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IN INWINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
MUNCĂ SUSȚINUTĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA

Racordarea la sistemul 
enerqetic national 

a celui de-al doilea 
turboaqreqat de 50 MW 

din cadrul Centralei 
Electrice de Termoiicare 

Oradea 11
Tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, i-a fost adresată 
de către Comitetul județean 
Bihor al P.C.R. o telegramă în 
care se raportează un succes de 
prestigiu — racordarea la sis
temul energetic national a ce
lui de-al doilea turboagregat de 
50 MW din cadrul Centralei E- 
lectrice de Termoficare Oradea 
II. cel mai mare obiectiv de in
vestiții din județ în actualul 
cincinal.

In telegramă sg exprimă an
gajamentul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de a ac
ționa cu înaltă responsabilitate 
pentru îndeplinirea exemplară a 
programelor și a planului de 
dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial, de a întâmpina 
cu realizări remarcabile ziua de 
23 August — 
națională a 
sporind astfel

. țului Bihor 
prosperitatea 
patrii.

marea sărbătoare 
poporului român, 
contribuția jude- 
la progresul și 
scumpei , noastre

ROVINARt

Cantități record

Cărbune, tot mai mult căr
bune 1 Acestui însuflețitor în
demn patriotic îi. răspund prin 
noi fapte de muncă minerii din 
vetrele de lignit' ale Rovinari- 
lor. în ultimele zile ale lunii iu
lie ei au extras cantități record, 
de peste 90 000 tone lignit, su
perioare cu aproape 15 000 tone 
sarcinilor zilnice prevăzute. Se 
evidențiază aportul Întreprinde
rilor de la Rovinari, Roșia și 
Peșteana.

Ieri, 1 august, ne-am aflat pe 
treapta de lucru a excavatoru
lui cu rotor 1 300-03 din cariera 
Tismana I, utilaj modern, de 
înaltă productivitate. Șeful echi
pajului, brigadierul Gheorghe 
Bobei, ne-a spus :

— Minerii noștri știu că sar
cina lor prioritară este aceea de 
a da țării cantități sporite de 
cărbune, așa cum ne îndeamnă 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Știm bine, de asemenea, că efor
turile noastre au fost întotdeau
na răsplătite. Multi tineri mineri 
din bazinul nostru beneficiază 
de o substanțială majorare a re
tribuției, incepind chiar cu 1 au
gust. Datoria față de țară, recu
noștința profundă față de con
ducătorul partidului și statului 
nostru constituie pentru noi pu
ternice imbolduri pentru ■ a 
munci mai bine, mai eficient. 
Ne prezentăm la ora actuală cu 
o producție suplimentară de 
peste 150 000 tone lignit si ne-am 
angajat ca pină lâ marea noas
tră sărbătoare națională de la 
23 August să realizăm și să ra
portăm extragerea, peste plan, 
a cel puțin 200 000 tone cărbune 
energetic, de bună calitate. (Du
mitru Prună)

Se vor împlini, la 23 August, 44 de ani 
de cînd această lună se identifică pen
tru clasa noastră muncitoare, pentru 
întregul popor cu simbolul victoriei 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialis- 
tă. O etapă, desigur, relativ scurtă, la 
scara istoriei, dar încărcată — cu 
deosebire în cei 23 de ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului — de realizări, de izbinzi 
fără precedent în evqluția milenară 
a poporului nostru. Este meritul 
incontestabil al Partidului Comunist 
Român de a fi conferit noi dimensi
uni, noi valențe timpului istoric, ceea 
ce a făcut ca fiecare an care a tre
cut de la gloriosul 23 August 1944 să 
reprezinte o nouă treaptă tot mai 
inaltă spre progres, spre dezvoltarea 
multilaterală a patriei socialiste.

Fără îndoială, așa cum a ară
tat cu diferite prilejuri secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nimic nu ne-a că
zut din cer ; tot ce s-a înfăptuit in 
sfera vieții economico-sociale, în 
dezvoltarea și modernizarea forțelor 
de producție este rezultatul nemijlocit 
al muncii neobosite, pline de abnega
ție și dăruire a întregului popor liber 
și stăpin pe destinele sale. A devenit, 
de altfel, o tradiție ca în apropierea 
zilei de 23 August oamenii muncii 
din toate domeniile de activitate. în
tregul popor să își intensifice efor
turile. să imprime un nou avînt între
cerii socialiste pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi, 
pentru onorarea exemplară a anga
jamentelor asumate. Se exprimă in 
felul acesta, prin noi și prestigioase 
fapte de muncă, prinosul de re
cunoștință l’ață de partid, față de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care prin politica 
științifică promovată, in deplină con
cordanță cu cerințele și realitățile 
specifice din țara noastră, prin ca
racterul profund democratic al hotă- 
firilor adoptate, a asigurat valorifi
carea la un înalt nivel de eficiență a 
forțelor și capacității creatoare ale 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, ale întregului popor.

Pot fi date numeroase exemple de 
unități din industria extractivă, me
talurgie, chimie, construcții de ma
șini, din cercetare și proiectare, de 
pe șantierele de investiții, practic din 
toate domeniile de activitate și ju
dețele țării care și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan în perioada 
care a trecut din acest an. Dincolo 
de rezultatele obținute de o unitate 
sau alta se impune insă o mult mai 
mare preocupare, la toate nivelurile 
organizatorice, pentru perfecționarea 
de ansamblu a activității productive, 
pentru accentuarea laturilor calitati
ve. intensive ale producției, potrivit 
principiilor mecanismului economic, 
ale autoconducerii și autofinanțării.

în expunerea de la sfirșitul lunii 
aprilie, precum și cu alte prilejuri, 
cu ocazia recentelor vizite de lucru, 
secretarul general al partidului a 
formulat cu claritate exigențele care 
trebuie să orienteze întreaga activi
tate economico-socială in acest an 
hotăritor al actualului cincinal pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan.

In acest sens, realizarea ritmică, 
integrală, la un înalt nivel calitativ 
a planului la producția fizică și in 
primul rind la export reprezintă 
principalul obiectiv care trebuie să

concrete, cu eficiență imediată, 
să determine accelerarea ritmu- 
de lucru, folosirea integrală a 

din dotare.
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stea în atenția organelor și organi
zațiilor de partid, a consiliilor oame
nilor muncii, a cadrelor de condu
cere, a tuturor muncitorilor și specia
liștilor din Întreprinderi, centrale 
și ministere. La recenta ședință a 
Comitetului Politic .Executiv al C.C. 
al P.C.R., subliniind că in acest an 
există toate condițiile pentru obți
nerea unor producții sporite, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat con
vingerea că oamenii muncii din in
dustrie, agricultură, investiții, din 
celelalte sectoare ale economiei na
ționale își vor mobiliza larg forțele 
și vor acționa cu hotărîre pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan, pentru realizarea în condiții cît 
mai bune a obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a țării, asigu- 
rînd înfăptuirea neabătută a hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii care au loc în această peri
oadă în unitățTe economice consti
tuie cel mai bun prilej pentru ana
lizarea critică, exigentă, cu maximă 
răspundere a activității desfășurate 
și stabilirea unor programe de mă-

încheierea grabnică a secerișului, 
executarea celorlalte lucrări 

de sezon

suri 
care 
rilor 
mașinilor și utilajelor 
creșterea mai puternică a productivi
tății muncii și reducerea consumuri
lor materiale, astfel incit toate con
tractele încheiate cu beneficiarii in
terni și partenerii de peste hotare să 
fie onorate la termenele stabilite. în 
condiții de calitate- superioară. Ac
tualele adunări generale au menirea 
să contribuie in mod efectiv, prin 
hotărîrile pe care le iau, la valorifi
carea la noi cote de calitate și de 
eficiență a potențialului productiv 
din economie.

Practic, nu există probleme insolu
bile in activitatea unităților econo
mice. Totul depinde de munca oa
menilor. de felul cum se acționează 
pentru buna desfășurare a aprovi
zionării tehnico-materiale. pentru 
respectarea obligațiilor contractua
le. pentru îndeplinirea sarcinilor 
asumate.

Iată de ce. numai raportînd reali
zările la proiectele stabilite, numai 
situind producția fizică, exportul, 
productivitatea muncii, costurile, ca
litatea la nivelul prevederilor 
pian se poate spune că intr-un co
lectiv muncitoresc, într-un județ sau 
pe ansamblul unei ramuri se mani
festă răspunderea și exigența nece
sare pentru desfășurarea unei activi
tăți productive eficiente, de inalt 
randament. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei de lucru in mari uni
tăți economice din municipiul Con
stanța, a acționa in spiritul hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, al 
programelor aprobate, al Tezelor din 
aprilie înseamnă ca fiecare la locul 
său de muncă să desfășoare o activi
tate susținută în vederea realizării 
planului la toți indicatorii, a moder
nizării produselor, pentru o cit mai 
bună organizare a producției, crește
rea productivității, reducerea cheltu
ielilor materiale și, pe această bază, 
pentru creșterea eficienței economi
ce. Acționîndu-se în acest fel, a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se va face dovada că s-a ridicat și 
eficiența muncii de partid, că s-a a- 
sigurat perfecționarea întregii activi
tăți economice.

In acest spirit, de răspundere mun
citorească, activ și de deplină anga
jare acționează oamenii muncii in 
ampla întrecere socialistă desfășurată 
în cinstea zilei de 23 August. Hotă- 
rîrea generală, pretutindeni, în toate 
colectivele este ca răspunzînd prin 
noi fapte de muncă îndemnurilor in- 
suflețitoare ale secretarului general 
al partidului., luna august să se con
stituie într-o perioadă de maximă 
mobilizare a forțelor, astfel incit să 
'se asigure progresul necontenit al pa
triei socialiste. înfăptuirea sarcinilor 
social-economice, a obiectivelor mo
bilizatoare ale acestui an hotăritor al 
cincinalului, să se înfăptuiască exem
plar hotăririle Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale parti
dului.

de
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a muncii

peste plan

OLTENIȚA

Bilanțul activității colectivului 
de oameni ai muncii de la Șan
tierul naval Oltenița, după 
7 luni ale anului, ește deosebit 
de fructuos. Din cele 9 motona
ve predate partenerilor de pes
te hotare în acest an, două au 
fost livrate înainte de termen. 
Este vorba de o motonavă de 
.->000 tdw și o alta de 3 300 tdw,
ultima complet modernizată, 
tiind destinată atît transportului 
fluvial, cît și pentru cel mari
tim. Hotărît să întimplne marea 
sărbătoare de la 23 August cu 
noi și remarcabile succese în 
muncă, harnicul colectiv de con
structori navali de aici lucrează 
intens la saturarea unei moto
nave de 3 300 tdw. Totodată, ei 
pregătesc lansarea, tot în avans 
față de grafic, a altei motonave 
de aceeași capacitate. (Mihail 
Dumitrescu)

® Printr-o intensă folosire a combinelor 
și a celorlalte mijloace mecanice, 
șui grîului poate și trebuie să se 
în timp scurt și în județele situate 
dul și centrul țării

seceri- 
încheie
in nor

® Concomitent cu recoltarea, 
intensificate transportul și livrarea 
selor prevăzute la fondul de stat

® Toate terenurile de pe care s-a 
strîns recolta să fie eliberate de paie, 
spre a se putea efectua arăturile de vară

să fie 
produ-

Discutăm 
matizarea 
schița în 
explicațiile 
lexandru Georgescu 
vind viitorul comunei. De 
fapt, viitorul orășel agro
industrial Pogoanele. Ni se 
înfățișează conturul cen
trului civic — primăria, 
centrul de cultură si crea
ție ..Cintarea României", 
blocurile de locuințe si în 
jurul lor .celelalte gospo
dării 
trie 
principale 
localității, 
agrement, 
platformă 
plasată lingă calea ferată.

Planul din fatg noastră, 
schița prezentind actuala • 
comună Pogoanele si. de- 
tasîndu-se. viitorul orășel, 
nu măi este doar un pro
iect. care urmează a fi pus 
în lucrare : el este o re
alitate palpabilă — centrul 
civic, la scară reală. în 
spațiul comunei, este pe 
finalul construcției, schele
le lui au fost. în mare 
parte, date jos. Ani par
curs cu pasul această zonă 
a comunei, am admirat 
mica piatetă mărginită de 
primărie. de modernele 
blocuri de locuințe, de 
centrul de cultură si crea
ție „Cintarea României" 
care, prin linia lui arhi
tectonică ar onora orice 
mare oraș al tării. Prima
rul ascultînd aprecierile 
noastre admirative. în a- 
ceastă privință, nu si-a 
ascuns satisfacția prin cu
vinte de falsă modestie, ci 
a întărit : ..Da. e frumos, 
asa l-au vrut oamenii, asa 
l-au cerut să fie proiectat. 
Ei pornesc de la ideea că 
sistematizarea este. în 
fond, un proces social-e
conomic de mare impor
tantă. cu fundamentale

despre siste- 
comunei cu 

față. Urmărim 
primarului A- 

pri-

individuale, geome- 
trasate. cu străzile 

si secundare ale 
cu parcurile de 

cu veritabila 
industrială am-

După cum s-a mai anunțat, pe baza prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat pentru aplicarea majoră
rii retribuțiilor personalului muncitor și ale Decre
tului pentru aplicarea majorării pensiilpr, de la 1 au
gust s-a trecut la mărirea, în mod eșalonat, a venituri
lor personalului muncitor și ale pensionarilor, nouă și 
concludentă dovadă a preocupării constante a partidu
lui nostru, a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, pentru îmbunătățirea 
continuă a calității vieții oamenilor, o dată cu dezvol
tarea generală a economiei, cu sporirea avuției sociale 
și a venitului național.

în acest spirit, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Am asigurat ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al poporului. înseși măsu
rile recente privind majorarea, incepind de la 1 au
gust anul acesta, a retribuției tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii — incepind cu cei cu venituri mai

mici, a căror retribuție minimă va crește de la 1 500 
la 2 000 de lei — reflectă cu putere că intre vorbe și 
fapte, intre obiectivele politice și activitatea practică 
a partidului și statului nostru există o strinsă uni
tate. Nu facem doar promisiuni, ci, dimpotrivă, acțio
năm In așa fel incit, prin tot ceea ce întreprindem, să 
asigurăm condiții lot mai bune de viață, din toate 
punctele de vedere, aceasta constituind țelul suprem 
al politicii noastre, al construcției socialiste in 
România !“.

In „Scînteia" de duminică. 31 iulie, am prezentat o 
serie de amănunte și precizări în legătură cu modul 
de aplicare a majorării retribuțiilor într-o serie de 
ramuri și sectoare de activitate. Astăzi ne oprim la 
alte domenii de importantă deosebită pentru progresul 
de ansamblu al țării, in care majorarea retribuțiilor de 
oină la 2 000 lei lunar se aplică, de asemenea, de la 
1 august — industria construcțiilor de mașini și indus
tria electrotehnică.

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

Prestigiul comunistului se clădește
pe exemplul personal

Foaia albă de hirtie, cu litere și 
rinduri scrise in diferite mărimi, 
poartă încă o prospețime aparte. 
Destule episoade din realitatea trăi
tă timpul nu are puterea și nici... 
timpul să le îmbătrînească. Citim : 
„Comuniștii din formațiile de me
canici conduse de inginerul Petre 
Nicolici și maistrul Mihai Tujan — 
aparținînd de organizațiile de bază 
de partid nr. 6 și 12 — au realizat 
in timpul record de 48 de ore lan
sarea, montarea și translarea scu
tului nr. 3, fără întreruperea proce
sului de producție pe tunelele I și 
II". Urmează numele performerilor. 
Comuniști mai tineri ori mai în 
vîrstă. Unii — veniți de pe alte șan
tiere ale țării, încercați în 
bătălii din subteran, 
aici, in desăvîrșirea 
troului bucureștean, 
nu mai puțin aspre.

Cît timp a stat acest afiș Ia gazeta 
de perete, la punctul de lucru din 
zona cuprinsă între viitoarele stații 
de metrou de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare-Obor. de pe magistrala III ? 
Nimeni nu a numărat cu 
tate zilele. Un lucru este cert : 
puțin. Pentru că au 
urmă alte performanțe, 
cercări la greu. Dar. de 
ce anume s-a ridicat 
planul atenției momentul ______
„Prin... obișnuit. Trăim aproape zil
nic astfel de momente" (Ing. Ion 
Stătulescu, șef de brigadă la Antre
priza exploatare pentru lucrări de 
construcții subterane, întreprinde
rea Metroul-București). „Timpul ne 
presa cumplit și nu aveam alte so
luții decît să aflăm rapid... soluții" 
(Constantin Marian, adjunctul șefu
lui de brigadă). „Eram la datorie șl 
trebuia să ne-o facem pînă la capăt. 
Sîntem comuniști", (maistrul Mihai 
Tujan, secretar de organizație de 
bază de partid). „Important e că și 
în . astfel de împrejurări comuniștii 
dau dovadă de abnegație și compe
tentă. acționează unit și reușesc", 
(maistrul Florin Predescu, secretar 
de organizație de bază de partid).

