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realizat ritmic.
la un înalt nivel calitativ!

Preocupate să dea viață în
mod exemplar sarcinilor de plan
din acest an și să
intimpine
măreața sărbătoare de la 23 Au
gust cu noi și prestigioase suc
cese. colectivele de oameni ai
muncii din intreprinderile in
dustriale ale județului Vilcea
acționează cu abnegație și spi
rit revoluționar pentru ridi
carea continuă a nivelului cali
tativ și competitivității produ
selor. în acest scop, una dintre
căile principale urmărite de co
lectivele muncitorești constă in
aplicarea măsurilor și obiecti
velor cuprinse in programele
de modernizare a. producției.
Astfel, in perioada care a tre
cut din acest an au fost fina
lizate peste 200 măsuri, al căror
efect economic s-a materializat
in obținerea unei producț.iimar,fă in valoare de 750.2 mi
lioane lei. Cu cele mai bune
realizări se prezintă acum, in
pragul marii sărbători, colecti
vele de oameni-ai muncii de
la Combinatul chimic, întreprinderea de echipament
,...
........hidraulic. întreprinderea forestieră de exoloatare și transport
Rimnicu Vîlcea, Combinatul de
produse sodice Govora. (Ion
Stanciu).

VRANCEA : Noi tipuri
de oparataje electrice
Rezultatelor bune cur care colectivul de oameni ai muncii
______
de la întreprinderea de aparataj electric pentru instalații
Focșani a încheiat activitatea
primelor șapte luni ale anului
li s-a adăugat un nou succes in
cinstea zilei de 23 August. Este
vorba de asimilarea în fabri
cație a unor noi tipuri de relee
electronice pentru producția
motoarelor electrice. De remar
cat că în acest an au fost in
troduse in fabricație numeroa
se produse noi, cele mai multe
dintre ele fiind solicitate și la
export, sarcinile la zi la acest
indicator inregistrînd depășiri
substanțiale.
Pentru perioada
următoare se are in vedere
continuarea preocupărilor de
înnoire și modernizare a struc
turii producției, de creștere a
calității acesteia. (Dan DrăguIescu).

Eforturile susținute pe care le fac in această perioadă oamenii
muncii din toate domeniile și sectoarele de activitate, din toate jude
țele țării pentru a întimpino ziua de 23 August cu rezultate cit mai
bune in producție au ca obiectiv prioritar, potrivit sarcinilor stabilite
de conducerea partidului, îndeplinirea in cit măi bune condiții a pla
nului la export. Se evidențiază în acest sens măsurile tehnice și organiza
torice luate de multe unități economice pentru onorarea la termenele
stabilite și chiar in avans, la un înalt nivel calitativ, a contractelor în
cheiate cu partenerii de peste hotare. Astfel, intr-o serie de întreprin
deri s-au organizat ateliere, secții și linii de fabricație specializate în
producția de export, s-a îmbunătățit asistența tehnică pe fiecare
schimb de lucru, se urmărește zilnic aprovizionarea cu materii prime ș:
materiale, precum și livrarea operativă a fondului de morfă asigurat.
Experiența tuturor acestor unități demonstrează prin puterea de ar
gumentare a faptelor că, acolo unde, munca este bine organizată, unde
cadrele de conducere și specialiștii intervin cu promptitudine pentru
soluționarea operativă și eficientă a problemelor producției, rezultatele
obținute sint dintre cele mai bune, 'lată, în acest sens, modul concret
in care se acționează in două mari unități economice.

