prin 
aceste majorări, veniturile fami
liei noastre vor spori simțitor, cil 
atit mai mult cu cît ele nu vor a- 

. fecta alocația pe care o primim 
pentru copil și nici chiria pentru 

' ’apartameP'* '■
La fel ca mine sint multe femei 

In unitatea noastră, unitate relativ 
nouă, deosebit de fnodernă. în 
care mai bine de 90 la sută din 
producție este destinată exportu
lui. Sintem hotărite să răspundem 
acestei noi dovezi a umanismului 
politicii partidului și statului nos
tru printr-o și mai puternică an
gajare în muncă, pentru a ne rea
liza ritmic și integral, așa cum ne 
cere în permanență secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. producția des
tinată partenerilor de peste hota
re. Rezultatelor bune obținute pină 
acum le vom adăuga noi măsuri

:opil și nici, chiria ,ț 
Mul îh care țoenMi.

„în prezent, aproape sută la sută 
din numărul adulților și 90 la sută 
dintre copiii de virstă școlară din 
Europa. S.U.A.. din majoritatea ță
rilor Americii de Sud și dintr-o serie 
de alte țări ale lumii sint afectați 
de caria dentară", releva de curind 
„Sântă du Monde", revistă publicată 
de Organizația Mondială a Sănătății. 
Ce se poate întreprinde pentru com
baterea acestei adevărate maladii, ac
tualmente, practic cea mai răspîndită 
din lume ? Pe această temă am so
licitat opinia cîtorva specialiști de 
peste hotare, participant recent, ca 
invitați, la o manifestare științifică 
devenită de acum tradițională.
„Cursul de stomatologie infantilă" 
organizat în actuala sa ediție, a
XlV-a. la Tîrgoviște, și condus de 
prof. dr. Pătru Firu. șeful Clinicii
de ortodonție și pedodonție din
București.

Vn flanel evitabil
Prof. dr. P. Firu : — Hotărit lucru, 

apariția cariei dentare poate fi stă
vilită. în acest sens, sint cit se 
poate de grăitoare rezultatele de 
pină acum ale aplicării Programului 
național de cercetare pentru preve
nirea afecțiunilor buco-maxilare la 
copii și tineri, inițiat în 1986. în de
curs de numai doi ani. frecventa ca
riei dentare a scăzut cu 20 la sută la 
loturile de copii și tineri — de or
dinul zecilor de mii— care au be
neficiat de îndrumarea și de măsu
rile profilactice active promovate cu 
ajutorul specialiștilor din cadrul sta- 
țiilor-pilot organizate de Clinica de 
stomatologie infantilă din București 
în Capitală și 
țării.

Termenul de 
căruia echipe 
medici, antropologi, psihologi și er- 
gonomi au evaluat eficiența meto
delor de prevenire propuse și expe
rimentate in cadrul programului, l-au 
constituit alte loturi de copii care nu 
și-au schimbat cu nimic atitudinea 
față de sănătatea dinților.

Studiile noastre relevă nu numai 
diminuarea efectivă a numărului de 
noi carii, dar și reducerea gingivite
lor. a plăcii dentare, peliculă ticsită 
de bacterii, care, invadînd dantura, 
constituie preludiul viitoarelor „ava
rii" dentare.

Pe baza concluziilor activității de 
cercetare din stațiile-pilot și a me
todologiei profilactice elaborate de 
Organizația Mondială a Sănătății, 
pină în 1990 urmează ca în întreaga 
țară să se treacă la aplicarea Pro
gramului de prevenire a cariei den-

în 22 de județe ale

comparație, pe baza 
interdisciplinare de

starea oamenilor muncii, noi. per
sonalul complexului, sintem zilnic 
martorii unor emoționante discuții 
intre tineri și vîrstnici. oameni de 
diferite profesii, din diferite loca
lități ale. țării, despre noile măsuri 
privind sporirea retribuțiilor. Fie
care își exprimă în cuvinte 
simple satisfacția și recunoștința 
față de partid, față de iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
ce o poartă bunăstării oamenilor, 
făcîndu-și calcule privind sporirea 
veniturilor personale și subliniind 
că acestea își au temei trainic în 
îndeplinirea cu toată răspunderea 
a sarcinilor ce revin fiecăruia la 
locurile de muncă.

Și noi, cei care lucrăm în do
meniul exercitării dreptului oame
nilor la odihnă și la ocrotirea să
nătății, ne numărăm printre bene
ficiarii măsurilor de majorare a 
retribuțiilor. Considerăm că modul 
cel mai bun de a ne manifesta re
cunoștința pentru aceste măsuri 
este acela de a ne mobiliza toate 
eforturile pentru ca fiecare om 
aflat la noi la odihnă sau tratament 
să se reîntoarcă la locul de muncă 
reconfortat, revigorat, astfel incit 
randamentul activității sale să se 
resimtă cît mai puternic asupra 
bunului mers al producției,, asupra 
bunăstării întregii societăți.

Mircea PUICA 
șeful pensiunii „Oltul* 
Călimânești-Căciulata

pentru creșterea continuă a cali
tății produselor, a competitivității 
lor pe piața externă, prin crearea 
de noi modele de confecții, prin 
valorificarea cu maximă grijă gos
podărească a materiei prime și 
modernizarea prbducției. astfel 
incit să ne onorăm exemplar an
gajamentul asumat în cinstea zilei 
de 23 August și pe întregul an.

Mariana MUȘAT 
confecționeră, secția a H-a, 
întreprinderea de confecții Tulcea

Majorarea retribuțiilor tarifare pentru toate 
categoriile de personal muncitor se face în mod 
eșalonat, pe ramuri și activități, precum și în 
funcție de nivelul retribuției tarifare avute pînă 
la data majorării, după cum urmează :

• ETAPA 1: 1 august - 1 octombrie 1988

Retribuțiile personalului muncitor cu retri* 
butii tarifare lunare de pînă la 2 000 lei, de 
această majorare beneficiind PESTE 2,5 MILI
OANE DE OAMENI Al MUNCII.

• ETAPA A II-A : 1 noiembrie 1988 - 1 ia

nuarie 1989

Retribuțiile personalului muncitor cu retri
buții tarifare lunare cuprinse între 2 001 și 2 250 
lei, de această creștere beneficiind PESTE 
1,8 MILIOANE DE OAMENI Al MUNCII.

• ETAPA A III-A : 1 martie - 1 august 1989

Retribuțiile personalului muncitor cu retri
buții tarifare lunare mai mari de 2 250 lei, de 
această majorare beneficiind PESTE 3,4 MILI
OANE DE OAMENI Ai MUNCII.

(Din prevederile Legii cu privire la ma 
jorarea retribuțiilor personalului munci 
tor)

Simlăminte de recunoștință si angajare
Ca tinărâ muncitoare în primii 

ani de activitate, am avut din nou 
posibilitatea să constat în mod 
direct grija deosebită existentă in 
societatea noastră față de om și 
munca lui, ca unică sursă a btfnă- 
strării sale. Legea privind ma
jorarea retribuțiilor personalului 
muncitor, prin prevederile sale 
generoase, ne asigură nouă, celor 
aflați la început de drum în marele 
front al muncii, motive temeinice 
de satisfacție și de sporire a ela
nului specific vîrstei. Fac parte din 
eșalonul tinerilor muncitori ai țării 
care vor beneficia, incâ din prima 
etapă, de sporirea/ retribuției. A- 
ceâstă importantă majorare este o 
dovadă a încrederii și prețuirii de 
care se bucură tinăra generație din 
partea conducerii partidului și sta
tului nostru, reprezintă un puternic 
și binevenit sprijin pentru noi, cei 
tineri, în a păși încrezători în 
muncă și viață. Pentru toate aces
tea, mulțumim din adîncul inimii

conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru perma
nenta atenție și grijă față de ridi
carea nivelului de trai 
muncesc, țelul suprem 
■partidului nostru.

O întimplare fericită 
in colectivul in care muncesc, 
al întreprinderii „Porțelanul" 
Alba lulia, satisfacția firească 
care fiecare o încercăm față de a- 
propiata majorare a retribuțiilor să 
fie și mai mare : decernarea, cu 
puțin timp în urmă, pentru a treia 
oară consecutiv, unității noastre a 
înaltului titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste", pentru ocuparea, în 
anul trecut, a locului I pe țară 
în întrecerea socialistă, îndemn și 
răsplată a muncii. Am înțeles, ast
fel, cu emoțiile trăirii acestor mo
mente de mare importanță in viața 
mea, că munca și numai munca tot 
mai spornică și eficientă reprezin
tă, în societatea noastră, izvorul 
împlinirii aspirațiilor spre un nivel

al celor ce 
al politicii

a făcut ca, 
cel 
din
pe

de trai material și spiritual tot mal 
ridicat, al bunăstării și fericirii 
fiecăruia dintre noi.

Nu sint vorbe mari, sint expre
sia simțămintelor unei inimi tine
re, încrezătoare în viitorul și for
țele sale, în politica partidului nos
tru de creștere continuă a bună
stării oamenilor muncii. Partidul 
ne-a învățat că, în orice împreju
rare, vorba trebuie însoțită cu fap
ta. Iată de ce sint hotărîtă să-mi 
perfecționez continuu pregătirea 
profesională pentru ca împreună cu 
tovarășii mei de muncă din între
prindere să ne onorăm, pe mai de
parte, înaltele distincții ce ne-au 
fost acordate și să răspundem 
astfel, prin fapte, noilor mărturii 
ale grijii partidului față de cali
tatea vieții oamenilor.

Ioana Liliana OPRINCA 
muncitoare, întreprinderea 
„Porțelanul" Alba lulia

Model pentru conștiința publica
Rosturile și datoriile tea

trului in viața unei socie
tăți izvorăsc din insăși na
tura sa paradigmatică, mo
delatoare, 
teatrul 
oglindă 
cietății. 
virtuți 
vuri și 
flectat, 
chipul real. O tribună de la 
care aceste chipuri au fost 
cîntărite și judecate în nu
mele dreptei conștiințe și 
măsuri a omului. Așa stind 
lucrurile, teatrul se vădește 
a fi printre cele mai im
portante mijloace implicate 
in educarea omului, sub 
cele mai felurite aspecte. 
Educația patriotică, revolu
ționară, morală și estetică 
sint tot atîtea obiective de 
prim-rang ce se împletesc în 
conturarea finalității actu
lui teatral. Formarea omu
lui nou, om cu o gîndire 
înaintată, cu un orizont 
larg, capabil să discearnă 
între ceea ce este efemer, 
caduc și ceea ce este 
sortit să dureze, con
tribuind la perfecționarea 
societății și elevarea con- 

umane, constituie 
de durată și, 

arăta secretarul

Dintotdeauna 
adevărat a fost o 
și o tribună a so
ci oglindă in care 

alese, dar și năra- 
moravuri s-au re- 

dezvăluindu-și

dăm o înaltă apreciere 
creațiilor literare și artis
tice, din toate domeniile, 
dar societatea noastră are 
nevoie de noi și noi opere 
de artă, care să-1 repre
zinte pe omul de astăzi, 
realizările sale". Sarcina 
teatrului este deci de a 
promova noi lucrări, inspi
rate din realitățile contem
porane. din viața și munca 
eroilor, a constructorilor 
socialismului.

Perceput ca model de 
către conștiința publică.

lui. După acest criteriu. 
Naționalul clujean abordea
ză în repertoriu cu precă
dere dramaturgia româ
nească contemporană, pri
mind validarea opțiunilor 
sale din partea celor cărora 
li se adresează. Am putut 
constata astfel o consonan
ță intre acuitatea implicării 
în contemporaneitate a 
demersului dramaturgie și 
receptarea sa favorabilă de 
către public, așa cum s-a 
întîmplat cu • piese 
D. R. Popescu, Theodor

Misiunea educativă
a Teatrului Național

tare, a periodontitei și anomaliilor 
dento-maxilare la copii si la tineri.