Păreri diverse. Cu un ax comun, 
totuși, care incorporează în structu
ra sa ideea potrivit căreia, la naș
terea metroului — monumentală cti
torie a acestui timp — astfel de epi
soade constituie „materia primă" a 

în Piața

aspre
Alții — formați 
tunelelor me
in confruntări

exacti-

venit din 
Alte in- 
fapt. prin 
în prim- 

evocat ?

cotidianului. Remember :
Unirii. Dîmbovița a fost învinsă și 
„mutată" în conducte de către con
structori, la minus 23 de grade... în 
zona Titan, puhoiiele de apă frea
tică, de nestăpinit, au fost mai întîi 
înghețate, tunelele s-au săpat în a- 
ceastă... calotă polară și astfel s-a 
dat „undă verde" călătoriei cu me
troul. La Universitate...

Dar drumul confruntărilor pentru 
nașterea modernelor bulevarde sub 
temeliile Cetății lui Bucur e lung 
și cuprinde nenumărate pagini de

cronică eroică. Iar cei care au iscă
lit cu fapte demne de toată admi
rația, cei care au zidit, la cea mai 
înaltă tensiune — dăruire și efort, 
cutezanță și abnegație, tenacitate și 
încredere în izbîndă — au fost, de fie
care dată, comuniștii. Oameni des
pre care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
afirma că „trebuie să se afle în locu
rile hotăritoare, să fie in primele 
rinduri, să acționeze pentru unirea 
eforturilor tuturor oamenilor mun
cii în buna desfășurare a activității 
de înfăptuire a planului și progra
melor".

Comunistul — mereu în primele 
rinduri...

Destinul deschizătorului de dru
muri. al făuritorului de istorie...

Energia sa transformatoare este 
compatibilă doar cu măreția idea
lului comunist — flacără mereu vie 
prin deceniile de luptă și de mun
că, de acțiune, aspirații, speranță și 
încredere într-o lume mai bună. Este 
una din ideile-lorță care răzbate din 
Tezele din aprilie, care vor fi supuse 
dezbaterii Plenarei C.C. al P.C.R.

...Translarea scutului cu numărul 
3 a început în jurul orei 18. Oră 
de start într-o nouă cursă contra- 
cronometru. Strada trebuia 
urgent circulației. Utilajul de 200 
tone adus urgent în frontul de lucru. 
Poziționat la milimetru. Cîți centi
metri le trebuiau acestor oameni ai 
adîncului, aici, la suprafață, ca să 
fi,e fericiți ? în împrejurarea dată, 
disputa s-a încins doar pentru zece 
centimetri. Cu atît au muiat sutele

■ de tone armătura planșeulut unui1 
bazin de apă. Betonul n-a cedat, 
dar s-a arcuit. Or, așezarea în front 
nu îngăduia nici un milimetru aba
tere. A început ofensiva pentru mi
limetri. Care, de pierdut, se pot pier
de ușor. De cîștigat — numai cu o 
investiție enormă de sudoare, inge
niozitate, curaj. S-a muncit pînă in 
zori. S-au avansat și încercat so
luții. Unele au dat satisfacții. Altele...

— Cînd am văzut că sîntem stăpîni 
pe situație, am început să le spun 
să plece acasă, la odihnă t>e cei care 
socoteam că pot fi supliniți. A doua 
zi aveam schimb normal, nu ?

— Cîți au plecat ?
Inginerul Ion Stătulescu ridică 

mirat privirea :
— Nici unul !
încercăm să trecem dincolo de 

faptul în sine. Să ajungem la resor
turile generatoare de atitudine. Mai 
mult : de conștiință înaltă, comunis
tă. Așadar, cum se numește acel 
ceva, care, și in această împrejura
re, a afirmat statura morală demnă 
a omului dc partid ? Exemplul lui 
de muncă, care a însuflețit, a stimu
lat aspirația de a fi urmat ? Atitu
dinea cutezătoare, înaintată, care nu 
o dată convertește imposibilul în po
sibil ?

redată

Mihâi Tujan : „în astfel de mo
mente — și in tot restul timpului I 
— știm că putem conta unii pe alții. 
Iar in fața greului, comunistul este 
neînduplecat. Pur și simplu : nu știe 
pasul înapoi. Asta încurajează, mo- 

. bilizează".
Florin Predescu : „Mi-am pus șl 

eu asemenea întrebări. Și răspunsul 
l-am aflat tot în faptele oamenilor. 
Ne legăm aici numele de una din 
construcțiile de o măreție fără sea
măn a socialismului. Fiecare se 
simte dator să corespundă, să dea 
cît poate. Mai mult : socotește că 
s-a aflat la înălțime doar atunci cînd 
a atins performanța. Eu zic că nu-i 
puțin lucru să ai motivații care să 
ridice pe asemenea trepte de com
petiție munca și gîndirea noastră".

Constantin Marian : „Asemenea
atitudini cotidiene, de muncă nu 
pot fi despărțite de conștiința comu
nistului care știe că poartă pe ume
rii lui răspunderea pentru tot ceea 
ce zidim în țara noastră".

Inginer Ion Stătulescu : „Sectorul 
minier al metroului are în fiecare 
comunist cite un' nucleu de putere. 
Oameni. aflați în permanentă ofen
sivă, acolo unde este nevoie de ei. 
Acolo unde greul e mai greu și unde 
energiile trebuie unite, subordonate 
unui singur scop, orientate într-o 
unică direcție. Iar 
examene cîștigate in 
cincizeci de kilometri 
terane de transport 
funcțiune i-au clădit 
de la metrou un binemeritat și demn 
prestigiu".

Liantul care dă târla tuturor aces
tor exprimări ? Răspunderea comu
nistă pentru ctitoria încredințată de 
istorie. Asumarea liberă și cuteză
toare, ca pe o superbă 
destinului de conducător 
vastă, complexă, eroică, 
dini, dar și cu obstacole 
învins — de edificare 
patriei. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asemenea piloni de rezistență se în
temeiază „mindria de a fi membru 
al Partidului Comunist Român, de 
a fi in rindurile celor care și-au 
asumat răspunderea in fața intregii 
națiuni de a conduce poporul spre 
visul de aur, spre o viață demnă, li
beră, independentă și fericită !“.

Mărturiile de muncă și de conști
ință ale comuniștilor, în această or
dine de idei, sînt nenumărate și în 
rindurile celor care făuresc metroul 
bucureștean. Operă care se desăvîr- 
șește la temperatura clipei prezente. 
La altitudinea geniului constructiv 
românesc, a cutezanței comuniste 
prin care se zidește această superbă 
rapsodie constructivă. Cu încredere 
în ziua de azi și de mîine a patriei, 
în destinul comunist al României.

nenumăratele 
lungul celor 
de artere sub- 
în comun în 

comunistului

povară, a 
în opera — 
de certitu- 

nu ușor de 
socialistă a 

recent 
pe

Iile TĂNASACHE

implicații de conștiință, o 
necesitate obiectivă. care 
se desfășoară în timp, 
care este de durată, dar pe 
care, cunoscîndu-1 si stă- 
pînindu-1. îl pot ordona, 
planifica, îl pot controla si 
dirija conștient animați de 
propria lor voință si do
rință de mai bine".

Am reținut expresia pri-

moment revoluționar al a- 
cestui proces ? Ea ne-a 
schimbat viata din temelii, 
asa cum am visat noi în 
mai bine, deschizînd agri
culturii si nouă înșine alte 
orizonturi. alte perspecti
ve. punindu-le de acord cu 
dezvoltarea modernă, ra
pidă a intregii țări. Asa a 
gindit partidul, secretarul

idei pe care le făcea. Dar 
nu numai 
perit cu o 
tudine de 
vinte mai
fel ,de limpezi, depășind cu 
mult un obișnuit nivel de 
înțelegere a unui moment 
important în dezvoltarea 
de ansamblu a satului ro
mânesc contemporan, de-

el ni s-a desco- 
astfel de ampli- 
gîndire. în cu- 

simtjle. dar la

SATUL ROMÂNESC
cum este, cum dorim să fie, 

cum va fi
LA POGOANELE, 1N JUDEȚUL BUZĂU

mărului : sistematizarea
este un proces. Si ne-am 
dat seama, discutînd apoi 
cu oamenii, fie în pragul 
casei lor. fie ne cîmp. in
tr-un răgaz al muncilor de 
recoltare, fie oe platfor
ma industrială a comunei, 
in unitățile economice, că 
așa înțeleg ei, intr-adevăr, 
ideea de sistematizare a a- 
sezârii.

— în realitate, tot ceea 
ce s-a realizat in satul ro
mânesc în ultimele două 
decenii mai ales — ne 
mărturisea tehnicianul ve
terinar Gheorghe Ceauș, 
— este un proces de res
tructurare a propriei noas
tre vieți, potrivit opțiuni
lor noastre de mai bine. 
Cooperativizarea, de Pildă, 
ce a fost altceva decît un

său general, la cel de-al 
IX-lea Congres, ca aceas
tă întreagă operă de mare 
vastitate să fie 
mîinilor si minților 
tre.
Ne-a fost
greu.

creația 
noas- 

greu ? 
fost 

să 
nu o mărturisim. Dru
murile s-au arătat a fi cu 
totul noi. Trebuiau găsite 
cele mai potrivite căi pen
tru a ajunge mai repede la 
un statut de viată mult 
mai înalt. Si drumurile a- 
cestea — am avut grijă să 
fie tot timpul în acord cu 
specificul nostru, al satu
lui românesc, pentru că de 
destinul lui vorbim.

Ne-a impresionat modul 
de gîndire al acestui țăran 
tînăr. limbajul lui. legătu
rile largi si profunde de

Ne-a fost i 
ușor ? A 

desigur, de ce

monstrînd voință de parti
cipare activă la remodela- 
rea lui concretă, conștien
tă. si-au exprimat opinii 
asemănătoare Ion Partenie. 
fost 
tura 
sau Marin 
cooperatoarea Ancuta Bur- 
loi — aceasta mamă a pa
tru băieți. ..Pe doi. spunea 
ea. i-am dat industriei, lu
crează în fabricile Buzău
lui. ceilalți doi au rămas 
în sat. unul e mecanizator, 
celălalt, mai mic. e în cla
sa a VIII-a. va urma 
cursurile liceului agroin
dustrial din comună. Aceș
tia doi sînt si vor fi altfel 
de țărani decît au fost pă
rinții lor. cu alt nivel, cu 
altă înțelegere a meseriei

muncitor în agricul- 
_de stat, pensionar.

Caloian. sau

de lucrător al pămîntului. 
îmi dau bine seama de lu
crul acesta. Toate trebuie 
înțelese in mersul lor fi
resc. cu toate că nu e ușor, 
pentru oameni mai în vir- 
stă ca mine, de exemplu, 
să te smulgi din deprin
deri si Rinduri pe care o 
viată întreagă ti le-ai cio
plit într-un anumit fel si 
să-ti creezi alte deprinderi, 
să fii capabil să iei noi si 
importante hotărîri. Cum 
să vă spun eu dumnea
voastră ? Eu sînt văduvă, 
asa a vrut viata, ne si în
cearcă uneori cu greul — 
discut cu copiii mei hotă
ririle cele mai de seamă 
în ce privește familia, le 
iau cu ei. iar în cele pri
vind satul, comuna, hotă- 
rim cu totii în adunări ge
nerale sau cetățenești. Am 
observat, tinerii gindesc 
mai repede, văd mai de
parte. că drumul lor abia 
se deschide în viată. Noi. 
cei vîrstnici. mergem în 
întîmpinarea viitorului lor. 
înțelegeți ?“.

înțelegem foarte bine. îi 
ascultăm pe fiecare, le ur- 

. mărim Rindurile. explica
țiile. Ne emoționează min
dria cu care ei ne înfăți
șează tot ce s-a realizat în 
comuna lor într-un răs
timp istoric extrem de 
scurt. Ceea ce s-a înfăp
tuit e rodul mun.cii lor. al 
planurilor lor. cărora, uniți 
în cooperativa de produc
ție. le-au dat viată cu pu
terile lor. ..Ce erau PoRoa- 
nele pînă mai ieri ? — se 
întreba Marin Caloian. Un 
sat mic cu belsuR de noroi 
sau praf, după anotimp, 
pe toate ulițele. Un sat în
șirat oe o sosea. Astăzi e

Dionisie ȘINCAN 
Stelian CHIPER

(Continuare în pag. a Il-a)
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PUTERNICĂ MOBILIZARE, ORDINE ȘI DISCIPLINĂ PENTRU 
REALIZAREA INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE

încheierea grabnică a secerișului.
9

executarea celorlalte lucrări de sezon
impun o puternică concentrare a forțelor din agricultură, o temeinică organizare a muncii

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

Noul —ca stare de spirit
Activitate intensă peste tot, pe unde am poposit în periplul nostru 

constănțean (vezi „Scînteia11 nr. 14 291 și nr. 14 292, din 30 și, respectiv, 31 
iulie). In atmosfera de puternică activizare politică generată de ideile no
vatoare ale Tezelor pentru viitoarea plenară a Comitetului Central al 
partidului, de îndemnurile și sarcinile trasate cu prilejui vizitei de lucru 
efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in mari unități economice din municipiul Constanța, organele și 
organizațiile de partid, forurile autoconducerii muncitorești, organizațiile 
de masă și obștești, toți oamenii muncii acționează intr-un ritm dinamic, 
într-un spirit nou ce ar putea fi cel mai bine caracterizate printr-un 
termen marinăresc, de prin partea locului : „cu toate motoarele înainte !“.

sĂLAi; Se acționează energic pentru
recuperarea întîrzierilor

Pînă la începutul acestei săptă
mîni, în unitățile agricole socia
liste din județul Sălaj grîul a fost 
recoltat de pe 22 000 hectare, re- 
prezentind 69 la sută din suprafața 
cultivată. în unele cooperative a- 
gricole, cum sînt cele din consiliile 
agroindustriale Sărmășag, Someș, 
Odorhei, Pericei și Nușfalău, în 
care secerișul a început mai devre
me, această lucrare s-a încheiat sau 
se desfășoară pe ultimele suprafețe, 
în unele unități se seceră intens pe 
ultimele suprafețe, timpul călduros 
favorizînd coacerea rapidă a tuturor 
lanurilor, inclusiv a celor situate in 
zonele mai reci. Vitezele la recol
tare au crescut peste tot ca urmate 
a unei exemplare mobilizări a me
canizatorilor, a tuturor lucrătorilor 
ogoarelor.

Chiar în condițiile unui teren ac
cidentat, cu parcele mici, situate la 
mari distanțe unele de altele, tot se 
realizează 4—5 hectare pe combină 
într-o zi. Așa s-a lucrat și se lu
crează în consiliul agroindustrial 
Sărmășag. La cooperativa agricolă 
Bocșa, de exemplu, simbătă s-a 
încheiat recoltarea griului de pe 
cele 370 ha cultivate. De la Ștefan 
Nedișan am reținut că activitatea a 
fost gîndită în așa fel îneît depla
sarea combinelor de la o parcelă la 
alta s-a realizat în exclusivitate 
noaptea. Tot pe timpul nopții s-au 
făcut unele remedieri 
nic, care au necesitat 
delungat. Practic, s-a 
cel tîrziu la ora 
șl s-a lucrat pînă la ora 21. 
ceasta experiență bună a fost ex
tinsă și în alte unități agricole. 
De asemenea, s-a trecut la redistri-

de ordin teh- 
timp mai in- 
intrat în lan 
9 dimineața

A-

buirea combinelor. De la Sărmășag, 
combinele au fost trimise la C.A.P. 
Chieșd, unitate care are de 
tat o suprafață mult mai 
în care griul a ajuns ceva i 
ziu Ia maturitate. Atit aici, 
Bobota, Sălăjeni, Chiești, 
nele — organizate pe module — 
erau supravegheate fie de inginerii- 
șefi ai unităților, fie de șefii ferme
lor vegetale, iar împuternicitii con
siliului popular se ocupau de 
transport. Alimentarea cu motorină 
se face direct în cimp, iar grîul se 
transportă cu cupluri de remorci șt 
camioane bine echipate, pentru a nu 
se pierde nimic din recoltă „Am 
luat toate măsurile pentru a pre- 
întimpina orice pierdere la recol
tare sau pe durata transportului, ne 
spunea Vasile Ilieș, organizatorul de 
partid. Producția realizată în acest 
an este cu cel puțin 700—800 kg mai 
mare decît în anul precedent și 
este normal să manifestăm toată 
grija pentru a fi transportată și de
pozitată corespunzător11.