Argumentele competitivității
în larga incintă a întreprinderii de
tractoare din Miercurea-Ciuc se află
un nou lot de produse gata de li
vrare. Termen : 15 august. Sint
pregătite in cele mai mici amănunte.
Față in față cu acestea, un alt lot
de tractoare, de tipul SM-640, care
vor fi expediate peste puține zile
altui partener extern. Se fac ulti. mele retușuri, se pregătește docu
mentația tehnică, se ambalează pie
sele de schimb prevăzute prin con
tract. în marile hale de producție,
in secții și ateliere se muncește in
tens. cu răspundere pentru incad’-a■ rea in termeub și- chiar pentru de
vansarea lor, pentru asigurarea unei
ridicate calități fiecărui produs.
Sint vii in memoria colectivului
acestei mari și importante între
prinderi harghitene. Înălțată ca atițea
alte zeci și zeci de obiective in
dustriale în anii de după Congresul
al IX-lea al partidului, bunele
aprecieri formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul recentei
vizite întreprinse impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in județul
Harghita. Deopotrivă stăruie in con-
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știința fiecărui comunist, a fiecărui
membru al colectivului indicațiile
și recomandările date pentru îmbu
nătățirea performanțelor tehnicofuncționale. ridicaraa calității și
creșterea competitivității tractoarelor
produse la Miercurea-Ciuc. „Comu
niștii. intregul personal muncitor au
înțeles toate acestea drept sarcini
de cea mai mare răspundere ce ne
revin, astfel că. in perioâda celor
două lurii care au trecut de la vizita de lucru a secretarului general
al partidului. în întreprinderea noastră s-a produs o puternică emulație, s-au intensificat eforturile pen
tru a ne alinia ta cele mai înalte
exigențe ale partenerilor de peste
hotare, pentru ca tractoarele noastre
să se bucure de o tot mai largă
căutare1* — ne-a spus secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii.
Eugen Voaideș. Practic, in perioada
celor 7 luni care au trecut din
acest an au fost îndeplinite toate
sarcinile contractuale, realizindu-se
și însemnate cantități de produse
pentru export, care vor fi livrate in
perioada următoare.
La nivelul intreprinderii se

;
.
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mă tot mai mult și ur. eficient
sistem de asigurare a calității, ale
cărui terminale — să zicem așa —
se opresc atit la omul de ia mașină,
cit și la membrii consiliului oame
nilor muncii, elementele răspunderii
individuale integrindu-se cu cele- ale
răspunderii colective., Efectul ? lată
unul de ultimă oră : primirea ga
ranției de bună execuție din partea
unui beneficiar extern șl, totodată,
dublarea contractului Ia solicitarea
firmei respective. Să vedem insă la
modul concret cum este înțeleasă,
cum se manifestă răspunderea in
dividuală.
în secția prelucrări prin așchiere,
ca de altfel in oricare din secțiile
intreprinderii, impresia de ansamblu
este cea a unei activități intense.
Timpul și utilajele sint folosite la
maximum de fiecare om. Ne oprim
la linia zale, lingă un strung. „Eu,
impreună cu tovarășul meu de
schimb. Fârkas Dionisie. executăm operațiunea de ălezaj
ne răspunde strungarul Vasile Posti. Orificiul
zalei trebuie să corespundă perfect
dimensiunilor bolțului șenilei. Toleranța admisă este minimă. Operația
trobuie executată deci cu mare pre
cizie. Aici, in hală, se hotărăște ca
litatea tractorului prin calitatea
muncii noastre**.
Ideea este preluată de directorul
tehnic al intreprinderii. ing. Gvorgy
Andrei. „în consiliul oamenilor mun
cii am luat hotărîrea ca fiecare
membru al consiliului să urmăreas
că efectiv, in baza unei repartizări,
asigurarea calități: la anumite locuri
de muncă. Implicați, prințr-o răs
pundere directă, membrii consiliului
oamenilor
ipuncii acționează cu
responsabilitate sporită pentru apro
vizionarea ritmică . a locurilor de
muncă, respectarea disciplinei tehno
logice și a disciplinei muncii**.
Analizele periodice privind calitatea produselor s-au dovedit și ele
deosebit de eficiente, Una s-a impus
atenției generale. Pe baza propunerilor făcute s-a înființat o grupă de
calitate : 12 ingineri și subingineri
care au sarcină să urmărească exe
cuția reperelor. Modul de lucru:

(Continuare in pag. a Il-a)