Dr. Lenz Geiger (R.D.G.) : — Și 
noi împărtășim pe deplin convin
gerea că stomatologia infantilă tre
buie neapărat să capete cit mai cu
rind un pronunțat caracter preven
tiv. Ține de o logică elementară a- 
precierea că adulții nu vor putea be
neficia niciodată de o dantură in
tegră, sănătoasă, dacă și-au lăsat 
în copilărie dinții pradă cariilor. Cu 
toate acestea, în țâri capitaliste dez
voltate, ca R.F.G., există extrem de 
puțini specialiști în stomatologie in
fantilă. Și aceasta, deoarece în re-

oameni le și aplică așa cum trebuie. 
Este vorba.
corect și fără 
fiecare dintre 
de renunțarea 
de alimente . ...
mai ales la dulciurile pe bază de za
hăr rafinat, care constituie „uneal
ta" principală a cariei dentare. Tot
odată. trebuie neapărat să se aibă in 
vedere și regula tratării, fără nici o 
aminare. a cariilor și gingivitelor 
incipiente. Un excelent ,.scut“ impo- 
triva agresiunii chimice la care sint 
supuși dinții prin alimentație și o 
igienă deficitară se dovedește a fi

firește. de spălatul 
grabă pe dinți, după 
mesele principale, și 
la consumul excesiv 
dăunătoare danturii.

număr de pacienți, dintre care mulți 
copii, după ce au fost lămuriți de 
necesitatea adoptării unor măsuri 
ferme de combatere a cariei. Marea 
majoritate a acestora ne vizitează 
acum clinica numai pentru urmarea 
unor „terapii conservative", cum ar 
fi detartrajul. îndepărtarea periodică 
a plăcii dentare, masaje gingivale, 
„sigilarea" unor fisuri apărute in 
dinți. Motivul ? Avansul cariilor a 
fost oprit.

Avem convingerea că este posibil 
ca. intr-un viitor nu prea îndepăr
tat, nici un adult care a recurs din 
fragedă copilărie la mijloace profi-
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țeaua medicală predomină o viziune 
mercantilă. Or. cu profilaxia se ciș- 
tigă foarte puțini bani și. în plus, 
se pierde o clientelă sigură pentru 
mai tirziu.

în R.D.G., de cițiva ani, tocmai 
pentru că s-a înțeles necesitatea 
stringentă a profilaxiei cariei la 
copii, ponderea medicilor de stoma
tologie infantilă crește continuu. In 
prezent, proporția acestor specialiști 
a ajuns la 18 la sută din corpul me
dical. iar în 1990 urmează să se ri
dice la 20 la sută. Chiar și acum, 
cu cîți medici dispunem, reușim să 
asigurăm ca fiecare copil, de la 
vîrsta de doi ani in sus. să fie con
sultat cel puțin o dată pe an de 
către un stomatolog. Fiecare școală 
știe că anual are de dat cu „docto
rul X" un „examen de sănătate sto
matologică".

„Certificatul de garanție" 
al danturii sănătoase

Prof. dr. Benedict Heinrich (Is
rael) : — Integritatea dinților este 
garantată dacă se respectă citeva 
reguli pe cit de simple, pe atit de 
importante. Pe primele două dintre 
ele. practic, toată lumea le cunoaște, 
dar. din păcate, puțini, foarte puțini

diției 
un proces 
așa cum 
general al partidului, ținta, 
scopul său suprem este eli
berarea omului de preju
decăți, scoaterea lui din 
sclavia ignoranței, spre a 
înțelege necesitatea ineluc
tabilă a propriei sale evo
luții, a progresului gene
rai. Iată de ce 
noastre de artă 
sint 
mai 
tica 
lui 
cației.
tilaterale a 
în

instituțiile 
și cultură 
se implice 
problem a- 
prezentu- 

exigențelor 
ale formării 

omului 
Expunerile din

chemate să 
profund în 

vastă a 
și

teatrul trebuie deci să 
țină, seama în propunerile 
pe care le face — ca reper
toriu și calitate artistică a 
transpunerii scenice — 
tocmai de capacitatea sa 
extraordinară de influența
re. Responsabilitatea și forța 
sa stau în primul rînd în 
calitatea ideilor despre om, 
a trăirilor pe care le pro
pune. dar și în forța ex
presivă cu care aceste idei 
ajung în conștiințe. Și nu 
în ultimul rînd această 
forță stă în consonanța 
acestei idei cu ideile, cu 
trăirile, cu frămîntările. cu 
viața concretă ale oamenilor.
Iată de ce activitatea unui 
teatru nu poate să nu fie 
ancorată profund în con
temporaneitate, implicin- 
du-se, necesar și obiectiv, 
în problemele societății.

edu- 
mul- 
nou.

... ____  _ apri- Fiind permanent în slujba-
lie și iunie ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. teatru-;.
Itli, uniunilor de creație și' 
instituțiilor artistice li se 
rezervă un loc de seamă în 
educarea oamenilor, în îm
bogățirea vieții lor spiri
tuale : „Avem nevoie și

celor mai nobile aspirații 
ale „acesteia, meneu in 
avangardă, mereu in'slujbă 
noului, a demnității, a cu
rățeniei morale, mereu îm
potriva a ceea ce este în
vechit și depășit, împotri
va rutinei și neomenescu-

Mazilu, Paul Everac, Tudor 
Popescu, Adrian Dohotaru, 
Alexandru Sever. După 
acest criteriu vom continua 
orientarea repertorială și 
pentru viitoarele stagiuni, 
adăugind șirului de autori 
citați și alte nume din va
loroasa galerie a dramatur
giei actuale.

Din perspectiva contem
poraneității se împlinesc 
și celelalte datorii ale tea
trului, și mai cu seamă ale 
unui Teatru Național : 
acelea de a păstra și de a 
pune mereu în lumină va
lorile. perene lăsate de 
înaintași. Din perspectiva 
mesajului către astăzi 
„citim" scenic dramaturgia 
clasică românească, piesele 
lui Alecsandri. Caragiale, 
Rebreanu. Ca mil Petrescu. 
Sorbul, Mușatescu, Ciprian, 
Mihail Sebastian ș.a. 
Această lectură permanentă, 
a clasicilor, asupra căreia 
se cere să ne aplecăm și ' 
mai mult și care aici, la 
Cluj-Napoca, se înscrie in
tr-o tradiție începută acum 
aproape șapte decenii, cind 
aspirația seculară

nilor transilvăneni spre in- 
stituționalizarea artei sce
nice naționale își găsea in 
sfîrșit împlinirea, presupu
ne o exactă și echilibrată 
punere in pagina moderni
tății. Pentru că statutul 
unui Național nu exclude 
modernitatea, el nefiind 
egal cu vetustețea. Există 
însă un echilibru, o rigoare 
pe care le presupun o ase
menea instituție. In fapt, a 
fi modern înseamnă a-ți 

de. înțelege timpul. Excesul 
n-are nimic de-a face cu 
profunzimea: și a-1 confun
da cu intensitatea trăirii 
este o probă de acută insu
ficiență axiologică.- Arta 
adevărata, ca și omul ade
vărat nu ființează decit în 
măsura în care închid în 
ele vechiul adevăr ; Est 
modus in rebus ! Și nu 
altfel se face și lectura 
dramaturgiei universale in 
tot ceea ce are ea mai bun.

In ideea unei mai acute 
contepiporaneizări a actu
lui scenic, Naționalul clu
jean continuă seria de 
spectacole-dezbatere. dialog 

. viu și incitant purtat cu 
publicul asupra fenomenu
lui și universului dramatic 
propus. Din aceeași dorin
ță, coroborată cu ideea pu
terii modelatoare a actului 
teatral, se hrănește seria de 
spectacole din ciclul „Tea
trul și școala", prin care, 
în conformitate cu necesi
tățile programei școlare, se 
valorifică opera marilor 
clasici ai literaturii româ
ne : Eminescu. Goga, Blaga, 
Arghezi, Rebreanu. ca și 
recitalurile de poezie rosti
te cu regularitate in incin
ta marilor întreprinderi.

Căci rostul teatrului este 
de a da viață marilor texte 
dramatice, indiferent de 
vechimea lor. cu ochii și 
cu sufletul către publicul 
nostru de aici și de acum.

a româ-

Horia BĂDESCU
directorul
Teatrului Național
Cluj-Napoca

TELEORMAN : Locuințe moderne și confortabile
In perioada care a trecut din a- 

cest an, în municipiile Alexandria 
și Turnu Măgurele, in orașul Ro
șiori de Vede și intr-o serie de lo
calități rurale teleormănene au fost 
date în folosință 450 de noi apar
tamente moderne și confortabile, 
constructorii întreprinderii județene 
de profil depășindu-și astfel sarci
nile de plan. S-au materializat mă-

șurile din programele privind orga
nizarea mai bună a activității pe 
toate șantierele de locuințe, crește
rea gradului de mecanizare a lucră
rilor. întărirea ordinii și. disciplinei 
la fiecare loc de muncă. Forțele 
constructorilor sint mobilizate în 
prezent pentru realizarea la termen 
a tuturor apartamentelor prevăzute 
în planul pe acest an. (Stan Ștefan).
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tă acțiune. Iar pentru pregătirea 
lor corespunzătoare au fost organi
zate cursuri de profilaxie stomato
logică — separat pentru educatoare, 
pentru învățătoare, pentru directorii 
de instituții de invățămînt, pen
tru profesorii de liceu, dar și pen
tru părinții elevilor, pentru stu
denții facultăților care pregătesc 
cadre didactice, cît și ai celor două 
facultăți de stomatologie din Bulga
ria. care-i formează pe viitorii me
dici dentiști.

Dr. L. Geiger : — Și in R.D.G. se 
organizează, Ia nivelul municipali
tăților. o serie de asemenea cursuri.

Rolul profilaxiei în medicina
copilului

OPINII ALE UNOR SPECIALIȘTI STOMATOLOGI
in tot mai multe țări ale lumii 
fluorul.

Prof. dr. P. Firu : — Din cercetă
rile întreprinse la noi in țară, dar 
și pe plan mondial, rezultă că. in 
urma administrării de fluor pe cale 
generală, reducerea cariei este evi
dentă după doi ani. semnificativă 
după trei ani și maximă după patru 
ani. Rezultate carioprofilactice foarte 
bune s-au obținut experimental și 
cu o serie de produse originale ro
mânești. în compoziția cărora intră 
fluor. Este vorba de sucuri de fruc
te. paste de dinți, apă de gură, de 
alte produse pentru igiena buco- 
dentară. o nouă gumă de mestecat 
etc.

Dr. Rudolf Gerson (Italia) : —
Prezent sub diverse forme — in apa 
de băut, în pastile ori in produse 
pentru igiena bucală (paste de dinți, 
apă de gură etc.) — fluorul și-a dove
dit din plin eficacitatea în preveni
rea cariilor și la noi, în Italia. Acest 
tip de profilaxie socotim că este e- 
ficient pină la vîrsta de 14—15 ani, 
adică pină la erupția totală a din
ților definitivi.

La Clinica de stomatologie din 
Milano, unde imi desfășor activita
tea de chirurg implantolog. s-au e- 
fectuat studii care au urmărit, timp 
de 10—15 ani. evoluția unui mare

lactice adecvate — respectiv nu al
tele decit cele cunoscute in prezent 
— nu va mai cunoaște ce înseamnă 
o proteză, o punte dentară și nici 
chiar o edentație.

Medicul stomatolog — 
educatorul educatorilor

Prof. dr. Nicola Atanasov (Bulga
ria) : — „Cheia" reușitei in profi
laxia cariei dentare la copii o con
stituie participarea fără rezerve a 
educatoarelor, a celorlalte cadre di
dactice din învătămintul preșcolar și 
din școala primară, mai ales. Fără 
acest sprijin riscăm să vorbim mai 
mult decit facem. Noi. cadrele me
dicale. nu putem realiza singure ni
mic. Or. corpul didactic destinat a- 
cestei categorii de virstă. — în care 
se decide soarta dinților — este la 
noi de 40 de ori mai numeros decit 
cel al medicilor de stomatologie in
fantilă. In plus, învățătorul se află 
zi de zi in apropierea copilului, pu- 
tîndu-1 influența ușor in bine.