Tot în contextul bunei organizări 
de care vorbeam se înscrie și am
pla desfășurare de forțe la elibera
rea terenului, cositul manual al su
prafețelor de grîu căzut, la trans
portul baloților, acțiune în care 
erau folosite numeroase atelaje ale 
membrilor cooperatori. De altfel, în 
acest mod se lucrează peste tot în 
unitățile agricole sălăjene, mobili
zarea de care vorbeam anticipînd 
realizarea uneia dintre cele mai 
scurte campanii de recoltare a griu
lui din ultimii ani.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii"

recol- 
mare și 
mai tîr- 
cît și la 

combi-

piese de schimb, 
combinele să poată

Concomitent cu 
tării, o atenție deosebită trebuie să 
se acorde eliberării de paie a 
terenului și transportului acestora in 
bazele furajere. Din datele preluate 
de la direcția generală a .agriculturii 
rezultă că au fost eliberate numai 
35 000 de hectare, aici incluzindu-se 
și suprafețele cultivate cu orz.

astfel incit toate 
funcționa normal, 
terminarea tecol-

Deoarece aceasta reprezintă numai 
30 la sută din sarcinile perioadei, o 
consemnăm pentru a fi privită cu 
mai multă responsabilitate pe agen
da lucrărilor care trebuie realizate 

ain acest moment de finalizare 
campaniei agricole de vară.

Euqen HRUȘCA 
corespondentul

vrancea: Finul—în fînare, nu în brazde!

botoșani: Măsuri de întrajutorare
în aceste zile 

de pe ultimele 
80 000 hectare 
Botoșani. încă de 
secerișul fusese i . _
hectare reprezentînd circa 77 la sută 
din suprafața în cultură. Prin 
eforturi susținute, în după-amiaza 
zilei de luni se înainta rapid spre lucru. La C.A.P. Tătărășeni. din 13 
atingerea suprafeței de 70 000 hecta- combine abia dacă funcționau cite
— »_■ •> jRi.• 't~ S—4 și aceasta doar pe parcursul a

unei jumătăți de zile. Cauza ? Lipsa 
curelelor de transmisii)1 și a altor 
piese de schimb. De aceea, la în
ceputul acestei săptămîni în această 
cooperativă agricolă mai erau de 
recoltat circa 400 hectare de grîu. 
Prin grija comandamentului jude
țean s-au repartizat aici încă 10 
combine disponibilizate de la C.A.P. 
Ripiceni din consiliul agroindustrial 
vecin. O atare situație subliniază 
necesitatea ca baza județeană de 
profil șă se ocupe riiai gospodărește 
de procurarea celor mai solicitate

se recoltează griul 
suprafețe din cele 

cultivate în județul 
duminică seara 

executat pe 62 000

acum în fiecare unitate este folo
sirea deplină și susținută a mijloa
celor mecanice, îneît în 1—2 zile să 
se termine lucrările de recoltare în 
ultimele lanuri. Sub acest aspect se 
mâi semnalează din păcate Si unele 
deficiențe în utilizarea combinelor și 
folosirea integrală a timpului de

atingerba suprafeței de Ț9 Opp hecta
re. în Sudul județului.”' mâi ales în 
consiliul agroindustrial Albești, Tru- 
Mțti, și'în estul județutui,'’în Special > 
în consiliul agroindustrial Ripiceni, 
combinele trăgeau ultimele brazde, 
în mod operativ, comandamentul 
județean pentru agricultură a trecut 
la redistribuirea combinelor devenite 
disponibile în aceste unități. Primul 
lot de 45 combine s-a deplasat încă 
de luni seara spre consiliile agroin
dustriale Havîrna. Dragalina. Sen- 
driceni. unde griul s-a maturizat 
ceva mai tîrziu.

Principala problemă care se pune

„Producția fînețelor naturale din 
cadrul consiliului agroindustrial 
Panciu — preciza inginerul zooteh
nist Alexandru Popa — este in mă
sură să satisfacă cerințele sectoru
lui zootehnic pînă la recolta anului 
viitor. A fost un an bun pentru fin 
prin condițiile climatice favorabile, 
la care s-au raliat, la timpul cuve
nit, lucrările de curățire și îngri
jire, de fertilizare a fînețelor, lu
crări care prin volumul și calitatea 
executării lor au marcat un plus de 
preocupare față de anii anteriori11. 
Măsura muncii rămîne să fie acum 
făcută de cîntarul parcurilor de fu
raje, punct de pornire șl pentru in
vestigațiile noastre în teren.

La cooperativa 
unitate cu un 
de animale, a 
la transportul și depozitarea finu
lui. „Am recurs la măsuri supli
mentare pentru ca. în timp cit 
mai scurt, întreaga producție să fie 
adusă la loc sigur — ne spunea 
Radu Morunglav, președintele coope
rativei. Acum sînt la lucru 50 de 
atelaje, 120 de oameni cosesc ulti
mele hectare de fîneață, alți 100 
adună fînul din brazde în căpițe. 
Cu transporturile de astăzi, trecem 
de jumătatea celor 1 577 tone de fin 
planificate pentru depozitare. Ne-am 
propus ca în următoarele zile să 
sporim forța de muncă, mobilizare

care a început încă de astăzi, 
sprijiniți în această acțiune 
consiliul popular comunal1*.

Vremea finului era din plin 
sită și la cooperativa agricolă

agricolă Soveja, i
efectiv important <
fost o zi record 1

Planul la export - îndeplinit la înalt nivel calitativ!

CUNOAȘTEREA CERINȚELOR PIEȚEI
- stimulent de creștere

și modernizare a producției
îndeplinirea planului este, de bună 

seamă, un criteriu definitoriu în 
aprecierea activității de export a 
unei întreprinderi, o dovadă a fap
tului că preocupările și inițiativele 
pe această linie ale colectivului au 
dat roadele scontate. Este ceea ce se 
poate spune și despre colectivul în
treprinderii „Electrobanat11 din Timi
șoara, unitate care a îndeplinit, in 
șase luni, peste 58 la sută din planul 
anual de export, contractele pe rela
ția devize convertibile pînă la sfîrș - 
tul anului fiind mal mari cu aproape 
50 la sută față de nivelul realizărilor 
din anul 1987. Aceste împliniri și 
perspective nu sînt cituși de puțin 
întîmplătoare, ci reprezintă rodul 
unei asidue căutări pentru diversifi
carea ofertei, pentru îmbunătățirea 
nivelului calitativ al produselor, pen
tru satisfacerea mai bună a exigen
țelor partenerilor. Discuțiile purtate 
cu mai mulți specialiști din producție 
au pus în lumină numeroase aseme
nea preocupări și realizări, dintre 
caro ne oprim numai la. cîteva :
• Oferta de export este diversi

ficată. în prezent, „ELBA11 exportă 
— direct sau indirect — corpuri de 
iluminat fluorescente, faruri și lămpi 
de semnalizare pentru autovehicule, 
corpuri fluorescente pentru mediu 
exploziv, alte corpuri de iluminat 
stradal ori de uz casnic.
• In perioada care a trecut din 

actualul cincinal, gradul de innoi- 
re a producției se situează la 
66 la sută, ceea ce înseamnă 
că unul și același produs nu „re
zistă11 in fabricație nici măcar 
cinci ani. între noutățile acestui an 
consemnăm un nou corp fluorescent 
destinat exportului, prin a cărui rea
lizare s-a urmărit simplificarea ope
rațiilor de montaj, precum și un 
nou model de far proiector pentru 
iluminatul stradal, solicitat de parte
neri din R.F.G.

• Pentru a răspunde exact exi
gențelor actuale, „ELBA11 realizează 
unele produse cu o parte a compo
nentelor furnizate chiar de partener. 
Este o formă de cooperare ce s-a 
dovedit eficientă pentru exportul in 
mai multe țări vest-europene. în a- 
ceste cazuri — ne-au precizat inter
locutorii — pe lingă calitatea exe
cuției și a finisajului, un rol deloc 
neglijabil revine unei ambalări este
tice și funcționale, in pas cu cererea 
pieței.

Cu toate aceste bune realizări, in
terlocutorii noștri au insistat mai 
mult asupra... posibilităților nefruc
tificate, a piedicilor de natură pre
ponderent subiectivă in calea spo
ririi mult mai accentuate a încasări
lor valutare. In fond, această per
manentă stare de nemulțumire ex
plică dorința de a obține în conti
nuare noi realizări și mai bune. 
Deci, ce nemulțumește azi pe produ
cătorii de corpuri de iluminat din 
Timișoara ?

Mai intii, faptul că evoluția spre 
miniaturizare a transformatoarelor 
de pornire realizate la Tirgoviște nu 
este suficient de rapidă. Apoi, faptul 
ci există un veritabil ..loc îngust*1.

fiind 
și de

folo- 
___ _________ .___________ Ră- 
coasa. unitate unde erau depozitate 
aproape 800 tone de fin, în vecinăta
tea cărora se mai aflau 85 tone de 
siloz din lucernă, peste 300 tone de 
paie. Aici, ca și la Soveja, de alt
fel, se impune o prezență mult mai 
numeroasă de oameni și atelaje, 
fînețele fiind ocupate încă de mari 
cantități de fin în brazde și căpițe, 
în altă unitate, la C.A.P. Străoane, 
pentru sectorul ovin transportau fîn 
doar 7 atelaje și după cum am reți
nut de la tehnicianul Vasile Apostu, 
unele dintre atelaje erau „tocmite11 
,din altă . comună. Străbătând Ulița 
principală a localității, am întîlnît 
aproape 10 căruțe folosite în alte 
^copuri, în timp Ce cantitatea de fîn 
d-i-n deoOZite nu■ se' "afla nici la 
tate din cea stabilită.

Mai sint însă și suprafețe cu fîn 
încă necosite. De la C.A.P. Soveja, 
de exemplu, au fost repartizate a- 
proape 300 hectare unor cooperative 
din zona de cîmpie, pentru ca aces
tea1 să recolteze si să beneficieze de 
iarbă. Dar cosașii de la cooperativele 
agricole Milcovul, Măicănești, Vînă- 
tori și din alte unități încă nu ajun
seseră pe finețe. Vremea finului nu 
așteaptă, sînt și alte lucrări care 
„bat la ușă11 și care vor cere, în 
continuare, o mobilizare pe măsura 
volumului lor mare de muncă.

La nivelul consiliului agroindus
trial Panciu era depozitată aproape 
60 la sută din cantitatea de fîn de 
peste 13 500 tone prevăzută în pro
gram. In alte consilii agroindustriale 
— Sihlea, Cimpineanca și altele — 
procentul de realizare la depozita
rea finului nu trecea încă de jumă
tatea planului stabilit.

Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

la tirguri și expoziții 
Este cea mai bună 
a cunoaște «pulsul 
a încheia noi con- 

a stabili contacte cu

La întreprinderea 
„Electrobanat” 

Timișoara

dat de nivelul livrărilor la unele ma
teriale.

Principala piedică în extinderea și 
diversificarea mai accentuată a ex
portului este însă dată, paradoxal, 
hu de limitările de natură tehnică 
sau cantitativă ale componentelor 
din care sînt realizate produsele, ci 
de nivelul scăzut al informării re
ciproce : a partenerilor in legătură 
cu posibilitățile furnizorului, dar mai 
ales a acestuia din urmă în legătură 
cu tendința pieței, spre a-și putea 
alinia rapid oferta. Aceasta a fost 
și principalul subiect la care s-a re
ferit ing. Ladislau Zahradnyik, șeful 
serviciului desfacere-export : „Aș 
vrea să precizez din capul locului că 
avem o colaborare ireproșabilă cu 
întreprinderea de comerț exterior 
.-Electroexportimport», care este co
misionarul nostru in activitatea de 
export. Unul și același specialist din 
această întreprindere se ocupă de 
mulți ani de contractarea produselor 
noastre ; el vine lună de lună in Ti
mișoara pentru a menține un contact 
cit mai strins cu producția, iar noi 
participăm direct, cel puțin o dată 
la două săptămîni, la negocieri cu 
parteneri mai vechi sau mai noi, cu 
care prilej putem stabili o strategie 
a evoluției ofertei noastre. Dar în 
domeniul in care ne desfășurăm ac
tivitatea un rol esențial revine par-

ticipării active 
internaționale, 
ocazie pentru 
pieței-, pentru 
tracte, pentru
potențiali parteneri de viitor. Este 
adevărat, produsele noastre sint 
prezente la numeroase manifestări 
de acest gen. în prima jumătate 
a anului am avut exponate la tir- 
gurile din Cairo, Poznan, ilanovra, 
Leipzig, Nm Delhi și Milano ; 
de curind am expediat mostre 
pentru tirgul de la Damasc și ne 
pregătim pentru expoziția de la 
Moscova. Această bună prezență pe 
piață este una din explicațiile nive
lului ridicat al contractelor înche
iate. Dar ce informații ne parvm de 
la aceste tirguri ? Practic, nici 
una ! Se irosește astfel cea mai im
portantă sursă de orientare a stra
tegiei de export, se pierd posibile 
contracte pentru perioada imediat 
următoare11.

Există soluții pentru această pro
blemă ? Evident, da, iar acestea sint 
în exclusivitate de ordin organizato
ric ; o posibilitate ar fi ca reprezen
tantul întreprinderii de comerț exte
rior la respectivele manifestări 
aibă însărcinări precise pe linia 
formării largi a producătorilor 
legătură cu tendințele sesizate 
privire la cerere și la ofertă. 1 
acesta un domeniu al colaborării în
tre întreprinderile producătoare și 
cele de comerț exterior aflat încă... 
în suferință, susceptibil la substan
țiale îmbunătățiri. Mult mai util ar 
fi însă — așa cum realitatea o do
vedește cu prisosință — ca însăși în
treprinderea producătoare pentru ex
port să aibă un reprezentant la cele 
mai importante tirguri de profil. 
Experiența întreprinderii „Electroba- 
nat11 arată elocvent că participarea 
unor reprezentanți ai unității la ase
menea tîrguri și exnoziții contribuie 
la cunoașterea mai bună a tendințe
lor de pe piața externă și promova
rea pe scară mai largă a exportului !

De unde se poate vedea că reali
zarea planului nu reprezintă și mă
sura maximă a posibilităților, că 
pentru a putea exporta cît mai mult 
unitățile producătoare trebuie să fie 
la curent cu tendințele manifestate 
pe piața externă.

să 
i in- 

in 
cu 

Este

Eucien R^DUIESCU 
Cezar IOANA

Realizările obligă 
la și mai mult

Obținerea de către întreprinderea 
integrata de lînă din Constanța a li
cenței „Woolmark11 este, după cum ni 
se spune aici, un rezultat al condu
cerii și organizării științifice — „ști
ințifică pînă în cele mai profunde 
aspecte11 — ale întregului proces de 
producție, care „nici n-ar putea 
ciștiga altminteri acerba competiție 
pe plan internațional11.

Cele care ne dau, rînd pe rînd, 
aceste lămuriri sint tovarășele ing. 
Elena Vlăducu, membru al biroului 
comitetului județean de partid, di
rector al întreprinderii, și fila- 
toarea Petra Cristea, secretar al 
comitetului de partid din între
prindere. Le-am 
găsit — cum, de
sigur, se intîm- 
plă de atîtea alte 
ori — lucrind 
împreună, sfă- 
tuindu-se îm
preună, elaborînd 
impreună proiec- 

spiritul 
pentru

al

te, în 
Tezelor 
plenara C.C. 
P.C.R. Acum era 
vorba de corela
rea planurilor de 
activitate ale co
mitetului de par
tid, consiliului 
oamenilor muncii . 
executiv, în scopul înfăptuirii hotă- 
rîrilor plenarelor comitetului de par
tid, ale adunărilor generale ale re
prezentanților oamenilor muncii, cît 
și ale propriilor hotărîri.