Noul mecanism economico-financiar, aplicat de peste un deceniu cu
rezultate bune in economia româ
nească, și-a dovedit eficacitatea.
Totodată, în practica acestuia au
apărut o serie de fenomene negati
ve, dezechilibre, contradicții gene
rate atit de factori obiectivi, cit și
de factori subiectivi, care țin și de
nivelul de pregătire al cadrelor, de
gradul de cunoaștere a legislației in
vigoare.
în activitatea economică există o
legătură indestructibilă intre opțiu
nile economico-sociale și cele finan
ciare. Orice decizie cu caracter eco
nomic. social etc. are și incidențe
financiare. De asemenea, relațiile
dintre indicatorii economici și cei
financiari, dintre baza materială și
expresia valorică a acesteia, dintre
legile și categoriile economice și ac
țiunile organismelor și organelor economice însărcinate cu conducerea
pe bază de plan a economiei se re
flectă asupra procesului de ansam
blu al reproducției socialiste lăr
gite. Mecanismul
concret prin care
se asigură.
se
realizează aceste
relații, prin care
se corelează și
integrează toate
ramurile -și acti
vitățile cu planul
economiei națio
nale este deter
într-o
minat,
bună măsură, de
sistemul
finan
ciar. Practica a
demonstrat
că
sistemul
finan
ciar poate juca
un rol de frină
sau de accelera
tor în dezvoltarea
intensivă a for
țelor de produc
ție.
în ansamblul preocupărilor
partidului și statului nostru, ale
secretarului său general, pentru
perfecționarea
continuă
a
me
canismului economic, crearea unui
sistem financiar modern, mobil, în• temeiat pe criterii economice, care
să dinamizeze activitatea productivă
și să determine o sporire continuă
a eficienței economice a stat per
manent în atenție. în legătură cu aceasta, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sublinia in Tezele din aprilie : „Aș
dori să atrag atenția asupra proble
melor economico-financiare, și mai
cu seamă asupra necesității activi
tății organelor financiare, care tre
buie să-și schimbe in mod radical
activitatea, să-și înțeleagă și să trea
că la realizarea rolului foarte im
portant pe care îl au în condu
cerea economiei naționale și a tutu
ror sectoarelor pe baza autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării1'.
în ultimii 10 ani, sistemul finan
ciar a suferit transformări radicale,
de la calculul efectelor indicatorilor
de plan asupra indicatorilor finan
ciari la accentuarea rolului de par
ticipant activ la fundamentarea și
elaborarea tuturor sarcinilor de plan,
la luarea deciziilor. Deqi, sistemul
financiar este implicat direct și ne
mijlocit in intrăaga activitate econo
mică.' Avind în vedere noile funcții
ale sistemului financiar, a sporit și
rolul pirghiilor economico-financiare
in mecanismul economic, in condu
cerea pe bază de plan ,a economiei
naționale. Pirghiile economico-finan
ciare. mai ales după introducerea
normativelor financiare, dețin un loc
important in activitatea de planifi
care, în fundamentarea și elaborarea
tuturor indicatorilor de plan.
Sistemul de prețuri, retribuirea
muncii, finanțele și creditul sint co
ordonate
bază, pirghii-cheie in

IAȘI : Produse
suplimentare ta export
Colectivul de la întreprinde
rea de prelucrare a lemnului
din Iași inscrie in marea cro
nică a întrecerii socialiste ce se
desfășoară in cinstea zilei de 23
August noi și semnificative
realizări in producție. în mod
deosebit, acestea se află in do
meniul producției Dentru ex
port. Ing. Petre Necula. directo
rul intreorinderii. ne precizea
ză că. de la începutul anului
pină in prezent, unitatea ieșea
nă a furnizat numeroșilor săi
parteneri din străinătate, peste
prevederile la zL
Însemnate
cantități de mobilă și mobilier
cu însușiri multifuncționale ia
valoare de peste 6 milioane lei.
(Manole Corcaci).
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planificarea întregii activități eco
nomice. De fapt, in toate reformele
și sistemele de perfecționare ale me
canismului economic, bare au loc in
țările socialiste, aceste pîrghii ocupă,
cum este și firesc, un loc central.
Trebuie precizat că sfera de cu
prindere a pirghiilor economico-fi
nanciare este in activitatea practică
mult mai largă ;
cele enumerate
mai sus dețin ponderea principală
și au un rol determinant asupra
celorlalte.
Pirghiile economico-financiare, dacă
sint bine utilizate, îndeplinesc și
rolul de stimulente economice ale
progresului multilateral al societății
socialiste, permit punerea cit mai
deplină in valoare a avantajelor și
superiorității noii orînduiri. asigură
folosirea legilor economice în funda
mentarea și elaborarea planului.
Totodată, aceste pîrghii, utilizate cu
măiestrie și competență, pot avea și
trebuie să aibă efecte de amplifica
re a factorilor intensivi de creștere,
să joace rolul de forță motrice a