De aceea, in cadrul programului 
complex de profilaxie a cariei, ini
țiat de Facultatea de stomatologie 
din Sofia și aplicat experimental în 
jumătate din județele tării. în ulti
mii patru ani. s-a pus accent pe a- 
tragerea cadrelor didactice la aceas-

Un accent deosebit punem. în cadrul 
lor. pe o cit mai nuanțată „pledoa
rie motivational", astfel incit fie
care categorie de cursanți să înțe
leagă că este pe deplin justificată să 
promoveze măsurile profilactice re
comandate. Pentru elaborarea aces
tor „pledoarii" ș-a apelat la ajuto
rul unor sociologi și psihologi. La 
Dresda, oraș în care de curind răs
pund de rețeaua de stomatologie in
fantilă, ca urmare a măsurilor pre
ventive adoptate in ultimii zece ani, 
cariile dentare au scăzut Ia nivelul 
recomandat de O.M.S. pentru anul 
2000. De mare folos in activitatea de 
profilaxie din școli și grădinițe sint 
surorile medicale specializate in 
igiena buco-dentară. Ponderea aces
tora urmează să sporească simțitor 
în cadrul corpului medical.

Cu forte unite, în ofensiva 
pentru sănătatea dinților
Prof. dr. N. Atanasov: — Vorbind 

de „educarea educatorilor" nu tre
buie să uităm nici o clipă că de o 
atenție deosebită din partea medici
lor stomatologi trebuie să se bucure 
și cîștigarea părinților în favoarea 
profilaxiei susținute a cariilor, la 
copii. De aceea, eu mă străduiesc 
ca, întotdeauna, conferințele pe care 
le țin în diverse Întreprinderi să nu

fie ceva formal, ci să meargă direct 
Ia inima taților și a mamelor, a tu
turor tinerilor, și ei părinți. în per
spectivă. Insist pe necesitatea ca 
teama de dentist, motiv de negli
jare a danturii, să fie înlăturată 
din mintea și afectivitatea copiilor. 
Mulți părinți nici nu-și dau seama 
că pînă și un copil de doi ani râ- 
mine profund marcat de lamentările 
adulților din jur, după o vizită mai 
puțin agreabilă la dentist.

Prof. dr. P. Firu : — Evident că
în prevenirea, la copii, a cariei den
tare. a complicațiilor sale, a tuturor 
afecțiunilor buco-dento-max ilare, 
medicii și cadrele auxiliare din re
țeaua de stomatologie infantilă tre
buie neapărat să se bucure in egală 
măsură de sprijinul părinților, ăl 
cadrelor didactice din creșe. grădi
nițe. școli, dar și din organizațiile 
obștești, din „Crucea Roșie" mai 
ales.

In ce ne privește, iată doar citeva 
dintre acțiunile inițiate in 1986, pe 
care ne propunem să le organizăm 
cu consecventă și in continuare. 
Este vorba de lecții cu profil stoma
tologic in grădinițe și școli; con-, 
cursuri de tip „Cine știe ciștigă" 
intitulate sugestiv „Periuța de aur", 
discuții periodice cu părinții elevi
lor etc.

Toți factorii care se ocupă de copii 
— fie că sint educatori, părinți ori 
medici — trebuie să acorde atenția 
cuvenită profilaxiei și tratării pre
coce a cariilor. încă de la vîrsta pre
școlară. S-a dovedit că practicarea 
corectă a metodelor profilactice de
termină reducerea substanțială a 
frecvenței cariilor. Pe prim-plan se 
situează igiena buco-deptară. Este 
necesar ca periajul dinților să con
stituie obiect de educație încă de la 
vîrsta fragedă a dobîndirii.deprinde
rilor, deci din căminele de copii, 
grădinițe și școli. Un periaj corect • 
efectuat cu paste fluorurate de tip 
„Elmex" reduce frecventa, cariei cu 
40 la sută. Clinica noastră recoman
dă așa-numitul „periaj în 7 timpi", 
mult mai complex și mai eficient 
decit alte tehnici, asigurînd curăți
rea tuturor fațetelor dinților si un 
bun masaj gingival.

Oricît de reușit ar fi un tratament 
stomatologic, fără o temeinică igie
nă buco-dentară totul este compro
mis. De aceea, copilul trebuie să de
prindă. cu ajutorul mamei, al edu
catoarei, cea mai bună tehnică de 
spălare a dinților, cu paste cu fluor, 
de la o vîrtetă fragedă, astfel incit 
acest act să devină necesar, in mod 
reflex, după fiecare masă.

Anchetă realizată
Ioana DABU

Timp șl anotimp tn agricultură 
Congresul al IX-lea al partidului 
deschizător de eră nouă tn isto
ria patriei • Știința Ia baza pro
gresului economico-social (color) 
Film în serial. ..Imposibila iubire" 
(color). După romanul ..Intrusul" 
de Marin Preda. Producție a Ca
sei de filme patru. Premieră TV. 
Cu : Șerban lonescu. Amza Pellea, 
T°ra Vasjlescu, Valentin Teodo- 
s.’u, Irina Petrescu. Gheorglie 
cozorlci, Remus Mărglneanu. Va
leria Sitarii, Mitică Popescu. Pe
tre Nicolae, Magda Catone. Sce
nariul și regia : Constantin VaenL 
Ultimul episod

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

20,50

teatre
• Teatrul Mic (14 70 »1, la roton
da scriitorilor din Cișmigiu) : 
București, oraș al poeziei (spec
tacol de sunet și lumină) — 21
• Teatrul ..Nottara" (59 31 03 la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de 
muzică șl poezie) — ia
• Teatrul satiric-muzical „c. Tă- 
nase“ (15 56 78. grădina Boema) :
O seară la Boema — 19;3P
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română-' (13 13 00): flintă, eioctrlie 
— 18 ’
• Teatrul evreiesc de stat 
(20 39 70. la sala Majestic) ; Cum 
se cuceresc femeile — 18,30
• Teatrul „Țăndărică-' (15 23 77. 
la Teatrul de păpuși din parcul 
Herăstrău) ; Șoricelul și păpușa 
— 18,30

cinema

eficient

de

• în fiecare zi ml-e dor de tine: 
PACEA (71 30 85) - 13; 15; 17; 19, 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19.30
• Program de vacanță. Temerarii 
de la scara doi : PACEA — 9:11
• Flăcări pe comori : VIITORUL
(10 67 40) — 15; ;* *
• Să-ți vorbesc
GRIVIȚA -----
13,30; 15,45;
(17 55 46)
• Duminică în familie
(27 54 93) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Program special pentru copii 
și tineret : DOINA (16 35 38) — 9- 
11; 13; 15: 17; 19
• Niște băieți grozavi: DRUMUL 
SĂRII (31 38 13) — 15; 17: 19
• Misterele Bucureștilor : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Trenul de aur: UNION (13 49 04)
— 9; 12: 15; 18
• Privighetoarea In oraș : VIC
TORIA (’.6 28 79) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20
• Legenda Iul On Dai
(14 74 16) — ‘
17,45; 20
• Pădurea:
— 9; 11; 13.;
• Omul de ,. ________
clnllor : SCALA (11 03 72) 
13; 15; 17,15; 19,30
• Scufundare la mare
STUDIO (59 53 13) —
14,30; 16,43: 19
• Miss Iugoslavia : 
PARC HOTEL (17 08 53)

17;. 19
despre mine :

(17 08 58) — 9: 11115; 
18; 20, CIULEȘTI

9; 11; 13; 15; 17: 19
i : COSMOS 
15: 17:

LUMINA
9: 11; 13.15; 15.30;

FLOREASCA (33 29 71) 
15; 17; 19
pe bulevardul Capu- ' “ ,---------ț _ 9. 11;

adîncime : 
10; 12,15;

GRADINA
— 21,30
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Domnului colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Terrien

SANAA

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii 
Arabe Yemen îmi oferă deosebita plăcere de a vă transmite călduroase 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes deplin în . 
activitatea dumneavoastră de pace și prosperitate pentru poporul prieten 
al Republicii Arabe Yemen.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
La invitația Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, o delegație a Uniunii Na
ționale a Oamenilor Muncii din Zair, 
condusă de Kombo Tonga Boke, 
membru al Comitetului Central al 
Mișcării Populare a Revoluției, se
cretar general' al Uniunii Naționale 
a Oamenilor Muncii din Zair, a efec
tuat, in perioada 16—20 iulie 1988, o 
vizită de schimb de experiență în 
țara noastră.

Delegația sindicală zaireză a avut 
convorbiri cu o delegație a sindicate
lor din țara noastră, condusă de to-

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

varășul Miu Dobrescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., și a vizitat o- 
biective economice și social-culturale 
din municipiul București și din ju
dețele Argeș și Brașov.

în cadrul convorbirilor s-a efectuat 
un larg schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea economică și socială a 
celor două țări și in legătură cu ac
tivitatea desfășurată de organele și 
organizațiile sindicale din România 
și Zair.

în timpul șederii în România, de
legația Uniunii Naționale a Sindica
telor din Zair a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R. cu tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S. : R.P. MONGOLĂ :

Publicăm în continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele 6 luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
în criteriile de organizare a întrecerii socialiste. Ia 30 iunie, pe 
locuri se situează :

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA

primele

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA

Locul I : întreprinderea minieră 
Pinoasa, județul Gorj.

Locul II : întreprinderea minieră 
Horezu, județul Vîlcea.

Locul III : întreprinderea mi
nieră Lupoaia, județul Gorj.

Locul II : întreprinderea 
toane, hîrtie și confecții 
județul Prahova.

Locul III : Combinatul de celu
loză și hîrtie Letea — Bacău.

de car- 
Scăeni,

Locul I : Stația de 
Cluj-Napoca Est.

Locul 
Sibiu.

Locul 
Iași.

III : Stația de

II : Stația de

cale ferată

cale ferată

cale ferată

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
MATASE, in, CÎNEPA

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea țesăto- 
ria de mătase Sighișoara, județul 
Mureș.

Locu! I : întreprinderea electro- 
centrale Craiova.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Zalău, județul Sălaj.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Suceava.

Locul II : întreprinderea inte
grata de in Zalău, județul Sălaj.

ÎN DOMENIUL 
PRODUSELOR REFRACTARE

Panoul fruntașilor 
pe șase luni ale anului

Locul I : Întreprinderea de trans
porturi și utilaje pentru construcții 
Rovinari, județul Gorj — Ministe
rul Minelor.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto București— Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto produse petrolie
re „PECO” București — Ministerul 
Industriei Chimice și Petrochimice.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Columbia, ambasadorul acestei 
țări la București, Victor Alberto Del
gado Mallarino, a oferit, miercuri, o 
recepție.

Au participat miniștri, membri ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, deputați in M.A.N., oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

*
Cu prilejul Zilei naționale a R. A, 

Egipt, miercuri a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno- 
egipteană, în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară și a fost vizionat, un 
film documentar egiptean.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. Asociației de prietenie 
româno-egiptene, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, un nu
meros public.

Au fost prezenți Saad Aboulkheir, 
ambasadorul R.A. Egipt la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Performanțe
De circa un an și jumătate,, cu

noscuta uzină „Zii" din Moscova, 
la care lucrează 65 000 de «omeni, 
și filialele sale, aflate în nu
meroase orașe sovietice, funcțio
nează după principiile autogestip- 
nii și autofinanțării depline. Aceas
tă importantă unitate a industriei 
sovietice se numără printre cele 
citeva mii de alte întreprinderi 
care au trecut la aplicarea noului 
mecanism. economic. Dimensiunile 
intreprinderii sint reliefate de fap
tul că, zilnic, la punctele ei de 
descărcare-incărcare sosesc și plea
că zece garnituri de tren, iar de 
pe liniile sale de montaj coboa
ră circa 700 de autocamioane 
diferite tipuri și peste 500 de 
gidere.

R. P. BULGARIA :

de 
fri-

Dinamismul
Industria electronică bulgară, că

reia ii revine un rol important în 
modernizarea economiei naționale, 
se dezvoltă în ritm înalt. De la 14 
Ia sută in anul trecut,' creșterea va 
fi de 19 la sută în acest an. De ase
menea, va spori de cel puțin opt 
ori producția de sisteme de proiec-

REPUBLICA CUBA

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina.

Locul II : întreprinderea „Ră
săritul” Brașov.