— Desigur, atît organele și organi
zațiile de partid, cit și organismele 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare au, fiecare în parte, atribuțiile 
lor specifice, de îndeplinirea cărora 
răspund deplin, ne spune tovarășa 
Elena Vlăducu. Aceste atribuții și 
răspunderi nici nu se exclud unele 
pe altele, îneît fiecăruia să nu-i pese 
decît de propria sa „felie11, nici nu 
se contopesc, astfel îneît să nu știi 
cine și ce trebuie să facă. Atribuțiile 
șl răspunderile nu sînt noțiuni ab
stracte. Ele înseamnă îndatoriri pre
cise, bine delimitate, reieșite din 
sarcinile de plan și mai înseamnă 
oameni cu nume, cu prenume și cu 
funcții, care dau socoteală de înfăp
tuirea lor. Nici conducerea de către 
organizația de partid a activității din 
întreprinderea noastră nu-i o noțiu
ne abstractă. Conducerea politică de 
către organizația de partid înmă
nunchează tot ce-l mai bun, tot ce-i 
mai înaintat, întreaga experiență de 

..-■muncă, și de viață, înaltele trăsături 
morale și cunoștințe profesionale, 
toate la un loc sintetizate în capaci
tatea de a mobiliza, de a duce lu
crurile înainte. Dacă am obținut li
cența internațională menționată, dacă 
exportăm 95 la sută din producția de 
țesături, dacă gradul de înnoire a 
fabricației a ajuns anul acesta la 65 
la sută, depășindu-1 pe cel planificat 
— toate acestea materializează con
ducerea activității de către organele 
și organizațiile de partid, conducerea 
științifică. Rezultatele acestea ne 
obligă enorm pentru viitor. Tocmai 
de aceea ne-ați găsit examinînd îm
preună, în lumina Tezelor pentru ple
nara Comitetului Central, sarcinile 
trasate cu prilejul recentei vizite de 
lucru efectuate în municipiul nostru 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Ceaușescu, acțiunile ce se cer 
prinse pentru lichidarea unor 
junsuri, cum ar fi cele privind 
rile de producție, unele manifestări

și ale biroului său

Elena 
între- 

nea- 
costu-

de indisciplină în producție și, mai 
ales, pentru asigurarea unui grad 
mai mare de participare a membrilor 
colectivului la întregul proces 
autoconducere muncitorească.

de

Conținutul red, 
anjajant ci participării

— Acționăm în aceste zile spre 
înfăptui cerințele recentelor 
mente de partid : să dăm tot 
mult un conținut real și să asigurăm 
spiritul angajant al participării la 
conducere a organelor și organiza
țiilor de partid, a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, adaugă to
varășa Petra Cristea, secretar al co
mitetului de partid. Este momentul 
să depășim stadiul întrebărilor de

a 
docu- 

mai

«

nu ne împăcăm cu situația că într-o 
serie de unități economice organiza
țiile de partid și conducerile colecti
ve așteaptă ca alții să le îndeplineas
că atribuțiile, să le rezolve proble
mele de conducere și organizare a 
producției. Așa s-au petrecut, lucru
rile la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului, unde existau mari defi
ciențe organizatorice, cei în cauză 
pozind in oameni copleșiți de pro
bleme, manifestind tendința de a 
justifica, de a tergiversa, de a de
monstra că „nu se poate11 face mai 
mult. Analiza la fața locului a secre
tariatului comitetului municipal de 
partid a pus în evidență atît adevă
ratele cauze, care țineau de stilul și 
metodele necorespunzătoare de con
ducere, cît și resursele colectivului. 
Dovada cea mai bună constă în înde
plinirea și depășirea planului în ul
tima perioadă. Această experiență ne 
folosește în aceste zile, cind evaluăm 
întreaga muncă de partid din muni
cipiu și acționăm în lumina Tezelor 
pentru viitoarea plenară a Comitetu
lui Central al partidului.

— La ce concluzii vă duc aceste 
evaluări și cum acționați concret 7

— De exemplu, nu toate consiliile 
oamenilor muncii acordă atenția cu
venită folosirii unor metode noi, mo

derne, de condu
cere, bazate pe 
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partid, prin 

din
co-

tipul : „în C.O.M. sînt 21 de membri, 
dar cîți participă la dezbateri ?“ 
Acum trebuie să evaluăm : cu ce 
substanță de idei participă fiecare ? 
Asta și la C.O.M., și în adunările ge
nerale, și în adunările reprezentan
ților oamenilor muncii. Ca să nu mai 
vorbim de activitatea de partid unde 
rolul conducător al fiecărei organiza
ții se realizează prin insumarea ca
pacităților și răspunderilor comuniș
tilor. Tocmai de acea, pornind de la 
teza că „numai un om educat și stă- 
pin pe cele mai înalte cunoștințe din 
toate domeniile poate înțelege legile 
obiective, cerințele dezvoltării eco- 
nomico-sociale", luăm măsuri și pen
tru îmbunătățirea educației și pen
tru funcționarea unor forme de 
pregătire, într-un ansamblu pe 
care-1 concepem cit mai unitar și 
coerent. Inițiem, împreună cu co
mitetele de sindicat și U.T.C., diferite 
acțiuni, desfășurate pînă la nivelul 
locurilor de muncă, pentru descope
rirea unor noi resurse de creștere a 
producției și productivității muncii, 
reducerea costurilor, îmbunătățirea 
calității, avînd grijă ca propunerile 
și inițiativele să ajungă pînă la ni
velul forurilor de decizie, pentru a 
se lua măsurile corespunzătoare. 
Toate aceștea sînt. preocupări a căror 
înfăptuire Sporește spiritul de parti
cipare a oamenilor muncii la condu
cere, întărește legătura organizației 
de partid cu masele și, în același 
timp, accentuează rolul său conducă
tor, de centru vital al întregului 
colectiv.

de 
________________ comuniștii

organismele 
lective ale auto

conducerii muncitorești pentru a 
determina o schimbare de 
titudine și, implicit, îmbună
tățirea stărilor de lucruri. De pildă, 
s„ —.«.---- x.------- « • '•> cercuri

condu- 
înțeles 

rînd 
în

a-

lii prezent, 
cu gîndul la viitor

Abordăm, împreună cu tovarășul 
Gheorghe Marinică, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid 
Constanța, problemele perfecționării 
conducerii politice a activității eco- 
nomico-sociale — ca preocupare per
manentă a organelor și organiza
țiilor de partid, propunînd să ne re
ferim atît la linele realizări, cît și la 
neajunsuri.

— Propun să trecem direct la... 
punctul doi, adică la neajunsuri și în 
special la modalitățile concrete de 
acțiune pentru a le depăși. De pildă.

în municipiu funcționează 152 
de calitate. Dar nu peste tot 
cerile întreprinderilor le-au 
rolul, care nu este în primul 
acela de a exercita un control 
plus, ci de a determina participarea 
responsabilă a oamenilor muncii la 
rezolvarea operativă a problemelor 
privind calitatea produselor, perfec
ționarea unor tehnologii de fabrica
ție. Pentru a realiza nivelurile de ca
litate stabilite — acțiune deosebit de 
importantă determinind și sporirea 
posibilităților noastre de export —
— cu sprijinul comisiilor pe proble
me, al specialiștilor și muncitorilor 
de înaltă calificare din activul de 
partid, am analizat 186 de produse și 
grupe de produse pentru care s-a 
stabilit concret îmbunătățirea a peste 
1 300 parametri tehnico-economici, 
prevăzînd, pentru fiecare caz în parte, 
și măsurile necesare. Aceste măsuri 
au și început să fie aplicate și urmă
rim, în continuare, exercitînd ferm și 
operativ controlul de partid, deplina 
ldr traducere în viață.

Tot în aceste zile am luat o serie 
de măsuri politicp-organizatorice 
pentru îmbunătățirea activității de 
partid, deci și pentru întărirea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid, la marile combinate, pe plat
forma portuară, în domeniul siste
matizării și al construcției de lo
cuințe.

De altfel, intregul municipiu este 
un șantier al muncii de partid, al 
conducerii și organizării științifice, al 
transpunerii în viață a Tezelor pen
tru plenara Comitetului Central, al 
orientărilor și sarcinilor stabilite cu 
prilejul recentei vizite de lucru efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
impreună 
Ceaușescu 
Acționăm 
viitorul tot 
gură înfăptuirea, încă de pe acum, a 
prevederilor documentelor de partid
— călăuza muncii noastre de fiecare 
zi.

cu tovarășa Elena 
in municipiul Constanța, 
în prezent cu gîndul la 
mai bun pe care ni-1 asi-

Gh. ATANAS1U 
G. MIHĂESCU

de nerecunoscut. Vă spun 
eu. că trăiesc si muncesc 
aici de-o viată. De fapt. 
1-ati văzut si dumneavoas
tră cum arată. Toate case
le s-au înnoit în numai 20 
de ani. multe străzi au fost 
asfaltate, s-au construit si 
se construiesc în continua
re blocuri de locuințe mo
derne. s-a tras apă curen
tă. s-a făcut canalizare. 
Satul s-a reconstruit în 
întregime prin oameni, oa
menii reconstruindu-se ne 
ei înșiși. Pentru că să stiti 
— dacă pot vorbi astfel — 
oamenii s-au sistematizat 
ei înșiși, cu gîndurile lor. 
cu felul lor de a fi si de 
a acționa. Să-mi fie ier
tată folosirea acestui cu- 
vint — sistematizare — si 
în ceea ce-i privește pe 
oameni. El este foarte mult 
folosit la statia de radio
amplificare. in adunările 
generale ale cooperativei, 
in adunările cetățenești, la 
Tribuna democrației socia
liste. de arhitecti si de cei 
care au studiat ce si cum 
să facem să ne săltăm co
muna la rangul de oraș. 
Dar el exprimă tot ce se 
întimplă acum în sat. în 
toate privințele, nu nu
mai în trasarea Pe hartă a 
hotarelor viitorului nos
tru orășel.

Socotim că 
tul să oferim 
dată cu cele
ale cetățenilor din Pogoa
nele despre prezentul și 
viitorul comunei lor. și cî
teva date sintetice despre 
personalitatea așezării, des
pre amploarea transformă
rilor petrecute aici in 
„Epoca Nicolae Ceaușescu11. 
împreună cu satul Căldă- 
răști care îi este vecin, 
Pogoanele numără 8 500 de 
locuitori, cu 2 750 de gos
podării. Pînă acum două 
decenii agricultura era 
principala preocupare — 
toți pogonârii erau plu
gari. Uniți în cele două

este momen- 
cititorului, o 
cîteva opinii

C.A.P.-uri. sporind pro
ducțiile, muncind altfel de
cît înainte, beneficiind de 
o puternică mecanizare — 
Ia fel cum s-au întîmplat 
lucrurile în întreaga agri
cultură românească — a- 
plicînd din ce în ce mai 
competent tehnologii agri
cole moderne de lucrare 
intensivă a pâmîntului, co
operatorii din Pogoanele 
și-au revăzut fundamental 
rostul lor de țărani. Re
ceptivi la tot ce este nou, 
învățind mereu, dornici să 
se afirme ca lucrători ai 
ogoarelor care nu mai de

te. Natalitatea este în creș
tere. în 1986 sporul natu
ral era de 1,6 la mie ; în 
1987 de 6,2 la mie. Me
ditez ades pe marginea a- 
cestor statistici și-mi dau 
seama că nu ajung
ies eu la pensie și

să înregistrez spo-
18 la mie. Cunosc

să 
va

trebui 
rul de 
oamenii, dragostea de copii 
a satului românesc din- 
totdeauna. Cu deosebire 
acum această dragoste își 
are împlinirea ei. pentru că 
această comună, de pildă, 
are o puternică forță eco
nomică. Viitorul fiilor ei

fost pe platforma indus
trială care grupează o 
mare moară de c'egerminat 
porumbul, un uriaș siloz 
cerealier, o fabrică de 
brînzeturi, o întreprindere 
metalurgică în plină dez
voltare. Din cele 147 mi
lioane investiții alocate co
munei o bună parte se va 
materializa într-o oțelărie 
feromanganoasă pentru fa
bricarea de „inimi de cale 
ferată*1 — sectoare de în
crucișare feroviară foarte 
pretențioase din punct de 
vedere constructiv. Am 
vizitat diversificatul sector

SATUL ROMÂNESC

pind de capriciile naturii 
și-au făcut arme din ști
ința agricolă și Cin gin- 
direa economică la nivelul 
cerut de marea exploatare 
agricolă cooperatistă. Mi- 
grația spre oraș, spre in
dustrie, prin eliberarea 
brațelor de muncă datorită 
mecanizării, a fost mai re
dusă ca in alte părți ale 
țării, pentru că aproape de 
la început și-au pus pro
blema făuririi unui sector 
industrial specific, folosind 
ca materie primă produ
sele agricole. „în anul 
1978 — ne informa doc
torul Gheorghe Salaoru, 
directorul spitalului co
munal, cercetîndu-și statis
ticile — mișcarea popu
lației s-a stabilizat, s-a e- 
chilibrat. Pornind de la 
această dată. înregistrăm 
o îmbunătățire a struc
turii pe vîrste,' mai ales in 
zona 20—45 de ani. Deci, 
comuna din punctul acesta 
de vedere este tinără, este 
viguroasă Vă vorbesc ca 
medic. Comuna întinereș-

este asigurat la nivelul ce
rințelor mereu crescînde, 
moderne, ale vieții noas
tre. Ceea ce s-a realizat 
într-o perioadă c'e timp 
foarte scurtă — toate con
strucțiile din cele două 
C.A.P.-uri, toate unitățile 
economice de profil indus
trial cu specific agricol și 
neagricol — cele mai mari 
dintre acestea grupate pe 
o veritabilă platformă 
dustrială — cer forțe 
muncă înalt calificate, 
menii sînt pretențioși 
ei înșiși, pretențioși cu co
muna lor. De pe acum așe
zarea are multe atribute 
urbane, cele esențiale. Ele 
vor fi sporite rapid în a- 
cest efort susținut de sis
tematizare aflat în plină 
desfășurare. Oamenii își 
mobilizează întreaga capa
citate și resursele de gînd 
pentru a-1 desăvîrși 
cum îl doresc ei. Este 
efort colectiv de 
tare și participare 
piară11.

Am străbătut de 
capăt la altul comuna, am

în
de

Oa- 
cu

așa 
un 

consul- 
exem-

la un

de prestări de servicii al 
comunei și cel de indus
trie mică — o secție de fil
tre auto, o secție de co
voare persane, o secție de 
prosoape și broderii. Va
loarea nroductiei-marfă in
dustrială a comunei se ri
dică la aproape 300 milioa
ne de lei, din care numai 
industria mică realizează 
37 de milioane. în Pogoa
nele. am amintit, este pe 
terminate construcția unui 
nou centru de cultură și 
creație „Cîntarea 
niei“. Dar
acum

Româ- 
orașul are de 

patru școli gene
rale, un liceu agroindus
trial, cinei grădinițe de co
pii, un modern spital Cu 
135 de paturi, 2 dispensare 
și o policlinică ș.a.m.d. Ci
frele în sine dau niște pro
porții care impresionează 
dacă ținem seama de mă
rimea comunei ; dar mai 
impresionant), mai de admi
rat sînt oamenii care le 
realizează, pentru că în 
substanța tuturor împlini
rilor se concentrează o pre
țioasă gîndire tehnică și

științifică. Viitorul orășel 
agroindustrial — deocam
dată încă o comună obiș
nuită, ca atîtea altele din 
România socialistă — nu 
mai are nimic sau aproape 
nimic (în afară de valorile 
etice, morale, de suflet 
românesc traditional, fun
damentale, care sînt zes
trea lui de preț, de frumu
sețe, de noblețe) din ve
chiul sat așa cum il mai 
amintesc documentele foar
te apropiate în timp de 
noi. Satul românesc, cunos- 
cîndu-1 acum, a ieșit în 
sfirșit la lumină. întine
rește văzînd cu ochii, și-a 
descoperit orizonturi mo
derne de nouă civiliza
ție și prosperitate. Iată, 
Pogoanele, de exemplu, este 
în intregime nou, moder
nizat, în privința construc
țiilor edilitare, in cea a 
echipamentului edilitar de 
infrastructură, cum i se 
spune : are o rețea de apă 
potabilă de 10 km, o re
țea de canalizare de 5 km 
(și este în extensie), pre
văzute cu decantor și sta
ție de epurare, are 12 
blocuri cu 232 de aparta
mente și cinci centrale 
termice, un hotel modern 
trecut în ghiduri turistice, . 
32 de unități comerciale, — ' 
de electronică, de electro
tehnică, de alimentație, de 
obiecte de uz casnic etc. 
Străzile însumează 50 de 
kilometri lungime, din care 
35 de kilometri sînt asfal
tați. Putem enumera în 
continuare alte realizări. 
Ele dau un profil cu totul 
inedit satului românesc de 
astăzi, aflat într-un urcuș 
impetuos spre înflorire 
multilaterală — economică, 
edilitară, culturală. Satul 
a intrat deplin in avintul 
dezvoltării generale a țării, 
pune întrebări cutezătoare 
prezentului și, prin tot ce 
face pentru cteșterea și 
întinerirea sa, dă răspun
suri cutezătoare viitorului 
prin propria-i creație so
cialistă. materială si spiri
tuală.