clud o rentabilitate, pentru consu
mul intern, de minimum 2,5 la sută
și cel mult 5 la sută ; această ren
tabilitate se majorează cu circa 2
la sută dacă produsele
__ ^respective
sint' destinare indirect
* ~ ' exportului
...
și
cu 3,5 la sută pentru exportul direct. Prețurile actuale de producție
și de vinzare . cu amănuntul rămin
neschimbate, diferența dintre prețul
de producție actual și cel format
după criteriul de mai sus se preia
la buget sub forma impozitului pe
circulația mărfurilor. Beneficiul ast
fel format devine sursa de consti
tuire a fondurilor proprii ale între
prinderii ; beneficiile realizate su
plimentar, pe seama reducerii cos
turilor de producție peste sarcina
planificată, rămîn integral la dis
poziția întreprinderii respective în
primul an și în proporție de 50 la
sută în următorii ani. Orice crește
re a beneficiului obținută pe seama
majorării de prețuri se nreia la
bugetul statului. Aceste principii se
aplică atît pentru ramurile produc
ției materiale, cit
și pentru sfera
serviciilor. în do
meniul1
sierviciilor, rentabilitaî
tea pentru con
sum intern este
de maximum 5 la
sută.
Prin aceste per
fecționări preco
nizate sistemului
de formare a pre
țurilor se. asigură
eliminarea bene
ficiilor exagerate
și se creează con
diții corespunză
toare
pentru
stimularea unită
ților economice^
in scopul realiză
rii cu prioritate a
produselor destinate exportului. Tot
odată, se creează și cadrul meca
nismului necesar pentru rentabiliza
rea tuturor produselor, autogestiunii
și autofinanțării. De asemenea, spo
rește funcția impozitului pe circulația
mărfurilor de reglare a ratei ren.tabilității și de instrument de prele
vare a venitului centralizat al sta
tului.
O altă pirghie importantă cu rol
decisiv in accelerarea dezvoltării in
tensive a forțelor de producție, in
sporirea venitului național. în func
ționarea mecanismului economic și
creșterea gradului de competitivitate
al produselor românești îl constituie
sistemul de retribuire a muncii.
Acesta a fost perfecționat continuu
pentru a asigura fiecărui membru al
societății venituri din muncă în ra
port direct cu cantitatea, calitatea și
importanța socială a muncii depuse,
Pentru a pune de acord sistemul de retribuire a muncii cu
principiile noului mecanism economico-financiar. In 1983 a fost
instituit un sistem superior de
organizare și retribuire în acord
global,
sistem
perfecționat,
pe
baza experienței acumulate, in anul
1986, prin legea retribuirii in acord
global și acord direct al persona
lului. Acest sistem răspunde integral
cerințelor etapei dezvoltării intensi
ve, care caracterizează dezvoltarea
economico-socială a țării noastre în
cincinalul actual și in perioada ur
mătoare. Retribuirea în acord glo
bal. într-o formă sau alta, ciștigă te
ren. se regăsește aproape în toate
sistemele de perfecționare a condu
cerii economiei naționale din țările
socialiste.
Deși România are o experiență bo-