Locul III : întreprinderea de mă
tase „Flamura Roșie“ — București.

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA 
FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENTE 

SPECIALE

IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

I : întreprinderea de echi- 
hidraulic Rimnicu Vilcea.
II : întreprinderea de ma-

Locul
pament

Locul 
șini-unelte Arad.

Locul III : întreprinderea de me
canică fină București.

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul Iași.

Locul II : întreprinderea de trico
taje Roșiori de Vede, județul Te
leorman.

Locul 
nuși și 
Sibiu.

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică Tg. Jiu.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică Ploiești.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică Suceava.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
— OFICII JUDEȚENE

III : întreprinderea de mă- 
ciorapi Agnita, județul

vremea

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

IN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița.

Locul II : întreprinderea de ce
lule prefabricate Băilești, județul 
Dolj.

Locul III : 
trotimiș”.

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Teleorman.

Locul I : Oficiul județean de 
rism Prahova

Locul II : Oficiul județean de 
rism Alba.

Locul III : Oficiul județean 
turism Mureș.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 iulie, ora 20 — 24 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi schim
bătoare in nordul și estul țării, unde, 
pe alocuri, vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, mai 
ales la începutul intervalului. Va £i 
insă predominant frumoasă în rest. 
Temperatura aerului va avea valori 
cuprinse, ziua. între 23 și 33 de grade, 
iar noaptea, in general, intre 10 șl 20 
de grade.

întreprinderea „Elec-

DOMENIUL . .
ANORGANICE —

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

ȘIÎNGRAȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul agroindus
trial Timiș.

ÎN
CHIMIEI _____
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj.

Locul II : Combinatul chimie 
Rimnicu Vîlcea.

Locul III : întreprinderea chimi
că Dudești — București.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîr
tie „Bistrița”, Fruildu Birgăului, 
județul Bistrița-N&săud.

Locul I : întreprinderea antrepri
ză de construcții-montaj și repara
ții siderurgice Galați — Ministerul 
Industriei Metalurgice

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală construcții-montaj și repara
ții Brașov — Ministerul Industria
lizării Lemnului și Materialelor de 
Construcții.

Locul III : întreprinderea antre
priză frigotehnica București — Mi
nisterul Industriei Alimentare.

la „ZIL“
Relatînd, într-un articol, despre 

efectele aplicării noului mecanism 
economic, ziarul „Pravda” arată 
că, lună de lună, intreprinderea iși 
îndeplinește planul de livrări. în 
acest răstimp, colectivul nu a tre
buit să plătească nici o rublă ca 
penalizări pentru neindepliniri sau 
restanțe la livrări. Numai în anul 
trecut, colectivul a obținut 64 mi
lioane de ruble beneficii suplimen
tare.

întreprinderea se dezvoltă prin 
mijloacele pe care ea insăși le 
realizează. Fiecare om al muncii 
este direct interesat in reducerea 
prețului de cost, in ridicarea cali
tății produselor, — factori de care 
depind in mare parte atit prezen
tul, cit și viitorul întreprinderii.

Preocupări privind 
folosirea rațională 

a forței de muncă

electronicii
tare automatizată șl alte echipa
mente, astfel incit produsele noi și 
cele perfecționate să depășească 57 
la sută din totalul întregii producții 
a acestei industrii. Și in acest an 
se au în vedere eforturi susținute 
pentru pregătirea de cadre califi
cate în acest domeniu.

Recuperarea deșeurilor 
din trestia de zahăr

de 
din 
ale 
re-

Reziduurile provenite din prelu
crarea trestiei de zahăr, principala 
cultură agricolă a Cubei, cunosc o 
tot mai largă aplicare în economia 
țării — scrie ziarul „Granma“. în 
acest an, intr-un număr de 15 com
plexe agroindustriale ale țării vor 
fi date in exploatare noi unități 
pentru folosirea pe scară indus
trială a deșeurilor respective. Cea 
mai mare întreprindere de acest fel 
se construiește in provincia Las Tu
nas și va produce furfurol, care 
servește drept bază pentru pro
ducerea de diferite rășini, pelicule 
anticorosive, dizolvanți, spirt, 
nind seama de perspectivele 
ale utilizării furfurolului. în 
vincia Camanuey a început 
struirea unei întreprinderi și

Ti- 
largi 
pro- 
con- 
mai

mari pentru producerea acestei 
substanțe.

în viitorul apropiat. în Cuba se 
vor pune bazele unei alte întreprin
deri pentru valorificarea pe scară 
industrială a reziduurilor din tres
tie de zahăr. Este vorba de o fa
brică pentru producerea de lizină— 
aminoacizi folosiți pentru înnobi
larea furajelor. Valoarea acestui 
produs este demonstrată de faptul 
că. potrivit cercetărilor, s-a con
statat că folosirea Uzinei in zo
otehnie duce la creșterea cu 15—20 
la sută a greutății vitelor, iar în 
avicultură — la sporirea cu 12—15 
la sută a efectivelor. Materia pri
mă a unei alte fabrici proiectate 
o va constitui melasa^ un produs 
secundar al prelucrării trestiei de 
zahăr.

Problema ocupării forței 
muncă în Mongolia este unul 
aspectele economice importante 
țării. Dacă în regiunile vestice 
sursele de muncă sint suficiente și
există chiar un surplus de forță de 
muncă, în regiunile centrală și es
tică ele sînt insuficiente. Situația 
este influențată și de migrarea 
populației rurale spre orașe. Spo
rește numărul angajaților în indus
trie și construcții, ca și în dome
niile culturii, ocrotirii sănătății, 
învățămintului și artei.

Asigurarea concordantei între 
gradul de populare a teritoriului 
și repartizarea capacităților de pro
ducție se va soluționa, pe de o 
parte, pe calea amplasării rațio
nale a forțelor de producție și, pe 
de altă parte, prin redistribuirea 
teritorială optimă a forței de mun
că — arată într-un interviu 
D. Miagmar, de la Institutul de eco
nomie al R.P. Mongole, Popularea 
estului șl sudului țării, unde vor fi 
construite complexe industriale, 
va fi asigurată pe seama locuite*’ 
rilor din orașele șl localitățile a- 
flate in zonele de nord și centrală.

Continuă să se resimtă un de
ficit de forță de muncă in princi
pala ramură a economici țării — 
agricultura, mai ales in zootehnie. 
Populația legată nemijlocit de 
creșterea vitelor reprezintă 34 la 
sută și ea nu poate asigura volu
mul de muncă din această impor
tantă ramură. De aceea, se pune 
problema redistribuirii resurselor 
de muncă din raioanele centrale 
în sectorul zootehnic.

Se speră că in rezolvarea proble
mei ocupării forței de muncă o 
mare însemnătate va avea crea
rea, în perspectivă, a unor în
treprinderi mici și mijlocii pentru 
prelucrarea materiilor prime locale, 
realizarea de produse finite. Este 
o problemă care privește nu nu
mai repartizarea optimă a forței 
de muncă, ci ea are și un Impor
tant aspect social, legat de satis
facerea mai deplină a cerințelor 
populației, problemă căreia Parti
dul Popular Revoluționar Mongol 
îi acordă in prezent o importanță 
deosebită.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA

12 de echipe la startul noului campionat;

(Rulmentul) si Zalău

Invitație la Predeal

Internaționalele de lupte greco-romane și libere

din
12

trecut, regulamentul 
prevede că echipele 

sistem

Locul I : întreprinderea județea
nă Teleorman.

Locul II : întreprinderea județea
nă Constanța,

Locul III : întreprinderea jude
țeană Sălaj.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI LOCATIVE

Locul I : întreprinderea județea
nă Botoșani.

Locul II : întreprinderea jude
țeană Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea jude
țeană Giurgiu.

Locul I : Uniunea județeană Con
stanța

Locul II : Uniunea județeană Satu 
Mare.

Locul III : Uniunea județeană 
Sălaj.

• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TH
BRAȘOV: Linie 

tehnologică 
de mare randament

La întreprinderea de autocamioa
ne din Brașov a fost dată in ex
ploatare noua linie de formare- 
turnare a pieselor grele. Prin con
cepția ei constructivă și tehnologi
că originală, noua linie oferă avan
taje importante față de linia veche 
pe care a înlocuit-o. întregul proces 
de producție este condus cu ajuto
rul unui programator electronic, 
ceea ce-1 conferă mai multă sigu
ranță și funcționalitate Pe lîngă un 
randament sporit se asigură o cali
tate și precizie mai bună a piese
lor. concomitent cu reducerea con
sumului de metal Noua linie teh
nologică a fost gîndită, proiectată 
și executată de specialiștii între
prinderii. (Nicolae Mocanu)

dînd o atenție sporită îmbunătăți
rii calității acestora in subteran, 
ridicării gradului de recuperare 
din abataje, precum și creșterii 
randamentelor de extracție. S-au 
obținut, peste nivelul planificat., 
669 tone cupru, 61 tone zinc, 328 
tone plumb, 3 840 tone pirită și alte 
metale neferoase în concentrat. De 
asemenea, în această . perioadă a 
fost realizat și planul la inves
tiții. (Ghcorghe Pârja).

în

continuă extindere și diversificare a 
prestărilor de servicii către popu
lație. în acest an, numai îh rețeaua 
de prestări servicii a consiliilor 
populare au fost inființate nume
roase unități de croitorie, tricotaje, 
cojocărie, tăbăcărie, tîmplărie. fie
rărie, reparații aparate de uz casnic 
și gospodăresc, care iși desfășoară 
activitatea la Ripiceni, Havirna, 
Pomîrla, Ștefănești, Albești, Tru- 
șești, Coțușca, Broscăuți. Acțiunile 
stăruitoare pentru extinderea și 
amplificarea serviciilor către popu
lație au dus in ultimul timp la în
ființarea, pe lingă primării, a 47 de 
noi echipe de prestări in construc
ții. (Eugen Hrușcă).

In divizia A : 12 echipe masculine și 12 feminine ; 
în eșalonul secund — 48 (cite două serii a 12 echipe)

TiRGU MUREȘ : Succese 
ale chimiștilor

Unitate reprezentativă a indus
triei chimice românești. Combina
tul „Azomureș” din Tîrgu Mureș 
se prezintă, in aceste zile, cu re
zultate deosebite în întrecerea so
cialistă. Prin efectuarea periodică 
a unor reparații și revizii tehnice 
de înaltă calitate și exploatarea 
ireproșabilă a complexelor insta
lații din dotare, lucrătorii de la 
„Azomureș” au obținut rezultate 
deosebite în realizarea sarcinilor 
de plan. Astfel, în perioada care 
a trecut din acest an. pe baza ono
rării în devans a unor comenzi 
pentru beneficiarii interni și ex
terni. ei au produs și livrat, în 
plus față de sarcinile de plan, o 
producție-marfă in valoare de a- 
proape 140 milioane lei. Acest 
spor de producție se regăsește in 
mari cantități de produse fizice 
specifice combinatului mureșean, 
cum sînt : ingrășămintele ihimice 
cu un ridicat conținut de azot, 
fosfor și potasiu, amoniacul de 
sinteză, acidul azotic. oxigenul 
tehnic, argonul și altele. (Gheorghe 
Giurgiu).

CLUJ : Ansambluri 
moderne de locuințe

Și in județul Cluj se înalță
ritm susținut locuințe noi. moder
ne. pentru oamenii muncii de la 
orașe și sate. Astfel, in perioada 
care a trecut din acest an s-au 
înălțat la Cluj-Napoca. Turda, Dej, 
Cimpia Turzii. Gherla și in alte 
localități urbane si rurale peste 
1 000 de apartamente, depășindu-se 
sarcinile prevăzute in plan. Noile 
locuințe se remarcă prin elemente 
arhitectonice care îmbină armo
nios tradiția cu noul și conferă 
cartierelor un plus de frumusețe, 
în această perioadă s-au dat. de 
asemenea. în folosință noi spații 
comerciale și de prestări servicii 
pentru populație.

Pe toate șantierele, ritmul de lu
cru s-a intensificat. în prezent 
fiind în stadii diferite de execu
ție 2 400 de apartamente, care vor 
fi predate la cheie pînă la sfirși- 
tul anului. (Marin Oprea).