5 V
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Elocventă iiustrare a politicii profund umaniste 
a partiMii de creștere a bunăstării poporului

Azi, despre
MAJORAREA RETRIBUȚIILOR ÎN INDUSTRIA 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
SI ÎN INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ
5

în cadrul primei etape, de Ia 1 august, retribuțiile tarifare mai mici de 2 000 lei lunar ale muncitorilor 
calificați și necalificați din industria construcțiilor de mașini și industria electrotehnică s-au majorat după 
cum urmează :

— în lei —

Rețeaua tarifară

Categoriile de încadrare 
ale personalului muncitor 
la care se aplică majora
rea retribuției in etapa I, 

de la 1 august

Retribuțiile tarifare 
înainte de După 
majorare majorare

Angajament 
mineresc

Județele Satu Mare și Maramureș 
au încheiat recoltatul griului

Muncitori calificați
— muncitori retribuit! pe rețeaua tarifară „Con

strucții de mașini, nivel Ao, pentru munca in 
acord"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Con
strucții de mașini, nivel A, pentru munca in 
acord, și nivel Ao, pentru munca în regie, 
precum și pentru unitățile unde retribuția 
nu este diferențiată pe acord și regie**

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Con
strucții de mașini, nivel A. pentru munca in 
regie, nivel B. pentru munca in acord"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Con
strucții de mașini, nivel B. pentru munca in 
regie, precum și pentru unitățile unde re
tribuția tarifară nu este diferențiată pe acord 
și regie"

Muncitori necalificați
— muncitori retribuit! pe rețeaua tarifară „Con

strucții de mașini, nivel Ao și A, pentru 
munca în acord"
— care execută lucrări obișnuite
— care execută lucrări grele
— care execută lucrări foarte grele

— muncitori retribuit! pe rețeaua tarifară „Con
strucții de mașini, nive! B. pentru munca 
în acord"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Con
strucții de mașini, nivel An și A, pentru 
munca în regie, precum și pentru unitățile 
unde retribuția tarifară nu este diferențiată 
pe acord și regie"

— muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară „Con
strucții de mașini nivel B. pentru munca in 
regie, precum și pentru unitățile unde re
tribuția tarifară nu este diferențiată pe acord 
și regie"

1 bază J 984 2 385

1 bază — 1, treapta I 1 926—1 965 2 326—2 366

I bază — 1, treapta II 1 887—1 984 2 287—2 385

1 bază — 2 bază 1828—1 965 2 248—2 366

bază — treapta II 
bază — treapta II 
bază — treapta I

1 613—1 720
1 759—1 847
1 887—1 945

2 082—2 160
2 209—2 278
2 317—2 366

toate categoriile 1 574—1 994 2 053—2 414

toate eategoriile 1 574—1 887 2 053-2 307

toate eategoriile 1 554—1 857 2 043—2 287

De retribuții majorate beneficiază de la 1 august și 
ceilalți muncitori calificați și necalificați cu retribu
ții tarifare de pînă la 2 000 lei lunar din unitățile 
subordonate Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerului Industriei Electrotehnice, care 
sînt încadrați pe alte rețele tarifare decît cele din ta
belul de mai sus, rețele tarifare care nu sînt specifice 
celor două sectoare de activitate. Alături de muncitori 
beneficiază de majorarea retribuțiilor și persona
lul tehnic, economic, de specialitate și administrativ

(TESA) din unitățile subordonate celor două ministere, 
cu retribuțiile tarifare mai mici de 2 000 lei lunar. 
Aceste retribuții cresc de la nivelul actual de 1 500— 
1 920 lei lunar la 2 000—2 365 lei lunar, diferențiate pe 
clase de retribuire.

Iată, in continuare, clteva exemple concrete privind 
modul în care sporesc de la 1 august veniturile oa
menilor muncii din industria construcțiilor de mașini 
Si industria electrotehnică ;

LĂCĂTUȘ

începînd cu 1 august beneficiez 
de retribuție majorată, împreună cu 
ceilalți tineri mineri ai țării și 
alături de cei peste 900 000 de oa
meni ai muncii din sectoarele de 
activitate prevăzute în Decretul 
Consiliului de Stat — expresie 
elocventă a politicii umaniste a 
partidului și statului nostru de 
creștere a bunăstării poporului. 
Adresez cu acest prilej cele mai 
alese gînduri de recunoștință ini
țiatorului noilor măsuri, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care se preocu
pă in permanență de îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și via
ță ale tuturor cetățenilor țării.

La întreprinderea noastră minie
ră Pinoasa, județul Gorj, ziua pu
blicării Decretului pentru aplicarea 
majorării retribuției personalului 
muncitor a coincis cu conectarea la 
circuitul productiv a celui de-al 
doilea excavator cu rotor, utilaj de 
mare productivitate, care contribuie 
la sporirea cu peste 30 la sută a 
volumului do masă minieră excava
tă din acest nou perimetru carboni
fer. In viitor, aici va fi deschisă 
una dintre cele mai mari cariere de 
lignit din țară, antrenind la extrac
ția cărbunelui 22 de asemenea gi
gantice „uzine pe șenile".

Muncitorii din perimetrul de 
cărbune al carierei Pinoasa sînt 
mîndri că își îndeplinesc exem
plar sarcinile de plan, între
prinderea noastră situîndu-se pe 
primul loc în întrecerea so
cialistă pe ramură. Cu toții, 
simțim din plin atenția deosebită 
acordată de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și viață ale minerilor. 
Cine vrea să se convingă de a- 
ceastă realitate este suficient să 
arunce o privire peste tînărul oraș 
Rovinari, cu mii de apartamente, 
liceu, școală generală, creșe și gră
dinițe, spital, casă de cultură, com
plexe comerciale, adică tot ceea 
ce este necesar unei vieți civilizate.

Desigur, la temelia vieții noastre 
mereu mai bune stau rezultatele 
pe care le obținem în efortul de a 
asigura „pîinea energetică" a tării. 
De curînd, în cadrul unei adunări 
generale a oamenilor muncii, noi. 
minerii de la Pinoasa. ne-am reeva
luat forțele, asumîndu-ne răspun
deri concrete pentru folosirea cu ' 
indici superiori a utilajelor, pen
tru întărirea climatului de ordine 
și disciplină, astfel încît, pînă la 
sfîrșitul anului, să livrăm supli
mentar peste 25 000 tone cărbune de 
bună calitate.

Vasile CREȚII
miner, întreprinderea minieră 
Pinoasa, județul Gorj

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comitetele județene 
Satu Mare și Maramureș ale P.C.R. 
raportează că oamenii muncii din 
agricultura acestor județe au în
cheiat recoltatul griului de pe în
treaga suprafață cultivată.

în telegrama județului Satu Mare 
se evidențiază că în acest an a 
fost obținută cea mai mare produc
ție de grîu din istoria acestor locuri.

In prezent, se spune în telegra
me, se acționează cu forțe sporite

pentru încheierea însămîntării cultu
rilor duble și succesive, eliberarea 
suprafețelor recoltate de producția 
secundară, finalizarea întregului vo
lum de lucrări din actuala cam
panie agricelă.

Lucrătorii ogoarelor din aceste ju
dețe — se arată in încheierea tele
gramelor — vor acționa in continua
re, în spirit revoluțipnar. pentru 
gosppdărirea judicioasă a pămîntu- 
lui. pentru creșterea producției și a 
eficientei economice, pentru în
făptuirea exemplară a tuturor obiec
tivelor ce le revin în acest an și 
pe întregul cincinal.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă de felicitare lui 
Tun Tin. cu prilejul alegerii sale in 
funcția de prim-ministru al Re
publicii Socialiste a Uniunii Birmane.

Performanțele celor tineri 
-rezultatele muncii, ale învățăturii 
Noi confirmări internaționale aie școlii românești

Încadrat la categoria 1, treapta a 11-a, retribuit pe rețeaua tarifarâ „Construcții de mașini, nivelul A 
regie", cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de 3 ani

Venituri

în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

în cazul depășiri! sarcinilor 
de plan cu 10 la sută

pînă la 
majorare

după 
majorare •)

pină la 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară 1 984 2 385 1984 2 385
Partea variabilă a retribuției :
Sporul de vechime (3 la sută) 60 72 60 12
Adaosul de acord 198 238
Premii pentru realizări deosebite 

(5 la sută) 100 120 100 120Stimulente suplimentare pentru export
(4 la sută), corespunzător unui volum de 
export de 50 la sută din producția totală 
a intreprinderii 95 105

’) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consi
liului de Stat nr. 4611982 și 24011982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.

BOBINATOR
încadrat la categoria 1, treapta a 11-a, retribuit pe rețeaua tarifarâ „Construcții de mașini, nivelul B 

regie", cu o vechime neintreruptâ in aceeași unitate de 3 ani

Venituri

în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

în cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 10 la sută

Dină la 
majorare

după 
majorare •)

pină la 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară 1 916 2 317 I 916 2 317
Partea variabilă a retribuției :
Sporul de vechime (3 Ia sută) 57 70 57 70
Adaosul de acord — 192 232

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și corn pensațiile bănești acordate conform Decretelor Consi
liului de Stat nr. 4611982 și 240/1982.

tn cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.*
în legătură cu modul .de apli

care a prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat în industria 
construcțiilor de mașini și indus
tria electrotehnică, menționăm că și 
pentru oamenii muncii din aceste 
ramuri sînt valabile precizările fă

cute de Ministerul Muncii în zia
rul nostru de duminică, 31 iulie, 
privind majorarea părții variabi
le a retribuției, păstrarea dreptu
rilor de alocație de stat pentru 
copii, nemodificarea chiriilor, ma
jorarea plafoanelor de venituri ale 
părinților in funcție de care se a-

★
tribuie bursele elevilor si studen
ților. menținerea neschimbată în 
perioada 1 august 1988—31 august 
1989 a contribuției lunare pentru 
copiii din creșe și grădinițe etc.

Grupaj realizat de
Mihai IONESCU

Profundă 
recunoștință

Am cunoscut ororile celei de-a 
doua conflagrații mondiale — sînt 
invalid de război. Am cunoscut 
apoi liniștea anilor de pace. în 
acești ani nu m-am lăsat răpus de 
invaliditate, ci am muncit patru 
decenii, ieșind la pensie pentru 
munca depusă și limită de vîrstă. 
împreună cu alți pensionari cu 
care am citit pe îndelete Decretul 
Consiliului de Stat am înțeles că 
pensiile ne vor fi mărite substan
țial. Printre cei care ne vom 
bucura de această mărire încă din 
această lună, august, mă număr 
și eu.

Fără îndoială, noile măsuri de 
creștere a pensiilor se adaugă ce
lorlalte satisfacții pe care le-am 
trăit intens, la fel ca toți tulcenii, 
în perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea, de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales în 
fruntea partidului. Aș vrea să 
adaug că, în toți acești ani, Tulcea 
s-a schimbat din temelii, încît n-a 
mai rămas nimic din vechile mele 
amintiri din anii ’30, cînd îmi fă
ceam ucenicia la patronul unei 
cherhanale. Fostul tîrg de pescari 
a devenit un municipiu modern, 
care oferă condiții de viață civili
zată locuitorilor săi și de care mă 
bucur și eu, ca toți cetățenii ora
șului. Pentru toate aceste împli
niri, pentru aplicarea majorării 
pensiilor adresez din toată 
inima calde mulțumiri iubi
tului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de nu
mele căruia sînt legate toate îm
plinirile noastre. Deși nu mai sînt 
tînăr voi continua să muncesc, 
astfel incit cartierul în care lo
cuiesc să fie un model de bună 
gospodărire.

Marin MIHAI
pensionar invalid de răzbel 
Tulcea

Sînt mai mulți ani de cînd ele
vii români participant la o- 
limpiadele internaționale de 

matematică, fizică, chimie se în
torc încărcați de laurii victoriei, 
cu aprecieri superlative la adresa 
școlilor în care se pregătesc, a sis
temului de invătămînt din Româ
nia. Aceste performante constituie, 
desigur, mărturia elocventă a ni
velului școlii românești contempo
rane. beneficiara unei baze mate
riale deosebite, a unei concepții 
realiste, care a orientat învătămîn- 
tul. in perioada de duoă Congresul 
al IX-lea al partidului, spre o cit 
mai rapidă și eficientă integrare 
cu cercetarea științifică, deschizînd 
calea pătrunderii în școala de toa
te gradele a celor mai noi cuce
riri ale științei si tehnicii. Rezul
tatele sînt vizibile atît în ce pri
vește pregătirea generală, la nivel 
de masă, cit si la acela al perfor
manței. elevii noștri lăsînd o im
presie excelentă în confruntări de 
ținută, de mare dificultate și cu 
o largă participare. în luna iulie 
din acest an. reprezentanții țării 
noastre s-au întors de la cea de-a 
XXIX-a ediție a olimpiadei, 
care a avut loc în Austra
lia (la Canberra, intre 6—23 iu
lie). cu un frumos rezultat : două 
premii I (medalii de aur), cu 
punctajul maxim (42 p) și patru 
premii II (medalii de argint), ceea 
ce plasează echipa României (să 
subliniem că trei dintre partici
pants ne-au reprezentat si anul 
trecut la Havana) intr-un clasa
ment neoficial, pe locul secund, 
după U.R.S.S. „Ne bucură în 
primul rind faptul — arăta lec
tor univ. dr. Mircea Becheanu de 
la Universitatea din București, 
conducătorul delegației — că ele
vii noștri au dat soluții foarte 
bune la problema a șasea, cea mai 
grea din concurs, la care au obți
nut cel mai mare număr de punc
te". Autorii frumosului rezultat 
sînt. în ordinea punctajului : A- 
drian Vasiu, clasa a XlI-a, Liceul de 
matematică-fizică nr. 2 din Cluj- 
Napoca (premiul I). Nicușor Daniei 
Dan,' clasa a Xil-a, liceul industrial 
„Radu Negru" — Făgăraș (premiul 
I) ; Andrei Moroianu, clasa a Xl-a. 
Liceul de matematică-fizică nr. 1 
București. Andrei Rădulescu Banu, 
clasa a Xl-a, liceul de matemati
că-fizică Mihai Viteazul" — Bucu
rești : Florin Belgun. clasa a X-a, 
liceul de matematică-fizică „Ni
colae Bălcescu" — București. Oc
tavian Fărcășanu, clasa a XlI-a, 
liceul de matematică-fizică „Nico
lae Bălcescu" — Craiova. Pe trei 
dintre ei. absolvenți de liceu, 
proaspeți studenți. nu vom mai 
avea cum să-i întîlnim în loturile 
elevilor români. Le mulțumim 
pentru medaliile obținute (Andrei 
Vasiu si Nicușor Daniel Dan sînt 
doi dintre performerii ediției tre
cute) și le dorim succes în noua 
etapă de pregătire în care au in
trat.

Elevul bucureștean Andrei Mo
roianu. un băiat înalt, cu figură 
spiritualizată, se afirma în 1986 la 
olimpiada balcanică de matemati
că. participînd in afara concursu

lui și obținind 39 de puncte din 40 
posibile. Era elev în clasa a IX-a. 
„Iar acum, cînd a terminat a Xl-a
— ne spune prof. Iile Grigore. di
rectorul Liceului de matematică- 
fiziCă nr. 1 din București — acest 
copil îndrăgostit de matematică, 
modest, perseverent, cp o discipli
nă a studiului pllduitnare. elev al 
profesorilor Alexandra Turcu și 
Armand Martinov, are deja două 
premii de mare prestigiu. Notați, 
vă rog. un amănunt : fratele lui 
Andrei. Sergiu Moroianu. care a 
terminat clasa a IX-a la liceul 
nostru, a luat premiul I la olim
piada națională de matematică si 
a fost și el selectat în lotul lărgit 
pentru Australia". Despre Andrei 
Rădulescu Banu ne vorbește, cu e- 
moție. profesoara Anca Stan de la 
liceul „Mihai Viteazul" : „Un elev 
bine pregătit la toate disciplinele, 
serios, de o generozitate ieșită dm 
comun.

Rezultatul foarte bun din Aus
tralia. unde au participat 268 de 
elevi din 49 de țări. într-o compe
tiție strînsă. dificilă, complexă (a- 
ceastă a XXIX-a ediție a fost o- 
limpiada cu cea mai largă partici
pare. fiind inclusă de gazde în pro
gramul cultural dedicat împlinirii 
a 200 de ani de la întemeierea sta
tului australian) nu este — ca și 
în anii trecuti — singular. Olim
piada balcanică de matematică (e- 
diția a V-a. desfășurată în Cipru), 
a XlX-a ediție a olimpiadei inter
naționale de fizică (Bad Ischl, 
Austria), cea de chimie (desfășu
rată în capitala Finlandei) au adus 
noi și prestigioase succese scolii 
românești. Cei cinci tineri fizicieni 
au ocupat locul intii în clasamen
tul general. atît in ce privește 
punctajul general (10 puncte in 
Plus fată de următoarea clasată, 
echipa U.R.S.S.). cit și prin valoa
rea premiilor individuale. Ei sînt : 
Costin-Radu Popescu, clasa a Xl-a. 
liceul de matematică-fizică ,.N. 
Bălcescu", din . București (pi-^-, 
miul I). Cristian Gavrilă. clasa a 
XlI-a. Liceul de matematică-fizică 
nr. 1 din, Brașov, Duiliu Diacopes-, 
cu, rfaăâ a XÎI-'a, liceul de mate
matică-fizică „Ștefan cel Mare" 
din Suceava. Ștefan Simion, clasa 
a XlI-a, liceul de matematică-fi
zică „I.L. Caragiale" din Ploiești, 
Lucian Ciobică, clasa a Xl-a, li
ceul industrial „E. Hurmuzachi" 
din Rădăuți (toți, premiul al II- 
lea). Adăugind la acestea rezul
tatele celor trei elevi români 
premiați la olimpiada interna
țională de chimie — Sabina An- 
drada Zurac, de la liceul „Mir
cea cel Bătrîn" din Constan
ta (premiul I), Emil Tripa, Li
ceul industrial nr. 12 din Arad 
(premiul II). Costică Alofnan, li
ceul de matematică-fizică „Nicolae 
Bălcescu" din Brăila (premiul III)
— avem imaginea unei noi și stră
lucite confirmări a nivelului învă- 
țămîntului românesc de astăzi, a 
eforturilor cadrelor didactice, ale 
familiilor, ale societății pentru 
pregătirea cit mai bună, competi
tivă. a tinerei generații din patria 
noastră.