VALORIFICAREA DEPLINA
A VALENȚELOR MECANISMULUI
ECONOMIC
dezvoltării accelerate a forțelor de
producție.
Sistemul de prețuri reprezintă pirghia economico-financiară principa
lă care contribuie la repartizarea
planificată a muncii sociale pe ra
muri, subramuri și produse, instru
mentul de bază in măsurarea apor
tului fiecărei întreprinderi și ra
muri la crearea venitului național,
precum și la asigurarea stabilității
monetare, în creșterea nivelului de
trai al populației. Prețul joacă un
rol decisiv în aprecierea corespunză
toare a eforturilor și rezultatelor ac
tivității intreprinderilor, in întărirea
autogestiunii, în cointeresarea aces
tora în realizarea sarcinilor cantita
tive și calitative de plan, în intro
ducerea tehnicii noi și ridicarea ca
lității produselor, in sporirea și di
versificarea
produselor și servi
ciilor.
Cu aproape două decenii în urmă,
România a fost printre primele țări
socialiste care și-a creat un sistem
perfecționat de prețuri, concretizat
in legea prețurilor și tarifelor. Pe
parcurs, in funcție de cerințele eco
nomiei naționale, ale noului meca
nism economico-financiar s-au adus
unele îmbunătățiri acestei legi. în
prezent se experimentează perfec
ționarea sistemului de formare a
prețurilor de producție și livrare.
Conform prevederilor legii adoptate
de Marea Adunare Națională, Ia baza
acestei exDerimentări, care are loc
în anul 1988. stau următoarele cri
terii : prețurile de producție se for
mează pe baza costurilor planifi
cate la care se adaugă o rentabilitate medie de 6—8 la sută,
pentru
produsele
destinate
exportului rentabilitatea majorindu-se
cu pînă Ia 10 la sută pe re
lația devize convertibile și cu pînă
la 6 la sută oe relația țări so
cialiste : la oroducele din industria
orizontală, preturile de producție in-

Proi. univ. dr.
Mirai PĂRĂLUȚĂ
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Poem
al acțiunii
comuniste

MUREȘ : Valoroase
inițiative muncitorești
Puternic angajate in întrece
rea socjalistă ce se desfășoară
in
intimpinarea zilei
de 23
August, colectivele de oameni
ai muncii din industria județu
lui Mureș obțin rezultate deo
sebite in realizarea producției
planificate. Astfel, ca rezultat
al aplicării unor valoroase ini
țiative muncitorești, chimiștii
electroniștii, constructorii de
mașini și lucrătorii din alte sec
toare ale industriei județului au
realizat, in perioada care a
trecut din acest an. peste sarci
nile de pbn, un volum de producție-marfâ in valoare de 40
milioane lei. Succesul obținut
are la bază preocuparea stator
nică pentru modernizarea pro
ceselor de producție, utilizarea
la indici superiori a mașinilor
și utilajelor din dotare și asimi
larea de noi produse cu con
sumuri reduse de materii prime,
materiale și energie. (Gheorghe
Giurgiu).
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VÎLCEA : Rezultate
ale modernizării
producției
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LUCRĂRILE AGRICOLE
-efectuate la timp și în
cele mai bune condiții!
® Principalele acțiuni spre care trebuie concentra
te acum forțele de la sate sint stringerea și de
pozitarea furajelor, recoltarea și livrarea legumelor, exe
cutarea arăturilor de vară
® Pentru realizarea producțiilor sporite prevăzute
pe acest an este necesar să se acționeze cu răspundere
la întreținerea culturilor duble, o grijă maximă acordîndu-se păstrării densității plantelor
® Pretutindeni, acolo unde condițiile permit, tre
buie folosite toate mijloacele posibile spre a se asigura
plantelor apa absolut necesară dezvoltării normale a
culturilor
® în fiecare unitate agricolă, prin organizare te
meinică, ordine și disciplină ferme, să se asigure reali
zarea strictă a vitezelor zilnice prevăzute 1a executarea
arăturilor de vară
• Activiștii, cadrele de conducere și specialiștii din
unități au datoria să se afle permanent în cîmp, asigu
rînd bunul mers al lucrărilor agricole