Noua ediție a campionatelor na
ționale de handbal (a 31-a) va înce
pe la 1 septembrie, dată pînă la care 
echipele iși fac 
namente (unele 
pregătirile), cu 
„intra” in rol 
meciuri oficiale, 
culin, ca și 
ne referim 
categoria A — 
echipe. La masculin, două sint din 
București (Steaua — actuala cam
pioană — și Dinamo), două din Bra
șov (Dinamo și Tractorul) și cite_una 
din 
Mare 
tatea). 
Bacău 
Mureș 
prezență inedită — din
Mare (Comerțul). La feminin, trei 
sint din București (Rapid, Confecția 
și Mecanică Fină) și cite una din Tg. 
Mureș (Mureșul — actuala campioa
nă). Constanța (Hidrotehnica), Iași 
(TEROM), Rimnicu Vilcea (Chi
mistul), Ploiești (Dorobanțul), Ti
mișoara (Constructorul), Bacău (Ști
ința). Brașov 
(Textila).

Ca și anul 
campionatului 
vor juca fiecare cu fiecare, 
turneu (tur-retur), prima clasată la

planurile de antre- 
au început chiar 
preocuparea de a 

o dată cu primele 
Campionatul mas- 
cel feminin

Ia echipele
- cuprind cite

Timișoara (Politehnica), Baia 
(Minaur), Craiova (UniverSi- 
Cluj-Napoca (Universitatea), 
(Știința), Pitești (Dacia), Tg. 
(A.S.A. Electromureș) și — 

Sînnicolau

încheierea campionatului devenind 
campioană, iar ultimele două retro- 
gradind în campionatul secund (ti- 
neret-categoria B). în acest eșalon 
vor activa 24 de echipe masculine 
și 24 feminine, repartizate, după cri
terii geografice'și valorice, in 2 serii 
a cite 12 echipe.

în ultimul buletin informativ al 
federației de specialitate se preci
zează că divizionarele A vor susține 
meciurile în sală (în localitatea de 
reședință). Jocurile oficiale ale echi
pelor din eșalonul secund urmează 
să se dispute, de asemenea, in lo
calitatea de reședință — in sală (dacă 
există sală regulamentară) sau în 
aer liber (pe terenuri omologate in 
prealabil de F.R. Handbal). Se face 
insă precizarea că acede dintre echi
pe care nu dispun de sală în loca
litatea de domiciliu pot organiza — 
Ia cerere și cu avizul prealabil al 
federației — partidele pentru care 
au acest drept în săli din localități 
învecinate.

MARAMUREȘ : Cantități 
sporite de minereu

Sub semnul angajării ferme și 
responsabile de a asigura econo
miei naționale cantități cît mai 
mari de minereuri, harnicii mineri 
ai Maramureșului au înregistrat și 
în acest an noi succese în muncă. 
Printr-o mobilizare exemplară, 
perfecționîndu-și continuu activi
tatea de producție, ei au trimis 
spre uzinele de preparare impor
tante cantități de minereuri, acor-

VASLUI : Noi locuințe 
pentru oamenii muncii
Ritm intens de muncă pe șantie

rele construcției de locuințe din 
orașele și satele județului Vaslui. 
Lucrătorii întreprinderii antrepriză 
de construcții-montaj și-au organi
zat judicios activitatea pentru a fi
naliza in termenul stabilit cele 
peste 2 500 apartamente prevăzute 
în planul pe acest an. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
pină acum în municipiile Vaslui și 
Birlad, unde au fost predate peste 
prevederi 62 de apartamente. Dato
rită stadiului înaintat de execuție a 
altor 1 100 apartamente, în urmă
toarele luni tot atitea familii de 
oameni ai muncii se vor muta în 
casă nouă. (Petru Necula).

IAȘI : Materiale recuperate
în județul lași, acțiunea de co

lectare a materialelor recuperabile 
se desfășoară cu bune rezultate in 
toate întreprinderile și instituțiile, 
precum și în gospodăriile popu
lației. Dintre măsurile inițiate, cea 
mai mare eficiență o are colectarea 
organizată și în cadrul secțiilor și 
atelierelor, nu numai la nivel de 
unitate, precum și la fiecare bloc 
din cadrul asociațiilor de locatari, 
în acest fel, întreprinderea jude
țeană de valorificare a materiale
lor recuperabile a înzestrat punc
tele de colectare cu recipienți spe
ciali, iar periodic organizează „zile- 
record“ pentru strîngerea materia
lelor recuperabile din gospodăriile 
populației. Au fost colectate, de la 
începutul anului și pînă in prezent, ,< 
peste 140 000 tone oțel, 15 000 tone 
fontă, zeci de tone de cupru, bronz, 
zinc, aluminiu și alte materiale, 
(Manole Corcaci).

• în prima zî a turneului inter
national feminin de handbal pentru 
tineret de la Bielsko Biala (Polonia), 
selecționata României a întrecut cu 
scorul de 24—22 (14—11) echipa de 
junioare a Poloniei. într-un alt meci, 
reprezentativa U.R.S.S. a dispus cu 
28—22 (12—11) de formația Bulgariei,

BOTOȘANI : Se extind 
prestările de servicii 

pentru populație
Acționindu-se cu răspundere pen

tru valorificarea optimă a forței de 
muncă și a resurselor materiale lo
cale, în județul Botoșani are loc o

SLATINA : Instalație 
de conversie a biogazului 

în urmă cu cîțiva ani, la stația 
de epurare a municipiului Slatina 
a fost construită o instalație de 
mare capacitate pentru producerea 
biogazului. Din gazul obținut, utili
zat pentru necesitățile proprii ale 
stației, rămînea o cantitate însem
nată nevalorificată. Pentru ca și 
această cantitate să fie folosită, a 
fost concepută și realizată o insta
lație de conversie formată dintr-un 
motor diesel modificat, care angre
nează un gener tor electric. Gene
ratorul, acționat de moto-, produce 
și livrează energie electrică. Insta
lația de conversie are posibilitatea 
de a realiza și agent termic, la 
80—95 grade Celsius, utilizat la în
călzirea nămolului din fermenta- 
toare, ceea ce duce la economisirea 
unor importante cantități de com
bustibil. Avînd în vedere eficiența 
acestei prime instalații, urmează să 
mai fie realizate și altele, (Mihai 
Grigoroșcuță).

Dacă nu o găleată, 
măcar o lopată, două, 
de ciment 
scurge 
fiecărei 
cărcate 
betoane 
străzii Liviu Rebrea- 
nu, lăsind dîră după 
dîră. Unde anume 7 
Pe toată lungimea 
străzii sus-amintite, 
situată în sectorul 3 
din Capitală, pe care 
se intinde de acum un 
strat de ciment uscat, 
amestecat cu praf, cu 
o grosime „variabilă” : 
cam de o palmă in 
apropierea stației și 
cam de un deget-două 
in celălalt cap al stră
zii, pe parcursul căreia 
mașinile-betoniere iși 
lasă nedoritele lor 
urme. în ce privește

și tot se 
din jgheabul 
betoniere în- 
la stația de 

din capătul

starea m care se afla 
in prezent această 

numeroase 
de locuințe, 

„bordatâ” cu

prezent 
stradă cu 
blocuri 
cindva 
spații verzi și straturi 
de flori, ar fi mai 
multe de spus. Căci, 
în afară de aspectul 
inestetic, mormanele 
de praf mai au și alte 
consecințe. între
altele, înfundă toate 
gurile de canal, astfel 
că la fiecare ropot de 
ploaie mai puternică 
întreaga stradă capătă 
repede aspectul unui... 
lac, deloc pitoresc, ca 
să nu mai insistăm 
asupra a ceea ce în
seamnă, in zilele 
uscate, inhalarea nori
lor de praf de către 
locatarii din zonă. Si
tuație ce face urgentă

curățirea străzii 
către intreprinderea 
de salubritate, stringe- 
rea și mai ales trans
portarea prafului și 
molozului deja adunat, 
lucrări la care cetățe
nii își anunță tot spri
jinul.

Am insistat asupra 
amănuntelor acestui 
caz dat fiind că nu 
este singular. Este 
adevărat că întregul 
oraș este un vast șan
tier, dar aceasta im
pune cu atit mai mult 
luarea măsurilor ne
cesare de reducere și 
eliminare a unor ase
menea „mici” neglijen
țe, cu consecințe deloc 
de neglijat. (Ion Ma
rin).

Sîmbătă și duminică se vor des
fășura in sala Floreasca din Capita
lă întrecerile celei de-a 17-a ediții 
a Campionatelor internaționale de 
lupte greco-romane și 
României.

libere ale

/
★ ★

O lecție și pentru

ȘAH. în primă rundă 
internațional feminin 
la Nalenchowe (Polonia), 
româncă Eugenia Ghindă a ciștigat 
cu piesele negre la poloneza Hali
na Jalovek. Alte rezultate : Sikova 
— Jecinska remiză ; Leontina — Li- 
sovskaia 1—0 ; Szalai — Kasoșvili 
0—1 ; Jahn — Frometa remiză. în 
turneul masculin, in runda a treia, 
maestrul român Dan Bărbulescu, 
avînd piesele negre, a remizat cu 
polonezul Szimczak. în clasament 
conduce maestrul sovietic Boitkevici, 
cu 3 puncte, urmat de bulgarul An- 
donov (2,5 puncte).

a turneului 
de șah de 

maestra

La concurs și-au anunțat participa
rea sportivi din U.R.S.S.. Bulgaria, 
R.P. Chineză, Polonia, R.D. i 
mană. Finlanda, R. P. Mongolă, 
nada. Iugoslavia, Belgia, Grecia, 
ponia, Israel, S.U.A. și Turcia.

Ger- 
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Ja-

★
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al 
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Grădinița nr. 62 din 
cartierul gălățean Du
nărea îngrijește și 
educă 350 de copii, 
majoritatea fii și fiice 
ale siderurgiștilor de 
la marele combinat. 
Vizitind încăperile ră- 
mii impresionat de or
dinea și curățenia de- 
săvirșite ce domnesc 
peste tot, chiar și aco
lo unde „se lucrează". 
Elena Gheorghi.u, di
rectoarea grădiniței, ne 
spune că principalii 
gospodari ai localului 
sint chiar copiii. In 
primul rind prin grija 
cu care se folosesc de

mobilier, de jucării, de 
instalațiile sanitare, in 
al doilea rind prin 
treburile pe care ei în
șiși le fac, cu multă 
îndemînare și plăcere: 
șterg praful, udă flo
rile, curăță măsuțele 
după lecțiile de desen 
sau de altă natură. în 
locul de joacă, aflat in 
aer liber, fiecare copil 
își are pomul sădit și 
îngrijit de el.

O joacă utilă din 
care cei mici, deve
nind mari, vor avea 
numai de ciștigat. O 
timpurie, dar necesară 
și utilă școală de e-

adulți
ducație gospodărească, 
a respectului față de 
bunurile obștești. Pri- 
vindu-i pe micii gos
podari, ne-am gîndit 
la unii cetățeni care 
murdăresc străzile a- 
runcind țigări și hirtii 
pe 
alții 
tesc regulile elemen
tare de comportament, 
ținînd, cu orice preț, 
să lase „urme” pe 
unde trec, gindind că 
altcineva are obligația 
să stringă, să măture, 
să curețe după ei. 
(Rodica Șerban).

germana Zita Funkenhauser. 
sferturile de finală. Boșceakina a ciș- 
tigat cu 8—2 la românca Elisabeta 
Tufan, iar în semifinale a dispus 
8—5 de Spenato (Franța).

TENIS. în clasamentul general 
Circuitului internațional feminin
tenis continuă să conducă campioana 
vest-germană Steffi Graf, cu 3 980 
puncte, urmată de Martina Navra
tilova — 3 280 puncte, Gabriela Sa
batini — 2155 puncte, Pam Shriver 
— 2 125 puncte, Chris Evert — 2 065 
puncte și Helena 
puncte.