Costin TUCHILA

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a semnării noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutua
lă dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho
slovacă, la Ambasada R.S. Cehoslo
vace la București a avut loc, luni, 
o conferință de presă.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ambasadorul Jan 
Papp, care a reliefat că tratatul sem
nat la 16 august 1968, ca și primul 
tratat, încheiat în urmă cu 40 de ani, 
se înscrie ca o contribuție de seamă 
la adincirea și amplificarea, in noile 
condiții ale construcției socialiste, a 
raporturilor de prietenie și strînsă 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, in interesul reci
proc. al cauzei păcii și socialismului. 
Evidențiind tradițiile progresiste, re
voluționare ale luptei pentru liberta
te națională și socială din cele două 
țări, vorbitorul a subliniat că în lup
ta pentru eliberarea Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă ostașii români 
au inscris pagini de neuitat.

Relevind evoluția continuu ascen
dentă a acestor relații, vorbitorul a 
arătat că o importanță hotărîtoare 
pentru dezvoltarea acestor raporturi, 
pentru ridicarea lor pe o nouă treap
tă, superioară, au avut-o înțelegeri
le convenite in cadrul întîlnirilor și 
convorbirilor româno-cehoslovace la 
nivel înalt.

Cu aceeași ocazie, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace a oferit o recepție.

Au participat tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, miniștri, 
membri ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
unor organizații de masă și obștești, 
oameni de cultură și artă, generali și 
ofițeri superiori. Au fost rostite 
alocuțiuni.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Confe

derației Elvețiene, ambasadorul aces
tei țări la București, Ernest Thurn- 
heer, a oferit, luni, o recepție.

Au participat membri al conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră.

★
Luni dimineața au sosit, într-o vi

zită, în portul Constanța, navele mi
litare turcești „Yucetepe" și „Ada- 
tepe“.

In aceeași zi. conducătorul marșu
lui, viceamiralul Varol Atalay, înso
țit de un grup de ofițeri turci, a fă
cut vizite protocolare primarului mu
nicipiului Constanța și comandan
tului Marinei Militare. La Monu
mentul Victoriei din Constanța a fost 

‘depusă o coroană de flori din par
tea oaspeților. (Ager-pres)

HARGHITA : Traseele 
vacanței

Frumosul peisaj montan al jude
țului Harghita, aerul ozonat al înăl
țimilor, foșnetul pădurilor de coni
fere și susurul izvoarelor sînt tot 
atîtea puncte de atracție pentru 
elevi și studenți din întreaga țară, 
care preferă taberele de vacanță și 
traseele turistice din această zonă. 
In prezent. în taberele pionierești 
Băile Homorod șl Băile Chirul se 
află peste 1 200 pionieri, iar la 
Izvorul Mureșului peste 300 de stu- 
denți din diferite centre universi
tare, care se bucură de un bine
meritat timp de odihnă activă și 
recreare. Programul cultural-educa- 
tiv și distractiv este întregit de 
nenumărate excursii șl drumeții, 
prilej pentru a cunoaște noua fru
musețe a localităților harghltene — 
Miercurea-Ciiic. Odorheiu Secuiesc, 
Toplița. Gheorgheni și altele, pito
rescul munților Harghitei, Gurghiu- 
lui. Giurgeului și Hășmașului. în 
același timp, circa 1 000 de pionieri 
și școlari harghiteni se află în nu
meroase tabere de pe cuprinsul ță
rii șl de pe litoral. (Nicolae 
Sandru).

ACTUALITATEA sportivă
Un nou strălucit succes românesc 

la campionatele mondiale de atletism pentru juniori
• Doina Homneac a cîștigat titlul de campioană mondială 

de junioare la 1 500 m
(Kenya) 13’54”29/100; 110 m garduri 
— Reynaldo Quinterro (Cuba) 
13”71/100; aruncarea greutății — 
Aleksandr Klimenko (U.R.S.S.) 18,92 
m ; aruncarea ciocanului — Vadim 
Kolesnik (U.R.S.S.) 69,52 m; săritu
ra în înălțime — Artur Partyka (Po
lonia) 2,28 m; 1 500 m — Vilfred

*;|

FOTBAL :

cinema
• Păstrează-mă doar pentru tine :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13: 15;
17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20
• în fiecare zi mi-e dor de tine î 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19, ARTA (21 3186) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19.30
• Flăcări pe comori : DOINA
(16 35 38) — 17; 19
• Rezervă la start î BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Acțiunea „Autobuzul": VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20, la grădină — 21,15, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Clștigătorul nr. 7 : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Șatra: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Cineva tn fața ușii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

• Misiune specială : MELODIA
(11 13 49) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
O Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Călărețul cu eșarfă albă : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
« l egenda lui On Dai : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) ; București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21
• Teatrul „Nottara* (50 31 03, la ..Ex
poflora" din Parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14—18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntă, clocirlie 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 30 70, 
la sala Teatrului Mic) : Sonata 
Kreutzer — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, la 
sala Cosmonauțllor) : Hai copii la 
joc — 10,30

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Priorități In economie. Pe agenda 

adunărilor generale ale oamenilor 
muncii : creșterea mal accentua
tă a productivității muncii, con-

diție esențială a îndeplinirii exem
plare a planului pe acest an 

20,35 Teatru TV (color). „Ultima 
cursă“, de Horia Lovinescu. Pre
mieră TV. Interpretează : Florin 
Zamfirescu, Răzvan Vasilescu, 
Constantin Diplan, Cezara Dafi- 
nescu, Raluca Penu, George Oan- 
cea. Regia artistică : Olimpia Ar- 
ghir

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 august (ora 20) — 5 au
gust (ora 20). In țară : Vremea va fi 
caldă și predominant frumoasă, în 
prima parte a intervalului, cu cerul 
variabil și izolat se vor semnala aver
se de ploaie și descărcări electrtce, 
mai ales după-amiaza. Apoi, vremea 
va deveni în general instabilă și se 
va răci. Cerul se va înnora, începînd 
din vestul țării. Vor cădea ploi locale 
ce vor avea caracter de aversă, înso
țite de descărcări electrice, în Banat, 
Crișana, Maramureș, Transilvania și 
nordul Moldovei și pe arii mai restrîn- 
se în celelalte regiuni. Izolat, va că
dea grindină, iar cantitățile de apă

pot depăși 20 de litri pe metru pătrat, 
în 24 de ore. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări spre 
sfîrșitul intervalului în vestul și nord- 
estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 și 22 grade, în 
prima parte a intervalului, apoi între 
8 și 18 grade, mai ridicate pe litoral, 
iar maximele între 26 și 34 la început, 
și chiar mai ridicate în sud, apoi în 
general între 20 și 30 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi caldă și predomi
nant frumoasă, în primele zile, cu 
cerul variabil, mai mult senin la în
ceput, apoi va deveni în general insta
bilă șl se va răci. Cerul se va înnora 
și se vor semnala averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fl în jur de 20 
grade la început, apoi intre 16 și 18 
grade, iar maximele în jur de 34 gra
de, în primele zile, apoi între 28 și 30 
grade.

în orașul canadian Sudbury s-au 
încheiat întrecerile celei de-a 2-a 
ediții a Campionatelor mondiale de 
atletism pentru juniori, la care au 
participat tineri sportivi din peste 
100 de țări. Printre laureatele din 
ultima zi a competiției s-a aflat și 
atleta româncă Doina Homneac, 
care a ciștigat medalia de aur și 
titlul de campioană mondială de ju
nioare în proba de 1 500 m cu timpul 
de 4’12**94/100. Pg locurile următoare 
s-au clasat Smezana Paikici (Iugo
slavia) -4T6”19/100, Yvonne Van Der 
Kolk (Olanda) 4’16”35/100, Ana Pădu- 
rean (România) 4T6”41/100, Elena 
Politova (U.R.S.S.) 4’18”19/100, lise 
Smolderse (Belgia) 4’19”26/100

Iată și alți ciștigători : masculin : 
200 m — Kevin Braunskill (S.U.A.) 
20”87/100; 5 000 m — Henry Kirui

*
Voleibalistele noastre medaliate 

cu bronz la campionatele europene 
de volei pentru junioare, desfășurate 
la Bormio (Italia). In finală, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—11. 15—11, 15—6) formația Ita
liei. In meciul pentru locul trei, e- 
chipa României a învins cu scorul 
de 3—0 (16—14. 15—9, 15—4) repre
zentativa Bulgariei. Tinerele volei
baliste românce au prestat un joc 
excelent, obținind o binemeritată 
medalie de bronz — notează co
mentatorul sportiv al agenției 
A.N.S.A. Titlul european Ia mascu
lin și l-au disputat, de asemenea, 
reprezentativele U.R.S.S. și Italiei. 
Scor 3—2 (15—10, 12—15, 1—15,
15—10, 15—9) pentru voleibaliștii so
vietici. In meci pentru locurile 3—4 : 
Bulgaria — Polonia 3—1.

HANDBAL. Turneul internațional 
feminin de handbal de la Vilnius a 
luat sfîrșit cu victoria echipei 
U.R.S.S.. care a totalizat 10 puncte, 
urmată de România (7 puncte), R.S.S. 
Lituaniană (5 puncte), selecționata

Kirochi (Kenya) 3’46”52/100 ; femi
nin : 200 m — Katrin Krabbe (R.D. 
Germană) 22**34/100 ; 3 000 m — Ann 
Mwangi (Kenya) 9’13”99/100; arun
carea suliței — Karen Forkel (R.D. 
Germană) 61,44 m; săritura în lun
gime — Fiona May (Anglia) 6,98 m; 
heptatlon — Svetla Dimitrova (Bul
garia) 6 289 puncte ; 5 km marș — 
Maria Diaz (Spania) 21’51”31/100; 100 
m garduri — Aliuska Lopez (Cuba) 
13**23/100 (vînt favorabil 2,63 m/s).

*
olimpică a S.U.A. și echipa R.S.F.S. 
Ruse (cite 4 puncte), U.R.S.S. tine
ret (zero puncte).

BOX. In sala sporturilor din Con
stanta ieri a început turneul final 
al campionatului republican de box, 
la care participă peste 100 de pugi- 
liștî din întreaga țară. Iată primele 
rezultate : categoria semimuscă — 
Marian Gîndac b.p. Emil Hămbășan; 
categ. muscă — Nicolae Aliuță 
cîștigă prin neprezentarea lui Aurel 
Fieraru ; categ. cocoș — Ștefan 
Vasilache b.p. Nicolae Iancu ; categ. 
pană — Daniel Dumitrescu învinge 
prin abandon în repriza a IlI-a pe 
Marian Preda ; categ. ușoară — Da
niel Măeran b.p. Doru Gheorghieș ; 
Florin Dumbravă b.p. Ion Constantin* 
Petre Gigei b.p. Florin Chiaburu ; 
Regep Nedim cîștigă prin abandon 
în repriza a IlI-a la Ion Cernat ; 
categ. semimijlocie — Francis Vaștag 
învinge prin abandon în prima re
priză pe Cristian Zamfir. Astăzi sînt 
programate alte două gale la orele 
16 și 18,30.

La 20 august, 
prima etapă din divizia A

Ieri, la sediul F.R.F., s-a stabilit 
programul de desfășurare a turului 
campionatului diviziei A — edițiși 
1988—1989. In prezența delegaților 
echipelor divizionare, s-au extras 
din urne numerele de ordine ale 
formațiilor, care au fost apoi în
cadrate in desfășurătorul etapelor 
stabilit prin calculator. Astfel, pri
ma etapă a noului campionat (20 
august a.c.) va avea următorul pro
gram : Inter Sibiu — Universitatea 
Cluj-Napoca. F.C. Argeș — Sportul 
studențesc. Rapid — Flacăra, Steaua 
— F.C.M. Brașov, Oțelul — Cor- 
vinul. F.C. Constanta — A.S.A. 
Tîrgu Mureș, S.C. Bacău — Dinamo, 
Victoria București — F.C. Olț, F.C. 
Bihor Oradea — Universitatea 
Craiova.

Turul campionatului se va Încheia 
la 14 decembrie a.c,

Partidele din această toamnă ale 
echipei noastre reprezentative, con- 
tind în preliminariile Campionatu
lui mondial de fotbal, se vor dispu
ta la 19 octombrie (la Sofia, cu 
Bulgaria) și 2 noiembrie (la Bucu
rești, cu Grecia).

★
• Selecționata de fotbal a Româ

niei. aflată în turneu in Belgia, a 
susținut pînă acum două meciuri : 
5—1 (2—1) cu formația Poderle, prin 
golurile marcate de Lăcătuș. Hagi, 
Belodedici. Mateuț și Rednic ; și 2—0 
(1—0) cu formația Waregen, autorii 
golurilor fiind Rotariu și Lăcătuș. • 
La Odorheiu Secuiesc, în meci retur 
pentru semifinalele „Cupei Balcani
ce" intercluburi la fotbal, echipa 
F.C. Argeș Pitești* a învins cu sco
rul de 1—0 (0—0) formația Corvinul 
Hunedoara și s-a calificat in finala 
competiției. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Eduard (min. 83). In 
primul joc scorul a fost egal : 1—1.
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fl ROMÂNIEI SOCIALISTE, A PRESEDINTaUl NICOLAE CEAUSESCU 

Pentru securitatea Europei, pentru o largă
colaborare intre toate statele continentului

— încetarea cursei înarmărilor
• Mesajul adresat națiunii de reqele Iordaniei • Precizarea 
reprezentantului O.E.P. în leqătură cu anularea de către 
Iordania a proqramului de dezvoltare pe malul vestic al lor- 

' danului $1 în Gaza

O Europă unită, o Europă a păcii 
și securității depline pentru toate 
națiunile ce conviețuiesc de veacuri 
in acest spațiu geografic, o Europă 
a colaborării si înțelegerii. Este 
aspirația profundă a poporului român, 
ca și a celorlalte popoare europene, 
este dezideratul de decisivă însemnă
tate pentru viitorul întregii umani
tăți și pentru a cărui înfăptuire 
partidul și statul nostru au desfășurat 
o vastă activitate în întreaga peri
oadă ce a trecut de la actul istoric 
de la 23 August 1944.

între Europa de ieri și cea de azi 
există, desigur, o mare deosebire. 
Renăscută din ruine, ea a parcurs o 
cale sinuoasă, marcată profund de 
perioada „războiului rece", de divi
zări și adversități, de nu puține mo
mente critice, pentru a se înscrie 
apoi într-o evoluție in care confrun
tarea a făcut loc, treptat, dialogului, 
ca o expresie a înțelegerii rolului și 
răspunderii ce revin statelor și po
poarelor europene. Europei în an
samblu, în salvgardarea păcii mon
diale.

Retrospectiva acestei perioade pune 
In evidență cu pregnanță locul dis
tinct pe care l-a ocupat România în 
această evoluție, contribuția sa mar
cantă, indeosebi în anii ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, la inițierea procesului de nor
malizare a relațiilor intereuropene, la 
promovarea cauzei securității și pă
cii, la afirmarea spiritului de înțele
gere și colaborare pe continent. Ana
lele europene consemnează în acest 
sens contribuția, de largă audiență 
internațională, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la însăși cristali
zarea conceptului de securitate euro
peană. O securitate reală, garantată, 
printr-un sistem de angajamente și 
măsuri practice care să ofere tuturor 
popoarelor europene certitudinea că 
se pot dezvolta liber, la adăpost de 
orice agresiune, de orice act de 
amestec din afară, angajamente și 
măsuri care să favorizeze o conlu
crare rodnică, în beneficiul fiecăruia 
și al progresului general.