Foto : Ș. Cristian

Conștiința civică a educatorului
Cum trebuie să fie profe
sorul zilelor noastre ? Care
sint locul și rolul acestuia
in societatea noastră ? Cum
doresc elevii să fie profe
sorul lor ?
La aceste întrebări, foar
te curente în lumea școla
ră si extrascolară. părerile
pot fi felurite, căci o rete-.
tă e contraindicată in ase
menea situații. Cvasiuna
nimitate de principii exis
tă 'insă ; totuși, in prac
tică, lucrurile
■ '
■ " 1 :!
sint'
cu
mult
__ .
.___
mai
complicate.
Unii susțin opinia după
care, astăzi, este nevoie de
cadre didactice care să cu
noască cit mai multă psi
hopedagogie. cultură de
specialitate, metodică, ma
terii de cultură generală.
Alții rămin prizonierii imaginii unui profesor .tra
ditional11. care impune orin
exersarea autoritară a dis
ciplinei sale, prin severita
tea lui recunoscută. Iar in
tr-un tratat de pedagogie,
apărut cu citva ani în
urmă, se insiruie oe o pa
gină întreagă
trăsăturile
profesorului, printre, care :
maturitate, insus'ri fizice,
îmbrăcămintea (nici după
modă, nici împotriva mo
dei). limbai
ales. clar.
___
dens, umor, ironie, „dor de
a ști11, voință de desăvîrsire ; cu elevii să nu aibă
nici relații de familie, nici
de prietenie, ci cele speci-

fice (generozitate, entuziasm. pasiune), inalt civism.
Negreșit,
dascălul are
datoria de a fi un factor
de cultură care să contri
buie la formarea spiritualintelectuală si moral-cetătenească a învățăceilor săi.
îi este necesară, pe lingă
aceasta, puterea de discer
nere a ceea ce reprezintă
adevărata cultură de falsa
cultură, pentru a promova
acele valori prin care se
formează realmente perso
nalitatea umană si în care
se dezvoltă puterile creatoare ale tinărului, Prin
cultura, prin rat'unea si
Universul lui afectiv, el
este chemat să dea acel
plus de viată de adevăr,
de frumos. de bine, de
dreptate, pe care le cau
tă sufletul omenesc, urmă
rind ca in fiecare din aces
te preocupări să afle calea
care sluieste vieții si dem
nității omului. în conse
cință. profesorul va excela
prin ceea ce aș numi cul
tura sa lăuntrică. adică
prin civilitate. prin sensi
bilitate. prin modul de a
oferi so’utii. prin recepti
vitate fată de nou. prin
promovarea valorilor autentice.
Culturii sale, oricît de
vastă ar fi. trebuie să i se
adauge, fără îndoială, autoritaiea. exemplul
vietii

sale. Să reunească ștudiul
cu activitatea practică, idealul cu realitatea mun
ca și reflecția,
respectul
fată de valorile trecutului
cu spiritul innoitor al vre
mii ; să trăiască in cimpul
realității, fără insă a-si li
mita lucrul doar la rezol
varea unor mărunte pro
bleme cotidiene. Cu un cu
vint. trebuie să îmbine ce
rințele de moment cu per
spectiva.
Un asemenea stil nu este
cu totul nou. L-au practi
cat. la timpul lor. lungul
sir de profesori luminați,
iubitori de tară si popor,
adevărati dascăli de cuget
si simțire românească, oa
meni care au pregătit ge
nerații intregi de muncispeciaagricultori.
deseori
iuptîndu-se
cu greutăți si vicisitudini
nenumărate...
Dar
ce nu corespunde
zilelor noastre din stilul
multor dascăli de odinioară ?
Ni se oare cu totul ne
potrivită cu aceste vremuri,
de pildă. modalitatea de
a-ti afirma în relațiile cu
elevii voința ta profesora
lă. suverană si obligatorie :

Valeriu C. NEȘTIAN
profesor

(Continuare in pag. a IlI-a)