Sukova 1588

jos, la 
care

atiția 
nesoco-

CICLISM. Etapa a 16-a a Turului 
Franței, desfășurată pe traseul Tar- 
bes — Pau (38 km), a revenit olan
dezului Van der Poel in 46’36” (medie 
orară 48.927 km). în etapa a 17-a, 
Pau — Bordeaux, primul a trecut 
linia de sosire tot un ciclist olan
dez, Van Poppel, inregistrat pe 210 
km in 4h 58’03” (medie orară 42.274 
km). Lider al clasamentului gene- ■ 
ral individual este in continuare 
spaniolul Pedro Delgado, urmat de 
olandezul Stevep Rooks — la 4'06”, 
Fabio Parra (Columbia) — la 6 mi
nute etc.

ATLETISM. La 
minine de atletism 
putate la Groningen, Elly van Hulst 
a ciștigat trei probe : 800 m in 
2’03”77/100, 1 500 m — 4'20”18/100 și 
3 000 m — 9'07“92/100. Cursa de 100 m 
a revenit sportivei Nellie 
Cooman, in 1I”34/1OO.

campionatele fe- 
ale Olandei, dis-

Fiero-

FOTBAL. în continuarea 
lui pe care-1 întreprinde în 
selecționata de fotbal a Poloniei

Concursul Internațional 
floretă desfășurat în ora- 
Como a fost ciștigat de

SCRIMA.
feminin de 
șui italian 
sovietica Olga Boșceakina, care a in-
trecut-o în finală cu 8—1 pe vest-

turneu- 
S.U.A., 

a 
jucat la Chicago in compania vice-
campioanei Mexicului, formația Unam 
Pumas. Fotbaliștii polonezi au cîști- 
gat cu scorul de 4—0 (2—0). • La 
Montevideo, în meci pentru „Cupa 
Libertadores” la fotbal s-au intîlnit 
formațiile uruguayene Nacional și 
Wanderers, victoria revenind pri
mei echipe cu scorul de 1—0 (0—0).
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23 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. Împotriva bazelor militare străine

Acțiuni constructive ale României 
socialiste pentru dezvoltarea 

sănătoasă a economiei mondiale
între orientările definitorii ale po

liticii externe a României socialiste, 
promovată cu neabătută fermitate în 
întreaga perioadă inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, un loc 
important îl ocupă eforturile îndrep
tate spre intensificarea colaborării 
dintre state, în vederea imprimării 
unei dezvoltări stabile, echilibrate și 
dinamice a economiei mondiale, a 
asigurării progresului tuturor po
poarelor. „Situația economică mon
dială, problemele complexe care se 
pun astăzi pe plan mondial in dome
niul economic — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — necesită 
o intensificare a colaborării și a re
lațiilor internaționale pentru a găsi 
soluții corespunzătoare depășirii cri
zei economice, realizării noii ordini 
ecoftbmice internaționale, acordării 
unui sprijin mai puternic pentru ță
rile în curs de dezvoltare — factor 
decisiv pentru realizarea stabilității 
economiei mondiale și crearea con
dițiilor pentru continuarea progresu
lui economico-social al tuturor sta
telor".

Asemenea eforturi reprezintă, de 
altfel, un corolar practic al concep
ției teoretice, de largă cuprindere, a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, cu privire la 
rolul și importanța extinderii rela
țiilor economice dintre state în epoca 
noastră. Rezultat al unei profunde 
analize, In spiritul materialismului 
dialectic și istoric, a proceselor și 
tendințelor fundamentale din lumea 
contemporană, această concepție se 
înscrie ca o contribuție de mare va
loare la patrimoniul ideilor politice, 
economice și sociale novatoare ale 
umanității.

în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, participarea tutu
ror statelor la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul mondial 
de valori materiale și spirituale răs
punde unei necesități obiective, da
torită interdependentei accentuate 
dintre economiile naționale, creșterii 
gradului de complexitate a produc
ției, rolului tot mai important al 
științei și tehnicii ca factor dinami
zator al progresului economic și so
cial. Este o realitate pregnant subli
niată de evoluțiile care au avut loc 
în ultima vreme în viața economică 
mondială că accelerarea dezvoltării 
economico-sociale, a progresului fie
cărei țări depinde, într-o mare mă
sură, pe lingă efortul propriu, de 
Intensificarea schimburilor sale ex
terne, de promovarea cooperării teh- 
nlco-științifice și a comerțului in
ternațional. De aceea. în viziunea 
secretarului general al partidului, in
tensificarea colaborării și a relațiilor 
Internationale poate aduce o impor
tantă contribuție la soluționarea unor 
probleme care s-au pus cu atlta acui
tate la scară mondială după Congre
sul al IX-lea, cum sint cele legate 
de criza economică, comercială și fi- 
nanciar-monetară. de criza energeti
că, a materiilor prime și alimentară, 
de lichidarea subdezvoltării.

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu apreciază, tot
odată, că dezvoltarea schimburilor și 
a cooperării are nu numai impor
tantă economică, ci și o deosebită 
însemnătate politică, prin faptul că 
extinderea lor contribuie la întărirea 
încrederii între state, sudează legă
turi de conlucrare pașnică, apropie 
popoarele, contribuie la crearea unui 
climat de destindere, înțelegere și 
colaborare, respectiv de consolidare 
a păcii.

Realismul și justețea concepției 
secretarului general al partidului cu 
privire la căile stimulării progresu-
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lui economic și social în lume și-au 
găsit elocvente confirmări practice 
in întreaga perioadă istorică ce a 
urmat Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Persistența și chiar acutizarea 
crizei economice și financiare inter
naționale, accentuarea instabilității 
pe piețele monetare, proliferarea 
protecționismului comercial, adînci- 
rea decalajelor economice au afectat, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, intr-un fel sau altul, toate 
statele, s-au repercutat în mod nefast 
asupra dezvoltării întregii omeniri.

A apărut astfel clar că aceste pro
bleme. de dimensiuni mondiale, iși 
vor putea găsi o rezolvare viabilă, 
pe baze echitabile, in concordantă 
cu interesele tuturor popoarelor, nu
mai printr-o largă colaborare inter
națională. la temelia căreia să se afle 
principiile noi, democratice — de res
pect al independentei și suveranității 
naționale, deplină egalitate în drep
turi între toate statele, neamestec în 
treburile interne și avantaj reciproc, 
dreptul imprescriptibil al fiecărui 
popor de a-și alege în mod liber 
orînduirea pe care o dorește, de a fi 
stăpîn pe avuțiile sale și de'a decide 
suveran asupra folosirii lor. în con
formitate cu cerințele propriei dez
voltări.

Afirmarea largă a României în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea în domeniul schimbu
rilor și cooperării economice interna

ționale, evidențiind înalta valoare 
teoretică și practică a concep
ției pe acest tărim a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fost întregită 
de o participare activă la eforturile 
întreprinse în lume pentru găsirea 
de soluții corespunzătoare în vederea 
depășirii crizei economice și asigură
rii unei dezvoltări continue și echi
librate a economiei mondiale. în 
acest sens, sint larg cunoscute și 
apreciate pe plan mondial propune
rile președintelui țării noastre pri
vind rezolvarea problemei datoriilor 
externe, a altor dificultăți ce con
fruntă țările in curs de dezvoltare.

Constituite in ansambluri închega
te de măsuri, corelate cu cele privind 
comerțul internațional, materiile pri
me. transferul de tehnologie, redu
cerea cheltuielilor militare, propune
rile României- vizînd rezolvarea pro
blemelor financiare ale țărilor răma
se în urmă au un profund caracter 
novator și se înscriu in concepția 
generală a țării noastre referitoare 
la căile de depășire a actualei crize 
economice mondiale. Un element 
central al aceștor propuneri pornește 
de la teza că regulile și mecanismele 
care guvernează relațiile economice 
internaționale trebuie să reflecte ca
litativ problematica țărilor in curs de 
dezvoltare, imperativele lichidării 
subdezvoltării, a marilor decalaje 
dintre state. Practicile și mecanisme
le vechi trebuie să facă loc treptat 
unor mecanisme noi, adecvate reali
tăților de astăzi.

Realizarea unui asemenea obiectiv 
necesită, în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un dialog auten
tic, în cadrul O.N.U. — cu partici
parea tuturor statelor interesate, a 
F.M.I. și B.I.R.D., a altor instituții 
financiare internaționale — în cadrul 
căruia să se adopte măsuri de solu
ționare globală, politico-economică a 
problemei datoriilor externe ale sta
telor in curs de dezvoltare, pe baza 
unor criterii și principii care să țină 
seama de nivelul de dezvoltare al 
țărilor respective, de posibilitățile 
lor de plată, cit și de eforturile pe 
care trebuie să le facă pentru asigu
rarea propriului progres economic șl 
social.

Interesul larg de care s-au bucurat 
pe plan internațional „Considerente
le și propunerile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
soluționarea globală a problemei da
toriilor externe și dobinzilor exce
sive", difuzate ca document oficial al 
ultimelor reuniuni ale F.M.I. și 
B.I.R.D., se explică tocmai prin ca
racterul lor realist și constructiv, 
prin faptul că ele definesc modali
tăți concrete de înlăturare a fenome
nelor de criză din economia mon
dială. de înfăptuire â unei lumi noi, 
măi drepte și mai burii», ttt care toată 
popoarele să se poată dezvolta 
nestingherit, să-și poată schimba in 
condiții echitabile roadele muncii lor, 
propulsînd pe trepte tot mai înalte 
civilizația contemporană.

Gh. CERCELESCU

INIȚIATIVE SI PROPUNERI PENTRU SOLUTIONAREA GLOBALĂ 
A PROBLEMEI DATORIILOR EXTERNE

In vederea soluționării globale, politico-economice, a problemei datoriilor externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare, care este nu numai o expresie a actualului sistem inechitabil de relații dintre 
state, ci și unul din principalele obstacole in calea dezvoltării stabile și echilibrate a economiei mon
diale, România a prezentat in ultimii ani, atit la O.N.U., cit și in alte foruri internaționale, o 
serie de propuneri concrete, intre care :

• Anularea datoriilor celor mai sărace țări;
• Reducerea, în proporții corespunzătoare, 

a datoriilor tuturor celorlalte state în curs de 
dezvoltare ;
• Reeșalonarea pe o perioadă de 15-20 

de ani a restului datoriilor cu o dobîndă mi
nimă sau chiar fără dobîndă ;
• Stabilirea unui plafon maxim pentru plă

țile în contul datoriei externe, care să nu de
pășească 10 la sută din încasările anuale 
obținute din exporturile țărilor debitoare ;
• Reducerea generală a dobinzilor și, in 

același timp, asigurarea acordării, în conti
nuare, de noi credite țărilor în curs de dezvol
tare, în condiții avantajoase, cu dobînzi rațio

nale, in scopul dezvoltării lor economico- 
sociale ;

© Democratizarea întregii activități a 
F.M.I. și B.I.R.D. pentru ca țările membre, în
deosebi statele în curs de dezvoltare, să aibă 
un rol mai mare în stabilirea măsurilor și 
adoptarea hotărîrilor celor două organisme 
financiare internaționale ;
• Reorganizarea sistemului monetar inter

național, pe baze echitabile, cu respectarea 
strictă a principiilor noi de relații între state, 
astfel incit să contribuie la stimularea progre
sului economico-social al fiecărei țări, îndeo
sebi al celor în curs de dezvoltare.

GENȚIILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE. Andrei Gromîko, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., l-a primit pe Wu 
Xiuquan, membru al Comitetului 
permanent al Comisiei Centrale 
Consultative a P.C. Chinez, care 
întreprinde o vizită in U.R.S.S. In 
cadrul convorbirii s-a făcut un 
schimb de păreri in probleme refe
ritoare Ia situația din cele două 
țări, la dezvoltarea relațiilor bilate
rale și la unele aspecte ale actua
lității internaționale.

DECLARAȚIE. Pentru a putea 
rezolva în mod pașnic marile pro
bleme ale contemporaneității, in
stituția războiului ar trebui des
ființată, a apreciat savantul vest- 
german Carl-Friedrich von Weiz- 
săcker, într-o declarație dată pu
blicității la Bonn. Negocierile de 
dezarmare de pină acum trebuie 
să constituie numai începutul unei 
evoluții prin care războiul să fie 
făcut imposibil — apreciază Weiz- 
săcker. care este expert în pro
blemele nucleare. Ca și pină acum, 
arată el. există mari arsenale de 
arme nucleare și nici războiul 
convențional nu a fost eliminat din 
istorie.