Aceasta este Europa conturată, de 
altfel, de prevederile Actului final de 
la Helsinki, de la a cărui semnare 
de către șefii de stat și de guvern 
din statele europene, S.U.A. și Ca
nada, in cadrul istoricei Conferințe 
general-europene din 19Î5, s-au îm
plinit 13 ani. Document de excepțio
nală însemnătate, apreciat, pe bună 
dreptate, ca o veritabilă „Cartă a Eu
ropei". Rememorindu-i conținutul, 
sînt lesne de identificat numeroase 
contribuții românești care, la acea 
vreme, trebuie spus, în respectul a- 
devărului, au fost primite cu reține
re de unii pa.rticipanți. țață. prjnci-r 
piîle noi ale relațiilor dintre state, 
cunoscutul „decalog" gl Aptului final 
de la Helsinki, ' cuprind, în e- 
sență, principiile propuse de Româ
nia și pentru a căror întronare 
și generalizare internațională țara 
noastră a desfășurat și desfășoară o 
vastă activitate. înscrierea în Actul 
final al Conferinței general-europene 
a unui subcapitol distinct privind 
„măsurile menite să asigure aplica
rea noilor principii" este, de aseme
nea, rezultatul inițiativei și al unor 
intense eforturi românești. Să re
amintim, de asemenea, că cel mai 
greu acceptat capitol din document, 
cel privind „dimensiunea militară" a 
securității europene, respectiv măsu
rile de creștere a încrederii și întă
rire a securității, a fost formulat și 
promovat cu perseverență de Româ
nia. Cum tot astfel, in toate cele
lalte capitole ale Actului final se re
găsesc numeroase idei și propuneri 
românești.

S-a spus, cu deplin temei, că Actul 
final de la Helsinki, Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa 
din 1975 au marcat un moment de 
hotar în destinele continentului. Evo
luția evenimentelor a demonstrat 
insă, pe de altă parte, justețea apre
cierii formulate încă atunci, la Hel
sinki. de președintele României, în 
sensul că aceasta reprezintă un 
„act final" al conferinței, al unei 
etape de negocieri, dar pe plan 
politic este vorba, în realitate, de 

un început. „Istoria — arăta de 
la tribuna conferinței tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — va judeca 
nu numai documentele ce le vom 
semna și declarațiile făcute, ci și 
felul in care fiecare stat, fiecare gu
vern va acționa pentru realizarea 
acestor documente, pentru ca speran
țele contemporanilor noștri să fie 
împlinite, pentru ca acțiunile guver
nelor noastre să răspundă năzuințe
lor de bunăstare, libertate și pace ale 
tuturor națiunilor".

Examenul istoriei arată, intr-ade
văr, nu numai cit de complex și de 
dificil s-a dovedit procesul de edifi
care a securității europene, ci și cît 
de actual este, peste ani, apelul adre
sat atunci de președintele României 
la intensificarea eforturilor tuturor 
statelor continentului pentru a face 
să. prindă viață angajamentele asu
mate, țelurile nobile înscrise în do
cumentul final adoptat la Helsinki. 
Apel întărit de numeroase inițiative 
proprii ale României, ca și de o sus
ținută activitate in cadrul multilate
ral al reuniunilor europene post- 
Helsinki.

Raportate la prevederile Actului 
final al primei conferințe general- 
europene, rezultatele „la zi“ pun ast
fel în evidență adevărul de netăgă
duit că „spiritul de la Helsinki" și-a 
dovedit în acești ani viabilitatea, el 
s-a impus în climatul politic euro
pean, inspirînd eforturi de mare în
semnătate pentru dezvoltarea proce- 
siUui de securitate, colaborare și în
țelegere pe continent.

Cu toate acestea, evoluțiile — dar 
și involuțiile — înregistrate arată că 
realizările sînt departe de așteptările 
și năzuințele popoarelor europene. 
Prima întrebare care se ridică inevi
tabil este aceea dacă popoarele con
tinentului se simt azi în mai mare 
securitate decît în anul conferinței de 
la Helsinki. Or, răspunsul nu poate 
ocoli realitatea că la această oră în 
spațiul european se află mai întii un 
număr incomparabil mai mare de 
arme nucleare de toate tipurile ; că 
au. sporit, totodată, arsenalele clasi
ce, prin asimilarea unor arme ce 
încorporează ultimele cuceriri ale ști
inței și tehnologiei și care, prin gra
dul de periculozitate, se apropie tot 
mai mult de armele de distrugere în 
masă.

Desigur, în ansamblul acestei evo
luții se cuvine relevată însemnătatea 
deosebită a acordului sovieto-ameri- 
cân privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune, 
a cărui aplicare va duce la elimi
narea _ din spațiul nostru geografic a 
unei întregi serii de arme nucleare. 
Aceasta reprezintă însă doar un prim 
pas, un pas încă modest, avînd în ve
dere că reducerile preconizate vi
zează doar 3—4 -la' sută dîn totalul 
arsenalelor nucleare și. în plus, că 
unele țări acționează în vederea 
„compensării" acestor reduceri -prin 
dezvoltarea propriilor arsenale.

Problema nr. 1 a Europei, ca și a 
omenirii în ansamblu, o constituie, de 
aceea, în opinia României, adoptarea 
unor ample măsuri care să ducă Ia 
diminuarea și eliminarea primejdiei 
nucleare. Armele nucleare privesc și 
interesează toate statele și popoarele 
europene, toate popoarele lumii. Și 
ele. toate, sînt chemate să acționeze 
cu mai multă hotărîre pentru lichi
darea definitivă a armelor, nucleare 
din Europa, de pe întreaga planetă.

O Europă a păcii și securității de
pline. așa cum o doresc popoarele 
continentului, înseamnă, deopotrivă, ' 
o Europă în care armamentele con
venționale, efectivele și cheltuielile 
militare să fie aduse la un nivel cit 
mai scăzut. România acordă in a- 
cest sens o mare importanță orga
nizării .conferinței pentru dezar
mare convențională in Europa, con
ferință ce formează obiectul consul
tărilor dintre țările participante la 
cele două alianțe militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — 
și care se află în atenția reuniunii 
general-europene de la Viena. în 
concepția țării noastre, in cadrul 
unei asemenea conferințe, la care 
ar urma să participe toate statele 
europene, trebuie să se ajuhgă, în

tr-o primă etapă, la o reducere sub
stanțială, de cel puțin 20 la sută, a 
armamentelor convenționale. Așa 
cum se știe, programul de dezar
mare preconizat de România pre
vede o reducere cu 50 la sută a ar
mamentelor convenționale pină în 
anul 2000 — obiectiv pe deplin rea
lizabil, dacă toate statele ar mani
festa voința politică necesară. In ce 
o privește, țara noastră și-a demon
strat în fapte, pe baza hotărîrii ex
primate de întregul popor in cadrul 
referendumului din 1986. hiotărîrea 
de a riierge în această direcție, tre
când în mod unilateral la reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare.

O Europă a păcii și securității — 
Europa pentru care militează Româ
nia socialistă — presupune in același 
timp dezvoltarea largă a colaborării 
economice, țehnico-științifice, cul
turale, în alte domenii de interes 
comun. Evoluțiile înregistrate în 
cei 13 ani care au trecut de la 
semnarea Actului final de la Hel
sinki atestă că, sub înrîurirea pre
vederilor acestui document, a an
gajamentelor asumate de statele 
participante, conlucrarea intereu- 
ropeană s-a intensificat și amplificat. 
Ea este însă departe de așteptările 
popoarelor, avînd în vedere poten
țialul economic și tehnico-științific 
al statelor continentului, disponibi
litățile existente, ca și cerințele vre
mii, care presupun soluționarea 
prin eforturi comune a unor pro
bleme ce confruntă economia euro
peană și mondială, probleme strin
gente de ordin social, ale mediului 
ambiant etc. Pe linia unor aseme
nea preocupări se înscrie suita de 
propuneri prezentate de România la 
reuniunea general-europeană de la 
Viena, inspirate din dorința de a 
face ca procesul inițiat la Helsinki, 
in urmă cu 13 ani, să se dezvolte și 
consolideze, să ducă la întărirea 
securității și intensificarea conlu
crării pe multiple planuri dintre sta
tele continentului.

Cursul sinuos al procesului de în
făptuire a securității europene, evo
luții mai recente, inclusiv desfășu
rarea dezbaterilor din cadrul, reu
niunii de la Viena vin să confirme 
cît de acut se impune, așa 
cum subliniază președintele 
Nicolae Ceausescu, un nou mod de 
gîndire și abordare a problemelor 
din Europa, ca și a problemelor 
mondiale în general. Marea lecție 
de la Helsinki a constituit-o tocmai 
înțelegerea necesității ca, pe deasu
pra deosebirilor de orînduire socială,' 
de opinii și convingeri politico-filo- 
zofice, să se acționeze in comun 
pentru depășirea divizării conti
nentului, pentru o Europă unită, cu 
respectarea strictă a diversității sta
telor, ca state independente și stl- 
verane. Faptul că în mod insistent 
unele țări occidentale încearcă să 
eludeze probleme esențiale ale 
securității și cooperării intereuro
pene, punînd pe prim plan aspecte 
care țin de legile și reglementările 
interne — deci vizează unul din 
principiile de bază, cel al „respec
tării drepturilor inerente suverani
tății naționale" — arată că vechiul 
mod de gindire și acțiune de pe 
poziții de confruntare continuă să se 
facă simțit și că, numai in măsura 
în care vor fi abandonate asemenea 
poziții, în măsura în care se va ac
ționa in spirit constructiv. prin 
respectarea strictă a principiilor și 
angajamentelor convenite în Actul 
final de la Helsinki, își vor putea 
găsi împlinire năzuințele și inte
resele fundamentale ale popoarelor 
europene.

Consecventă poziției sale princi
piale, România socialistă, așa cum 
sublinia președintele Republicii, ac
ționează și va acționa pentru o 
conlucrare constructivă între statele 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, cu sentimentul unei înalte 
răspunderi pentru viitorul Europei 
— un viitor de pace, deplină secu
ritate, înțelegere și cooperare, spre 
care aspiră toate popoarele conti
nentul ui,

Dumitru ȚINU

,,Nu — unor noi Hiroshime și Nagasaki"
TOKIO 1 (Agerpres). — La Tokio 

s-au deschis, luni, lucrările unei 
Conferințe antinucleare internațio
nale, convocate din inițiativa Con
gresului national nipon pentru in
terzicerea armelor nucleare. La lu
crări participă militant! pentru pace 
și dezarmare din 25 de țări.

Sub deviza „Nu — unor noi Hi
roshime și Nagasaki !", in „Parcul 
păcii" din centrul orașului Hiroshi
ma a avut loc un miting împotriva 
armelor și a. înarmărilor nucleare. 
Acest miting precede „maratonul 
păcii", care se va desfășura intre 
cele două orașe-erou ale Japoniei. 
Participanții vor purta „făclia păcii", 
pe care o vor duce, la 7 august, la 
Nagasaki, unde, din inițiativa Con

Sînt necesare noi progrese pe calea dezarmării
BERLIN (Agerpres). — In favoarea 

unor noi măsuri de dezarmare și 
creștere a încrederii s-a pronunțat 
Elisabeth Baarveld — Schlaman, de
putată în parlamentul Olandei, in
tr-un • interviu acordat ziarului 
„Neues Deutschland". Ea și-a expri
mat speranța că acordul privind, eli
minarea rachetelor cu rază medie de. 
acțiune „va constitui doar primul 
pas pe calea spre noi măsuri de

împotriva intențiilor de ,,modernizare" a armamentelor 
în Europa occidentală

VIENA (Agerpres). — Dezarmarea 
este singura acțiune care poate asi
gura securitatea tuturor statelor ; 
este extrem de necesară și urgentă 
lichidarea armelor nucleare — aces
tea sînt apelurile lansate de mișcarea 
pentru pace din Austria, care reu
nește pe apărătorii păcii din întreaga 
țară. Intr-un comunicat difuzat la 
Viena se subliniază că Tratatul so- 
vieto-american privind lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și

Pentru eliminarea tuturor armelor nucleare
LAGOS 1 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită la Lagos, președin
tele Nigeriei, Ibrahim Babangida, a 
adresai U.R.S.S. și S.U.A. apelul de 
a-și intensifica eforturile în vederea 
eliminării de pe suprafața Pămîntu-

Măsuri pe linia aplicării Tratatului privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S.' informează că. luni, la 
poligonul Sariozek, situat la 200 km 
de Alma Ala, au fost distruse pri
mele patru rachete sovietice OTR-22 
(Ss-12). Acțiunea s-a desfășurat in 
conformitate cu prevederile Tratatu

Congresul Partidului Adunarea Constituțională
Democratică

Zine El Abidine Ben Aii a fost
TUNIS 1 (Agerpres). — La Tunis 

s-au încheiat lucrările Congresului 
extraordinar al Partidului Adunarea 
Constituțională Democratică din 
Tunisia (de guvernămînt). Congresul 
a adoptat o serie de rezoluții de 
ordin politic, economic și social. în 
ședința finală, Zine El Abidine Ben

Lucrările Comitetului O.N.U. pentru 
lichidarea discriminării rasiale

GENEVA 1 (Agerpres). — La Pa
latul’ Națiunilor din Geneva se des
fășoară lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru lichidarea discriminării ra
siale. Comitetul a fost instituit pen
tru a supraveghea modul în care 
cele 124 de state semnatare ale Con
venției internaționale privind lichi
darea tuturor formelor de discrimi
nare rasială .respectă prevederile 
acestui document. Participantii la 

gresului național nipon pentru in
terzicerea armei nucleare, se va des
chide, a doua zi, conferința pentru 
interzicerea armelor nimicitoare. In 
localitățile ce vor fi parcurse de 
participanții la maraton, situate pe 
distanta a 500 km intre cele două 
orașe, vor avea loc mitinguri și ma
nifestații pentru pace.

Continuă la Tokio, lucrările Con
ferinței medicilor japonezi împotriva 
războiului nuclear, participanții dez- 
bătînd probleme privind activitatea 
mișcării lucrătorilor medicali din Ja
ponia pentru lichidarea armei nu
cleare. Reuniunea dezbate, de aseme
nea, aspecte concrete privind acor
darea de asistență victimelor bom
bardamentelor americane asupra 
orașelor Hiroshima și Nagasaki.

dezarmare și destindere intre Est și 
Vest". Deputata olandeză, care este 
și președinte al Comisiei pentru pro
bleme externe a primei Camere a 
parlamentului, a relevat că Partidul 
Muncii din Olanda> a cărui membră 
este, apreciază că în prezent se im
pune eliminarea rachetelor cu rază 
scurtă de acțiune.și înregistrarea de 
progrese în domeniul reducerii arma
mentelor nucleare și convenționale.

mai scurtă de acțiune trebuie să fie 
urmat de alte măsuri, în primul rînd 
de reducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice'. Documentul subliniază, de 
asemenea, că mișcarea austriacă pen
tru pace se pronunță pentru •lichi
darea tuturor experiențelor nucleare, 
reducerea forțelor armate și a ar
melor convenționale, lichidarea ar
melor chimice și bacteriologice, res
pinge cu hotărîre toate intențiile de 
„modernizare" a. armamentelor în 
Europa occidentală.

lui a tuturor armelor nucleare. „Ne 
pronunțăm nu numai pentru dezar
marea nucleară, dar și pentru redu
cerea drastică a armamentelor con
venționale", a adăugat Babangida.

lui sovieto-american privind lichida
rea rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune. La ea> au asistat 
un grup de. inspectori americani și 
reprezentanți ai mișcărilor pentru 
pace din diferite țări.

din Tunisia
reales președinte al partidului
Aii a fost reales in funcția de pre
ședinte al partidului. El a anunțat 
componența Biroului Politic. în 
funcția de vicepreședinte fiind de
semnat Hedi ’Baccouche, iar în cea 
de secretar general — Abderrahim 
Zouari — informează agențiile de 
presă.

sesiune, ale cărei lucrări vor dura 
pînă la 12 august, vor examina 
raportul cu privire la activitatea 
Comitetului pentru lichidarea discri
minării rasiale ce va fi înaintat A- 
dunării Generale a O.N.U. și modul 
în care se aplică programul celui 
de-al doilea Deceniu de luptă împo
triva apartheidului, vor dezbate ra
poarte prezentate de diferite țări.

AMMAN 1 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a evidențiat im
portanța creării unui stat palestinian 
independent, subliniind că țara sa 
nu intenționează să acționeze ca un 
substitut al acestui stat. într-un me
saj televizat adresat națiunii, suve
ranul hașemit a relevat că „statul 
independent palestinian va fi creat 
în teritoriile palestiniene ocupate, 
după ce acestea vor fi eliberate". 
Referindu-se la dizolvarea parla
mentului iordanian — în componen
ța căruia se aflau și deputați pales
tinieni din teritoriile ocupate — și 
la anularea programului iordanian 
de dezvoltare a Malului vestic al 
Iordanului și a zonei Gaza, regele 
Hussein a spus că aceste măsuri au 
fost luate ca răspuns la cererea 
O.E.P. — singurul reprezentant legi
tim al poporului palestinian. El a 
menționat că aceasta nu înseamnă 
că Iordania ar fi renunțat la a mai 
participa la eforturile pentru solu
ționarea conflictului arabo-israelian, 
informează agenția KUNA.