T ezele și orientă
rile formulate de se
cretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in
expunerea privind unele probleme ale con
ducerii activității economico-sociale,
ale
muncii
ideologice
și politico-educative,
precum și ale situației
internaționale, ca
și
cele din expunerea cu
privire la perfecțio
narea activității orga
nizatorice, ideologice
și politico-educative,
in vederea creșterii
rolului conducător al
partidului in întreaga
viață economico-socială sint documentele
de inestimabilă valoa
re care stau la baza
întregii noastre gindiri ideologice, a vi
ziunii
revoluționare
despre întemeiere și
ridicare a națiunii și
a istoriei contempora
ne pe trepte superi
oare. Tot ce se înfăp
tuiește, tot ce-i rod și
faptă eroică, din frun
tea și gindul partidu
lui, din fruntea și gin
dul secretarului său
general, din fruntea și
gindul poporului, al
omului muncitor st re
voluționar
se ''des
prind, izvorăsc și de
vin
avuție
liberă,
demnă, conștientă, tinără și revoluționară.
Fiecare cuvint din ex
punerea președintelui
țării face parte din
ființa
noastră,
din
ce-și propune țara să
înfăptuiască, din griul,
din oțelul, din ctitorii
le contemporane și
cele viitoare, din crea
ția poporului.
Patriotismul revolu
ționar al actului mun
cii constă in punerea
in temelii și rodnicie
a gindului de ctitor
comunist, a conștiinței
că ești născut de țară

pentru țară, a mân
driei că înfăptuind azi
un lucru temeinic âparții cu atit mai mult
viitorului tării tale.
Cel ce rodnicește azi
țara ii inalță și imnu
rile, și cintecele izvorite din hărnicia și
conștiința lui, din me
reu înalta gindlre și
faptă istorică, revolu
ționară a partidului, a
secretarului său ge
neral,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a
poporului însuși. Masa
de lucru a tării este
a fiecărui constructor,
semănător, creator de
frumusețe
,
și
gind
înalt. Prin tot ce rea
lizăm, imaginăm și în
treprindem printr-un
înalt patriotism revo
luționar, trece gindul
de înalt eroism și în
țelepciune, de demni
tate și conștiință civi
că al celui dinții fiu
al poporului, tovarășul
Nicolae CeaUșescu.
Rațiunea supremă a
întregii noastre gîndiri și creații, a con
științei noastre revo
luționare este însăși
rațiunea marelui în
temeietor de-a făuri
o țară tot mai înavu
țită și conștientă că
prin marile ei realizări
de azi se întruchipea
ză în viitor. Tezele
prezentate de secreta
rul general al parti
dului sint un înalt, un
fierbinte poem al ac
țiunii comuniste, in
spirat din munca eroi
că a întregului popor,
chemare istorică pe
care fapta și gindul
întregii țări o vor
urma neabătut în așa
fel incit întreaga noas
tră devenire să se în
truchipeze in realizări
mărețe, ctitorite eroic,
revoluționar, demn și
temeinic.

Ion
CRÎNGULEANU
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ÎN INDUSTRIE

în sectorul energetic
- producții la nivelul planului!
O sarcină de stringentă actualita
te stabilită de conducerea partidului
este aceea ea pină în toamnă să’fie
efectuate reparațiile planificate la
toate grupurile energetice ale cen
tralelor electrice. Această acțiune de
maximă importanță antrenează deo
potrivă furnizori de utilaje și echi
pamente, lucrători din unitățile spe
cializate de reparații, precum și energeticieni din termocentrale și hi
drocentrale. Practic, potrivit progra
melor întocmite, lunile iulie, august
și septembrie sint hotărîtoare pen
tru activitatea de reparații, în aceas
tă perioadă urmînd să se efectueze
un mare volum de lucrări. Deci în
toate termocentralele munca trebuie
astfel organizată incit lucrările de
reparații să fie intensificate la maxi
mum, iar grupurile energetice să fie
repuse în funcțiune la termenele sta
bilite.
Pentru a se realiza acest deziderat
se impune o maximă mobilizare pen
tru asigurarea materialelor, echipa
mentelor și utilajelor necesare. Intr-un articol an
terior am prezen
tat o serie de ac
țiuni ce se între
prind la între
prinderea „Vul
can"
București,
principal furni
zor de utilaj energetic, pentru
urgentarea
li
vrărilor și lichi
darea restanțelor. Așa cum a re
zultat din investigația făcută, greută
țile întîmpinate in aprovizionarea cu
materii prime determină un ritm ne
corespunzător în activitatea de pro
ducție. De asemenea, o serie de mi
nusuri în organizare fac ca timpul de
lucru să nu fie utilizat cu maximă
eficiență. Restanțe in livrarea utila
jelor energetice au insă și alte uni
tăți industriale. Ca atare, continuăm
să prezentăm unele semnale primite
de la diferite termocentrale și care
vor trebui să fie recepționate cu
răspundere de furnizorii respectivi.

sertar de tip DN 200 și 2 vane de
tip DN 250. O precizare se cuvine
făcută: onorarea ambelor solicitări
este condiționată de fabricarea de
către întreprinderea de mașini gre
le București a semifabricatelor for
jate din oțel înalt aliat.