VERIFICARE. La baza militară 
aeriană americană Greenham Co

mmon, situată pe teritoriul Marii 
Britanii, se află un grup de in
spectori sovietici, alcătuit din 20 de 
persoane, pentru a verifica respec
tarea prevederilor Tratatului sovie- 
to-american privind eliminarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune.

VIZITA. Primul-ministru al Ja
poniei, Noburu Takeshita, va face o 
vizită de o săptămină in China, 
începînd de la 25 august. In cursul 
vizitei urmează să aibă loc convor
biri cu conducătorii de stat chinezi, 
în probleme ale relațiilor bilaterale 
și internaționale. Prezența premie
rului nipon Ia Beijing coincide cu 
cea de-a zecea aniversare a Trata
tului de pace și prietenie dintre 
China și Japonia.

FESTIVITATE. La Cairo a avut 
loc o festivitate consacrată marcă
rii celei de-a 36-a aniversări a 
victoriei revoluției de la 23 iulie 
1952 — Ziua națională a Egiptului. 
In alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, președintele Hosni Mubarak a 
evidențiat progresele înregistrate 
pe calea dezvoltării țării. El a sub
liniat necesitatea creșterii produc
ției și a chemat poporul egiptean 
să contribuie la dezvoltarea tutu

ror domeniilor de activitate. Pe de 
altă parte, președintele Mubarak a 
reafirmat solidaritatea Egiptului 
cu Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

ÎN TERITORIILE ARABE OCU
PATE s-au înregistrat noi ciocniri 
între palestinieni și trupele israe- 
liene. în districtele Jenin și 
Hebron, din Cisiordania, con
fruntările s-au soldat cu moartea 
a doi palestinieni și rănirea a șapte
— relevă agenția Efe. Citind 
șeful serviciului militar lsraelian 
de informații, agenția semnalează 
că de la declanșarea revoltei 
populației palestiniene, la 9 decem
brie anul trecut, în urma interven
ției forțelor de ocupație israeliene 
și-au pierdut viața 170 de pales
tinieni. Numărul palestinienilor a- 
restați pentru participarea la re
voltă se ridică, potrivit acelorași 
surse, la 5 600.

COOPERARE. Primul-ministru 
Indian, Rajiv Gandhi, și-a înche
iat vizita oficială efectuată în Tur
cia. La Ankara el a conferit cu 
președintele Kenan Evren asupra 
problemelor privind relațiile bilate
rale și aspectele de interes co
mun din actualitatea internaționa
lă. în principal situația din Orien
tul Mijlociu și conflictul iraniano- 
irakian. Au fost semnate o serie 
de acorduri de cooperare în dome
niul economic și juridic.

ALEGERI. Alegerile pentru Adu
narea Națională a Pakistanului, 
precum și pentru adunările provin
ciale vor avea loc la 16 noiembrie
— a anunțat președintele Mohammad

NU - prezenței în Italia a avioanelor 
purtătoare de rachete nucleare

ROMA 20 (Agerpres). — îri locali
tatea Capo Rizzuto (regiunea Cala
bria) a avut loc manifestarea inau
gurală a „Taberei păcii", înființată 
în apropierea localității respective în 
semn de protest împotriva organiză
rii in zonă a unei baze pentru avioa
nele americane F-16 care urmează a

fi transferate din Spania. In cadrul 
unei conferințe de presă, organizato
rii „Taberei păcii" au relevat că ac
țiunea lor are menirea de a atrage 
atenția opiniei, publice, asupra peri
colului pe care îl comportă ampla
sarea în țară a unor avioane de lup
tă capabile să poarte arme nucleare.

Indonezia respinge ideea amplasării 
de baze pe teritoriul său

JAKARTA 20 (Agerpres). — „In
donezia nu va permite amplasarea 
pe teritoriul său a bazelor militare 
străine", a declarat, Ila Jakarta, co- 
mandantul-șef al forțelor armate in
doneziene, gl. Try Sutrisno» referin- 
du-se la intenția Statelor Unite de 
a-și transfera bazele militare din 
Filipine în alte țări din Asi:a: de 
Sud-Est. El a reafirmat hotărîrea

Indoneziei de a continua să promo
veze o politică externă independen
tă și a subliniat că țările din regiu
ne sint capabile ' să-și consolideze 
singure sistemele de apărare națio
nală. Cu privire lla bazele militare 
americane din Filipine, Sutrisno a 
precizat că această problemă trebuie 
rezolvată în cadrul relațiilor și al 
negocierilor bilaterale dintre Filipi
ne și S.U.A.

NICARAGUA

în favoarea reluării dialogului
MANAGUA 20 (Agerpres). — In

tr-un discurs rostit in departamentul 
Chori tales, cu prilejul celei de-a 
IX-a aniversări a victoriei revoluției 
populare sandiniste, președintele 
Republicii Nicaragua. Daniel Ortega 
Saavedra, a anunțat prelungirea 
unilaterală a perioadei de încetare a 
operațiunilor militare ofensive îm
potriva forțelor ..contras" pină la 30 
august și a invitat S.U.A. să reia

dialogul cu autoritățile nicaraguane 
— informează agenția Prensa La
tina. El a arătat că extinderea in
tervalului — care urma să se în
cheie la 30 iulie — va putea oferi 
conducerii forțelor contrarevoluțio
nare prilejul să accepte reluarea 
convorbirilor consacrate instaurării 
păcii în Nicaragua, Ia 26 iulie, dată 
propusă de guvernul sanriinist.

Concluziile Institutului de cercetări „Prognos” din Basel :

Economia mondială va înregistra n evoluție pozitivă 
In cazul soluționării problemei datoriilor externe

BERNA 20 (Agerpres). — în urmă
torii ani. Europa occidentală va în
registra o creștere economică redusă, 
care se va situa sub 2.5 la sută, se 
arată in previziunile Institutului de 
cercetări economice din Basel 
„Prognos". Pină la sfîrșitul secolu
lui. creșterea economică medie a 
țărilor membre ale O.E.C.D. nu va 
depăși 2,7 la sută anual, chiar și a-

ceastă rată realizîndu-se numai In 
contextul unor condiții favorabile — 
apreciază experții institutului elve
țian. Se relevă, totodată, că econo
mia mondială va înregistra o evolu
ție pozitivă doar în cazul cînd se 
va găsi o soluție la problema datoriei 
externe a țărilor în curs de dez
voltare.

MANIFESTAȚIE LA NEW YORK ÎMPOTRIVA RASISMULUI 
Șl NEONAZESMULUI

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
La New York a avut loc o mare 
manifestație Împotriva rasismului și 
neonazismului. Participanții și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
intensificarea in ultima perioadă a

activităților elementelor rasiste și 
neofasciste și au cerut autorităților 
să adopte măsuri pentru lichidarea 
Ku Klux Klanului și a altor orga
nizații de extremă dreapta.

În temnițele apartheidului
Relatările agenției Efe in legătură cu aniversarea 

luptătorului de culoare Nelson Mandela
Liderul populației de culoare din 

R.S.A.. Nelson Mandela, și-a petre
cut cea de-a 70-a aniversare după 
gratii, fără ca aderenții mișcării pa
triotice africane să-l poată sărbători 
și in condițiile cind mijloacele de 
informare oficiale au păstrat o tă
cere absolută asupra evenimentului.

Masive forțe polițienești au împie
dicat orice manifestații de simpatie, 
interzise de altfel de autorități in 
baza stării de urgență.

Soția lui Mandela, Winnie, a par
ticipat la o conferință de presă la 
Johannesburg, in cursul căreia s-a 
dat citire. mesajelor de solidaritate 
sosite din partea a numeroși con
ducători politici și organizații demo
cratice din lumea întreagă, cerind eli
berarea conducătorului luptei anti- 
rasiste.

Familia acestuia a refuzat oferta 
guvernului de a-l vizita timp de 
șase ore la închisoarea din Polls- 
moor, precizind că nu pot fi accep
tate privilegii ce sint refuzate altor 
deținuți care se opun politicii de a- 
partheid. „Să sărbătorești a 70-a 
aniversare in spatele gratiilor este 
tragic" — a declarat Winnie Man
dela, care a adăugat că acceptarea 
ofertei guvernului de la Pretoria ar 
fi putut folosi acestuia, pentru a-și 
crea o falsă aureolă de „umanism".

Fiica lui Mandela, Zindzi, a citit 
un mesaj al președintelui Consiliului 
Național African, Oliver Tambo, in 
care se spune că „întemnițarea lui

Mandela înseamnă de fapt întemni
țarea întregii Africi de Sud".

tn mai multe instituții de învăță
mânt pentru negri și metiși poliția a 
intervenit expulzindu-i pe cei ce do
reau să participe la proiectatele ac
țiuni in cinstea lui Mandela.

Unități ale poliției dispunind de 
mașini blindate au patrulat princi
palele zone ale comunităților de cu
loare.

O liniște deplină a domnit în ju
rul închisorii din Pollsmoor, aflată 
in împrejurimile orașului Capetown.

Guvernul de la Pretoria nu a răs
puns in nici un fel valului de ac
țiuni din lumea întreagă, in cadrul 
cărora se cerea eliberarea lui Man
dela.

Nelson Mandela s-a născut in 1918, 
în actualul bantustan Tr.anskei. Avo
cat de profesie, a intrat în Congre
sul Național African in 1944, iar in 
1958 s-a căsătorit cu Winnie, pe atunci 
prima asistentă socială de culoare 
din Africa de Sud. In 1956 a fost 
judecat pentru înaltă trădare, dar 
cinci ani mai tirziu a fost absolvit 
de învinuirea adusă. în 1962 autori
tățile judiciare sud-africane l-au con
damnat la cinci ani închisoare, pen
tru ca in noiembrie 1963, in închi
soare fiind, liderului de culoare să i 
se aducă o nouă acuzație, de sabotaj 
împotriva statului, și să fie condam
nat de data aceasta la închisoare pe 
viață. La început a fost deținut în 
temnița din insula Robben, fiind mu
tat in 1981 intr-un loc mai „sigur", 
închisoarea Pollsmoor, unde și-a 
„sărbătorit" cei 70 de ani de viață...

După hotărîrea Iranului de a accepta 
Rezoluția 598 a Consiliului de Securitate

Precizările guvernului iranian
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Reprezentantul permanent 
al Iranului la O.N.U., Mohammad 
Mahallati. a declarat că guvernul 
său ă acordat secretarului general 
al Națiunilor ' Unite libertatea, depli

nă să stabilească ziua exactă pentru 
a se pune capăt războiului dintre 
Iran șl Irak. Aceasta înseamnă — a 
precizat el — începerea imediată a 
aplicării Rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate.

Poziția adoptată de Irak
BAGDAD 20 (Agerpres). — Intr-o 

declarație, vicepremierul și minis
trul irakian de externe. Tariq Aziz, 
a arătat că Irakul iși expriniă acor
dul față de noua atitudine iraniană 
de a accepta rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U., infor

mează agenția INA. Ministrul ira
kian a subliniat, intre altele, nece
sitatea aplicării integrale a rezolu
ției și a ajungerii, prin intermediul 
acesteia, la un acord permanent de 
pace.

Ecouri favorabile în numeroase țări 
ale lumii

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Președintele pe luna iulie al Con
siliului, de Securitate al O.N.U., Pau
lo Nogueira-Batista (Brazilia), a de
clarat că membrii consiliului salută 
decizia Iranului referitoare la accep
tarea rezoluției 598 privind încheierea 
războiului din Golf. Ei consideră a- 
ceasta ca pe o evoluție pozitivă pen
tru soluționarea conflictului și iși 
exprimă sprijinul deplin față de pro
punerea secretarului general al 
O.N.U. de transpunere grabnică în 
practică a prevederilor rezoluției și 
încheiere a conflictului.