TUNIS 1 (Agerpres). — Referin
du-se la anularea de către Iordania 
a programului de dezvoltare pe Ma
lul vestic al Iordanului și în Gaza, 
șeful Departamentului Politic al 
O.E.P., Faruk Kaddoumi, a arătat 
că esența crizei palestiniene nu con

In favoarea continuării dialogului, a negocierilor pentru 
soluționarea situației din America Centrală...

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — Mexicul apreciază că res
pectarea principiilor autodetermină
rii popoarelor și soluționării pașnice 
a disputelor, precum și normalizarea 
relațiilor între Statele Unite și Ni
caragua sînt factori esențiali în ve
derea instituirii păcii in America 
Centrală. într-un comunicat oficial 
dat publicității, guvernul mexican 
cheamă țările centroamericane să 
respecte aceste principii. condam- 
nînd, totodată, orice intervenție străi
nă și folosirea forței in regiune. 
Documentul subliniază că. este impe
rativ ca angajamentele asumate de 
guvernele statelor centroamericane 
la Esquipolas (Guatemala) să fie 
aplicate integral. Evidențiind necesi
tatea de a se promova politici de 
consultare și negociere în rezolvarea 
conflictelor regionale, fără exclu
derea vreunei țări centroamericane, 
comunicatul reînnoiește propunerea 
Grupului de la Contadora și Grupu
lui de Sprijin privind stabilirea de

...și acțiuni care obstrucționează procesul de pace
MANAGUA 1 (Agerpres). — Un 

comunicat al Ministerului nicaraguan 
al Apărării semnalează că forțele 
contrarevoluționare, violind acordul 
de încetare temporară a focului în 
Nicaragua, au intensificat, luna tre
cută, acțiunile provocatoare, inițiind 
glgcuții asupra pozițiilor Armatei 
Populare Sandiniste (E.P.S.) și pro- 
vocind victime și răniți în rîndul 
populației, civile. Se precizează că în

Apelul președintelui 
șefilor de stat

MANAGUA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega 
Saavedra, a adresat șefilor de ’ stat 
din America Centrală un apel „la 
demnitate și fermitate" in convorbi
rile de la Ciudad de Guatemala eu 
secretarul de stat al S.U.A., George

„Situația populației de culoare din S.U.A.

s-a înrăutățit in ultimii ani11
Lucrările congresului organizației obștești a negrilor americani

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
La Detroit s-au deschis lucrările 
congresului organizației obștești a 
negrilor americani Liga urbană na
țională, consacrat analizării sarcini
lor acesteia în vederea alegerilor 
prezidențiale din noiembrie 1988. 
într-o conferință de presă cu prile
jul deschiderii, congresului, John 
Jacob, președintele organizației, a 

stă în dezvoltarea economică sau 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
palestinienilor care lucrează sub o- 
cupația israeliană, precizînd că 
O.E.P. este capabilă ca, prin inter
mediul instituțiilor sale și cu ajutor 
arab, să-și asume toate responsabi
litățile politice, economice și mili
tare în teritoriile arabe ocupate. In 
context, a subliniat că revoluția pa
lestiniană nu va ignora relațiile so
ciale și politice cu poporul iorda
nian, informează agenția FANA.

în teritoriile de pe Malul vestic al 
Iordanului și Gaza, ocupate de Israel, 
se menține încordarea, fiind semna
late noi ciocniri între demonstranții 
palestinieni și forțele israeliene — 
informează agențiile de presă. Pos
tul de radio Israel, citat de agenți
ile KUNA și MENA, a anunțat 
că în mai multe tabere palestiniene 
autoritățile de ocupație au impus 
luni restricții de circulație pentru a 
preîntîmpina izbucnirea altor acțiuni 
de protest. Pe de altă parte, conti
nuă greva generală a populației ara
be din Cisiordania și Gaza, declan
șată ca răspuns la chemarea direc
țiunii unificate a revoltei palestinie
ne, țin- semn de protest față de poli
tica israeliană de deportare a pales
tinienilor în afara teritoriilor ocu
pate. (Agerpres) 

finitivă a unui mecanism de verifi
care care să garanteze aplicarea 
acordurilor de pace „Esquipolas II" 
în America Centrală.

CIUDAD DE GUATEMALA 1 (A- 
gerpres). — Vicepreședinții și minișT 
trii economiei din țările centroame
ricane, reuniți la Ciudad de Guate
mala, au adoptat un document final 
în care sînt sprijinite ferm procesul 
de instaurare a unui climat real și 
durabil de pace, securitate și coope
rare in America Centrală și efortu
rile făcute în această direcție de 
Grupul de la Contadora și Grupul de 
Sprijin. Referindu-se la Acordul de 
pace in America Centrală, semnat Ia 
7 august 1987, la Ciudad de Guate
mala, de șefii de stat centroamericanl 
și respingînd politica de amestec 
străin in treburile interne, documen
tul subliniază că statele din America 
Centrală dispun de posibilitatea de 
a-și rezolva ele insele problemele cu 
care sînt confruntate.

cursul confruntărilor, trupele E.P.S. 
au scos din luptă 204 elemente „con
tras". în comunicat se arată că aces
te acțiuni constituie o dovadă a in
tenției Administrației S.U.A. și a 
forțelor „contras" de a persista în 
escaladarea agresiunii și de a ob- 
strucționa eforturile de soluționare 
pe cale pașnică a situației din Ame
rica Centrală.

Nicaraguei adresat 
cenlroamericani
Shultz — transmite agenția Efe. El 
a exprimat opinia că S.U.A. încear
că să obțină sprijinul unor state din 
regiune pentru acordarea de noi 
ajutoare militare forțelor „contras", 
care luptă împotriva regimului san- 
dinist de la Managua.

arătat că în ultimii ani situația 
populației de culoare din S.U.A. s-a 
înrăutățit. El a relevat că sînt ne
cesare măsuri pentru respectarea 
drepturilor și libertăților omului în 
S.U.A., pentru eliminarea discrimi
nării rasiale, crearea de noi locuri 
de muncă, îmbunătățirea asistenței 
medicale, a învățămintului, ajutora
rea săracilor.r

ILE DE PRESA
e scurt

DECLARAȚIE. Evoluțiile poziti
ve din viața internațională se pot 
constitui într-un proces permanent 
dacă la ele iau parte toate statele 
și nu numai marile puteri, a decla
rat la Lagos Raif Dizdarevici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, în încheierea vizitei oficiale 
efectuate in Nigeria. Arătînd că 
povara datoriei externe se reper
cutează negativ asupra dezvoltării 
economice a țărilor în curs de dez
voltare, Raif Dizdarevici a relevat 
că ea constituie și un pericol se
rios la adresa relațiilor economice 
internaționale, în general.

VIZITA. Ministrul de externe al 
Greciei, Karolos Papoulias, aflat 
într-o vizită in Albania. a avut 
convorbiri cu ministrul de externe 
albanez, Reis Malile. în cadrul 
discuțiilor a fost apreciat faptul că 
relațiile dintre cele două țări au în
registrat un curs ascendent în toate 
domeniile, in interesul Greciei și 
Albaniei, al cooperării interbalca- 
riice, a declarat un purtător de cu- 
vînt al guvernului elen. '

MESAJ. Ln prezent au apărut 
perspective reale pentru realizarea 
păcii globale și întărirea securității 
tuturor popoarelor — a declarat 
președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președinte al R.P. Angola, 
Jose Eduardo Dos Santos, într-un 
mesaj adresat Forțelor afmate 
populare de eliberare ale Angolei, 
cu prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a creării lor. Documentul re

levă că guvernul angolez întreprin
de măsuri active pentru apărarea 
intereselor poporului. participînd 
in acest scop la negocierile cvadri- 
partite cu R.S.A., Cuba și S.U.A. 
privind identificarea căilor de 
reglementare a situației din sud- 
vestul Africii.

CONVORBIRI. Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a conferit, 
la Washington, cu președintele Ci
prului, Ghiorghios Vassiliou, aflat 
în vizită in S.U.A. Au fost discu
tate aspecte ale problemei Ciprului 
in vederea găsirii unei soluții ne
gociate.

COOPERARE. Primul-ministru 
al Suediei, Ingvar Carlsson, s-a 
pronunțat pentru extinderea coope
rării internaționale in ocrotirea 
mediului înconjurător. Luînd cu- 
vîntul în cadrul unei întîlniri cu 
lucrătorii Laboratorului național 
de biologie marină de la Fiske- 
benskiel, premierul a menționat că 
o asemenea colaborare este recla
mată de situația ecologică nefa
vorabilă creată în zonele maritime 
nordice, în urma poluării cu re
ziduuri industriale și agricole. Din 
inițiativa guvernului suedez, la 
Stockholm se creează un institut 
internațional de studiere a tehno
logiilor care să asigure conserva
rea mediului natural.

CONFERINȚA. La Montevideo 
s-au încheiat lucrările unei confe
rințe de solidaritate cu lupta pen
tru democrație în Chile. Au parti

cipat parlamentari și personalități 
politice din Argentina, Brazilia și 
Uruguay, precum și reprezentanți 
ai partidelor de opoziție din Chile, 
în documentele adoptate, partici- 
panții au cerut anularea stării ex
cepționale decretate de autoritățile 
de la Santiago de Chile, încetarea 
represiunilor in țară și eliberarea 
imediată a lui ClodomirO Almeida, 
liderul Partidului Socialist, și a 
altor deținuți politici.

CONGRES. La Dakar s-au des
fășurat lucrările Congresului ex
traordinar al Partidului Socialist 
Senegalez (de guvernămînt). Ra
portul general, adoptat în unani
mitate de participant, subliniază 
hotărîrea de a se- trece la un sis
tem mai larg de participare de
mocratică în cadrul dialogului po
litic național.

LA SING/LPORE au avut loc 
convorbiri intre primul-ministru 
singaporez, Lee Kuan Yew, și pre
mierul britanic Margaret Thatcher, 
care întreprinde un turndu in re
giune. Au fost examinate unele 
aspecte ale evoluțiilor politice din 
zonă. Anterior, Margaret Thatcher 
a vizitat Bahreinul și Omanul. Ur
mătoarea etapă a turneului, după 
Singapore, va fi Canberra.

REVISTA „MILITARY SPACE" 
anunță că Statele Unite vor expe
rimenta un sistem electric care va 
contribui la realizarea unor „remor
chere cosmice". Se preconizează ca 
sursele energetice pentru sistemul 
respectiv să pună la contribuție 
energia solară sau un reactor nu
clear plasat in spațiu.

DEFICIT. Potrivit datelor publi
cate de Banca națională a Spaniei, 
în primul semestru al acestui an 

deficitul balanței comerciale a ță
rii a fost de 6 922 milioane dolari, 
în perioada de referință, importu
rile au crescut cu 31 la sută, in 
timp ce exporturile au sporit cu 
numai 2,8 la sută.

TURNEU. Bruce Kent, președin
tele „Campaniei pentru dezarmare 
nucleară" — cea mai mare organi
zație antirăzboinică din Marea Bri- 
tanie — care, in prezent, efectuează 
un marș în favoarea unei lumi fără 
arme nucleare si fără blocuri mili
tare prin mai . multe țări eu
ropene, a sosit in localitatea 
Waren, din R. D. Germană, 
în această localitate, în zona unde 
S-a aflat o bază de rachete sovie
tice cu rază medie de acțiune, se 
află în prezent o casă de odihnă. 
B. Kent va mai străbate R.S. Ceho
slovacă și R. F. Germania, urmînd 
să ajungă, la 31 august, la Bru
xelles.

PREȘEDINTELE ECUADORU
LUI, I .eon Febres Cordero, a ară
tat, intr-un discurs pronunțat la 
Quito, că economia națională este 
confruntată cu mari probleme, ge
nerate de menținerea la cote înal
te a datoriei externe și de scăde
rea prețurilor la materiile prime 
exportate de Ecuador. In primul 
semestru al anului — a adăugat 
el — s-a înregistrat însă o tendin
ță de redresare, mai ales datorită 
sporirii cu aproximativ 30 la sută 
a exporturilor, comparativ du a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

ÎN LOCALITATEA TORRE DEL 
GRECO, din zona Napoli, un tinăr 
a fost ucis cu focuri de armă de 
persoane necunoscute, care au reu
șit să dispară de la locul atentatu
lui, la bordul unei motociclete. Po

liția locală apreciază că este vorba 
de o răfuială între bandele de cri
minali din zonă, fenomen care a 
căpătat o mare amploare în ultima 
perioadă in Italia.

REUNIUNE. în perioada 4—6 
august, în capitala Mexicului ur
mează să se desfășoare lucrările 
unei reuniuni a scriitorilor din A- 
merica Latină, la care și-au anun
țat participarea și reprezentanți ai 
vieții literare din alte țări. Tema 
reuniunii este situația și perspec
tivele literaturii latino-americane.

CANDIDATURA. Partidul Națio
nalist Renovator din Guatemala 
l-a desemnat pe Fernando Andra
de Diaz-Duran candidat din par
tea acestei formațiuni politice în 
alegerile prezidențiale programate 
pentru 1990.

ACCIDENT. în portul malayezian 
Batteruert, o dană la care acosta 
un bac pentru transportul de. pasa
geri s-a prăbușit din cauza aglo
merației. Ca urmare a accidentului, 
aproximativ 30 de persoane și-au 
pierdut viața, iar 150 au fost rănite.

PI,OI TORENȚIALE, însoțite de 
furtuni, s-au abătut asupra provin
ciei Zhejiang, din R.P. Chineză. In 
unele locuri cantitatea de precipi
tații s-a ridicat la peste 460 mm 
într-un interval de 12 ore. Inun
dațiile și alunecările de teren.- de
terminate de cantitatea excesivă de 
precipitații, au provocat victime. 
Importante pagube s-au înregistrat 
în agricultură. Au fost, de aseme
nea, avariate o serie de locuințe, 
șosele, rețelele de distribuire a 
energiei electrice. Autoritățile au 
mobilizat unități ale armatei pen
tru acordarea de ajutoare popu
lației sinistrate.

Majorări ale șomajului în R.F. Germania
BONN (Agerpres). — Numărul 

inginerilor, chimiștilor, fizicienilor și 
matematicienilor vest-germani lipsiți 
de locuri de muncă a crescut cu 
aproape 11 la sută în perioada sep
tembrie 1986—septembrie 1987, ridi- 
cîndu-se la 24 000, a anunțat o oficia
litate a Confederației sindicatelor din 
R.F. Germania, Jochen Richert, EI a

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ
„Decalajele — o sfidare la adresa 

strategiilor de dezvoltare"
Un comentariu al agenției spaniole „Efe"

Impactul îndelungatei recesiuni 
economice asupra unor țări in curs 
de dezvoltare determină creșterea 
sărăciei într-un ritm mai accelerat 
d.ecit. cel care a dus la marea depre
siune din anii 1930 in țările indus
trializate — se arată în introduce
rea documentului B.I.R.D., referitor 
la activitatea organizației in anul 
1988. Sărăcia — se arată — con
stituie sfidarea fundamentală la 
adresa strategiilor dezvoltării. Su
marul documentului — care cuprin
de circa 300 de pagini — averti
zează că, pină la sfîrșitul actualu
lui deceniu tulburările și incertitu
dinile economice, vor persista, atît 
în țările în curs de dezvoltare, cit 
și in cele industrializate. In con
secință, este necesară o acțiune 
concertată a strategiilor economice 
coerente, care să permită atingerea 
obiectivelor de ameliorare a situa
ției, la nivel global. 

adăugat că șomajul în rîndul tehni
cienilor afectează în prezent 25 000 
de persoane, această categorie situ- 
îndu-se pe locul al doilea, după mun
citorii din industria metalurgică. Pro
centajul femeilor fără slujbe a cres
cut, în perioada menționată, cu 12 
la sută.

Statele Unite, R.F. Germania, 
Japonia și celelalte țări puternic in
dustrializate sap cu puternice ten
dințe de industrializare, trebuie să 
depună eforturi pentru reducerea 
dezechilibrelor comerciale și a defi
citelor bugetare. Totodată, țările în 
curs de dezvoltare trebuie să adop
te strategii economice interne care 
să permită diminuarea datoriei ex
terne, care însumează peste 1000 
miliarde dolari.

Transferul net de resurse din ță
rile lumii: a treia spre statele dez
voltate trebuie să fie diminuat — 
se arată in document, care subli
niază, din nou, in Context, una din
tre sarcinile cele mai urgente ce 
revin comunității internaționale, 
identificarea unor formule care să 
ușureze povara datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
grevează asupra procesului anga
jării lor depline pe calea progresu
lui economic și social.
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