CAIRO 20 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a de
clarat, la Cairo, că popoarele din 
regiunea Orientului Mijlociu și din 
zona Golfului, iubitoare de pace, nu 
doresc războiul, continuarea luptelor 
și nesocotirea drepturilor omului, ci 
dimpotrivă iși intensifică eforturile 
pentru realizarea păcii — informea
ză agenția M.E.N.A. La rindul său, 
ministrul de stat egiptean pentru a- 
facerile externe. Butros Ghali, a 
apreciat că hotărîrea guvernului de 
la Teheran constituie „un pas decisiv 
pe calea aplicării rezoluției adopta
te. în unanimitate de cei 15 membri 
ai Consiliului de Securitate la 20 iu
lie anul trecut".

Înțeleaptă hotărîrea Iranului de a 
subscrie Ia eforturile de pace in zonă.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Uniu
nea Sovietică a primit cu profundă 
satisfacție hotărîrea Iranului de a 
accepta oficial Rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. in 
legătură cu conflictul iraniano-lra- 
kian — a declarat un purtător de cu- 
vint al Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. Acum, cînd Iranul, 
așa cum a făcut-o anterior Irakul, a 
acceptat rezoluția 598, există depline 
posibilități pentru ca cele două părți 
beligerante să înceteze focul și pen
tru încheierea războiului, care a du
rat aproape opt ani, a arătat purtă
torul de cuvint.

BEIJING 20 (Agerpres). — Guver
nul chinez salută hotărirea Iranului 
de a accepta rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.. con
vins că aceasta va contribui la în
cetarea războiului Iraniano-irakian. 
a declarat un purtător de cuvint al 
Guvernului R.P. Chineze, citat de a- 
genția China Nouă. E) a exprimat, 
totodată, speranța că. în acest con
text. părțile interesate vor coopera 
strîns cu Națiunile Unite, astfel in
cit rezoluția să poată fi transpusă 
cit mai curind in practică.

RIAD 20 (Agerpres). — Arabia 
Saudită a salutat cu satisfacție accep
tarea de către Iran a Rezoluției 598 
a Consiliului de Securitate și a re
afirmat dorința ca beligeranții să 
convină asupra unei reglementări 
negociate, care să ducă la instaura
rea unei păci trainice bazate pe re
lații de bună vecinătate — relatează 
agenția Kuna.

ABU DHABI 20 (Agerpres). — 
Președintele Emiratelor Arabe Uni
te, șeîcuil Zayed Bin Sultan Al-Na- 
hayyan, a adresat mesaje președin
ților Irakului și Iranului cu prilejul 
acceptării de către partea iraniană a 
rezoluției Consiliului de Securitate 
privind lncetârfeă războiului dintrâ 
cele două țări. El a calificat drept

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Statele Unite au salutat acceptarea 
de către Iran a Rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate al O.N.U., a- 
preciind-o ca pe un „prim pas im
portant" în direcția încheierii răz
boiului. Purtătorul de cuvint al Ca
stei. Albe a declarat că S.U.A. sint 
gata să-și reducă prezenta navală In 
zonă, pe măsură ce se diminuează 
amenințarea la adresa navigației.

LONDRA 20 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al Ministerului 
de Externe britanic a arătat că tara 
sa salută hotărîrea Iranului de a 
accepta Rezoluția 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., ceea ce poa
te constitui un pas important spre 
reglementarea conflictului iraniano-

k—. o...

...dar glasul armelor încă nu a amuțit
TEHERAN 20 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția IRNA. citind
un comunicat militar, artileria anti
aeriană iraniană a doborit două a- 
vioane de luptă irakiene în timpul 
unui atac aerian împotriva unor o- 
biective economice din regiunea su
dică a Iranului

Comunicatul precizează, totodată, 
că avioane de luptă iraniene au su
pus unor puternice bombardamente 
instalațiile digului Darbandivhan 
din nord-estul Irakului. Unul dintre 
aparatele iraniene s-a prăbușit pe 
teritoriul irakian.

Pe de altă parte, se arată că, în 
sectorul nord-vestic al frontului, 
forțele iraniene terestre au respins 
un atac, provocindu-i inamicului 
pierderi în oameni și echipament de 
luptă.

BAGDAD 20 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar irakian, 
avioane de luptă ale acestui stat au 
doborit un avion militar iranian, a- 
părind un terminal petrolier din 
Golf pe cale de a fi bombardat. De 
asemenea, un aparat inamic a fost 
doborit în timp ce încerca să bom
bardeze cartierele rezidențiale din 
Kirkuk, informează agenția INA.

Răspunzind acestor bombardamen
te. avioane de luptă irakiene au e- 
fectuat raiduri împotriva unor o- 
biective importante plasate in adîn- 
cimea teritoriului iranian.

Intr-un interval de 24 de ore, pre
cizează comunicatul, forțele aeriene 
Irakiene au întreprins 132 de raiduri 
în teritoriul inamic ; unul dintre 
aparate s-a prăbușit pe teritoriul 
iranian.

Coincidenta trista...

Zia-ul Haq, Intr-o alocuțiune, la Is
lamabad. Alegerile legislative pa
kistaneze urmează dizolvării, la 29 
mai, a parlamentului și guvernului 
ca urmare a unei decizii a pre
ședintelui țării.

PROTEST. Sindicatul salariaților 
din ramurile de prelucrare, știință 
și finanțe a protestat ferm față de 
decizia companiei constructoare ds 
automobile „Rover Group" de a 
închide două întreprinderi, ceea ce 
înseamnă transformarea în șomeri 
a 4 900 de salariați. Decizia survine 
după preluarea acestei companii de 
către trustul „British Aerospace", 
realizată cu acordul guvernului 
britanic.

APEL. Fondul Internațional de 
urgență al O.N.U. pentru copii a 
adresat in Kuweit un nou apel co
munității internaționale în vederea 
sprijinirii acțiunilor vizînd salva
rea a sute de mii de copii în țările 
In curs de dezvoltare. Se relevă, cu 
acest prilej, că, datorită malnutri- 
ției și bolilor, in fiecare săptămî- 
nă mor, în categoria de state a- 
mintită, aproximativ 250 000 de 
copii.

EVACUARE. Peste 15 000 de lo
cuitori ai insulei Makian din ar
hipelagul Indoneziei au fost eva
cuați, în urma avertismentului au
torităților privind iminența unei 
erupții catastrofale a vulcanului 
Kiebessy, redevenit activ după un 
secol de acalmie.

STOLURI MARI DE LĂCUSTE 
s-au abătut asupra mai multor re
giuni din vestul Sudanului, unde

nu au mal fost semnalate în ulti
mii 50 de ani. Autoritățile sudane
ze au trimis avioane în zonele ca
lamitate, pentru a pulveriza insec
ticide. /

FENOMENE METEOROLOGICE.
• Un puternic uragan, însoțit de 
ploi torențiale, s-a abătut asupra 
regiunilor din nordul Spaniei. 
Apele rîului Deba au inundat im
portante suprafețe agricole. In pro
vincia Țara Bascilor apele au aco
perit sute de kilometri de șosele. 
S-au înregistrat victime în rindul 
populației. Autoritățile au luat 
măsuri în sprijinul locuitorilor din 
zonele izolate. • Ploi torențiale, 
grindină și vînturi puternice s-au 
abătut asupra provinciei Styria, din 
Austria. Culturile de porumb, tu
tun și alte plante au fost în bună 
parte distruse. Rîurile din zonă 
s-au revărsat, traficul rutier des- 
fășurindu-se cu mare dificultate
• încă 22 de persoane și-au pier
dut viața ca urmare a inundațiilor 
provocate de ploile deosebit de pu
ternice căzute în ultimele zile în 
statele Punjab și Gujarat din In
dia. O situație deosebit de dificilă 
s-a creat in special în nordul și 
estul țării, unde sint inundate mii 
și mii de hectare de terenuri 
agricole. • Peste o mie de 
persoane au rămas fără adă
post și 60 sint date dispărute, ca 
urmare a inundațiilor produse in 
statele federale braziliene Alagoas, 
Sergipe și Pernambuco. Guvernul 
a luat măsuri in sprijinul popu
lației sinistrate și pentru înlătu
rarea rapidă a daunelor materiale 
produse de inundații.

La Geneva, sediul a multiple 
organisme și organizații internațio
nale, activitatea diplomatică nu 
încetează, practic, niciodată ; cu 
alte cuvinte, nu există „sezon 
mort" — ceea ce este mai mult 
decit firesc, imensa varietate și 
complexitate a problemelor lumii 
în care trăim impunind a se ține 
în permanență deschise canalele de 
negociere asupra, acestor probleme. 
Iată, de pildă, chiar in aceste zile 
de căldură toridă sint în plină des
fășurare lucrările a două impor
tante asemenea organisme — Con
ferința pentru dezarmare și Con
siliul Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.). Pe ordinea de zi a 
ambelor foruri se află chestiuni 
de cea mai arzătoare actualitate, 
preluate de la sesiunile lor anteri
oare : stabilirea unor strategii me
nite să frineze cursa funestă a 
înarmărilor — în cazul primului 
dintre ele, iar in ce privește celă
lalt, eliminarea gravelor dezechili
bre și anomalii din economia mon
dială, determinate mai ales de po
vara sufocantă a datoriilor externa 
ale țărilor in curs de dezvoltare.

Sint probleme de însemnătate vi
tală pentru prezentul și viitorul o- 
menirii, care in esență pot fi re
zumate, fiecare, in cite un singur 
cuvint — dezarmare, in primul caz; 
dezvoltare — in cel de-al doilea. 
Iar sălile clădirii O.N.U. în care se 
dezbat aceste probleme sint foarte 
apropiate una de alta. După cum 
foarte apropiate, ba chiar indisolu
bil legate una de alta, sint înseși 
subiectele respective. Și totuși ele 
sint abordate izolat, ca și cum ar 
fi vorba de linii paralele ce nu 
s-ar intilni nicicînd. ca și cum 
„n-ar trebui să știe stingă ce face 
dreapta". Deși viața insăși parcă a 
dorit să evoce — prin același 
coeficient de 1000 — coincidența 
intre nivelul exorbitant al cheltuie
lilor militare și nivelul la fel de 
exorbitant al datoriilor externe ele 
țărilor in curs de dezvoltare : cite 
o mie de miliarde de dolari și in

tr-un caz și în altul ! Triști 
coincidență !

Desigur, in fiecare din cele două 
foruri sint înfățișate situații și st 
prezintă argumente care pledează, 
și intr-un caz și intr-altul, pentru 
transpunerea in viață a dezidera
telor dezarmării, pe de o parte — 
iar pe de alta, a dezideratelor dez
voltării. Se discută intens, amă
nunțit, asupra formulărilor diferi
telor paragrafe din proiectele de 
documente, practic aceleași de ani 
de zile, dar, din păcate, ambele 
organisme rămin in continuare da
toare in privința finalizărilor aș
teptate de popoare.

...Incit gindurile conduc spre o 
imagine simbolică : oare lucrările 
ambelor foruri, care privesc pro
bleme cruciale ale omenirii, n-at 
deveni mai eficiente dacă in pere
tele sau pereții care despart cele 
două săli ar exista o ușă, o cale 
de comunicare directă 7 N-ar de
veni mai vizibilă — fizic — legă
tura atit de intimă dintre dezarma
re și dezvoltare, ca ax al întregii 
problematici mondiale ?

Poate că atunci cei care discută 
despre dezarmare ar sesiza mai 
bine uriașele privațiuni în care se 
zbat două treimi din omenire, in 
timp ce enorme fonduri și refurse 
se irosesc pe himera supremației 
militare — după cum cei care dis
cută despre dezvoltare ar înțelege 
mai clar că soluționarea crizei 
economice mondiale, depășirea să
răciei pe glob impun concentrarea 
eforturilor spre oprirea cursei înar
mărilor. Poate printr-un curent in 
dublu sens s-ar trece, în fine, de la 
discuțiile despre dezarmare și dez
voltare la dezarmarea. în fapte și 
dezvoltarea în fapte.

...Desigur, cu condiția ca ușa să 
nu aibă gratii sau zăbrele ori șapte 
lacăte și blindaje — cum au cele 
ale marilor bănci internaționale 
care dau împrumuturi cu camătă, 
ori ale silozurilor pentru lansarea 
rachetelor ucigătoare...

R. CAPLESCU
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