întreprinderea
electrocenirale Turceai
• Lucrările de reparații la grupul
nr. 2 de 330 MW se află in plină
desfășurare. Datorită unor uzuri avansate la unele subansamble ale ca
zanului se vor executa suplimentar o
serie c‘e intervenții pentru care sînt
necesare în plus circa 172 tone de
țeavă. Se solicită maximum de ope
rativitate și solicitudine din partea
colectivului de oameni ai muncii de
la întreprinderea de țevi „Republi
ca" București. In același timp, se
solicită încadrarea în graficele de
execuție a celor peste 300 de poziții
de piese de schimb, din care între

Am luat măsuri de organizare a pro
cesului Ce producție și de executare
cit mai rapidă a acestora, dar țin să
menționez că dacă nu vom primi în
treaga cantitate de țeavă de care
avem nevoie nu vom putea executa
în timp util aceste subansamble ale
cazanului. Ca să dau o .imagine mai
exactă a situației necorespunzătoare
a livrărilor de țeava precizez că pină
în prezent n-am primit decit jumă
tate din necesarul solicitat.
— Ați acționat pe lingă furnizorii
de țeavă ?
— De mai multe ori. Am analizat
restanțele atit cu cadrele de condu
cere ale Centralei industriale de pre
lucrări metalurgice, cît și cu factori
de răspundere din unitățile producă
toare de țevi. De altfel programele
semnate și . însușite la nivelul condu
cerilor ministerelor industriei meta
lurgice și industriei constructoare de
mașini prevăd îmbunătățirea livrări
lor, derularea lor ritmică și rapidă.
Din păcate însă, o serie de furnizori
cum ar fi întreprinderile de țevi „Re
publica" din Capitală și cea din Ro
man nu s-au aliniat la terme
nele incluse. în
acest
program,
rămînind în con
tinuare
restanțiere.
Iată
de
ce consider să
facem un apel
pe lingă toți fur
nizorii noștri de
țeavă de a-și in
ventaria obligațiile asumate și de a
adopta acele măsuri menite să in
troducă ordine desăvirșită în li
vrări. Cu atit mai mult cu cit nu
meroasele tratamente termice la care
sint supuse țevile din oțel inoxida
bil și înalt aliate fac ca ciclul lor
de fabricație să fie relativ lung.
Subscriind la aprecierile formulate
de interlocutorul nostru trebuie să
facem precizarea că situația creată
este mult mai serioasă decit pare la
prima vedere. Pînă la repunerea în
funcțiune a grupului nr. 2 de la Turceni au rămas mai puțin de două
luni și jumătate. Nu știm cit va dura
cu precizie fabricarea și livrarea țe
vilor în discuție, dar știm că după
sosirea lor la întreprinderea „Vul
can" urmează să fie încorporate în
subansamble, livrate la Turceni, iar
acolo montate in echipamentele ener
getice. Se poate lesne vedea că fie
care dintre aceste operații și activi
tăți implică o anumită durată de
timp ceea ce face și mai stringentă
livrarea neîntîrziată a țevilor nece
sare. Altfel, termenul de pornire a
grupului hr. 2, efoiturile depuse de
montori riscă să fie compromise.
Am insistat asupra acestui caz, dar
cu maximă răspundere trebuie să se
acționeze pentru livrarea la terme
nele stabilite a tuturor instalațiilor
și pieselor de schimb necesare termo
centralelor. unde se află în repa
rații o serie de grupuri energetice.
Asupra modului in care aceste cerin
țe esențiale pentru buna funcționare
a sistemului energetic național vor
fi înțelese și respectate, iar montorii și furnizorii vor adopta măsuri
operative de înlăturare a dificultăți
lor cu care sînt confruntați, ne pro
punem să revenim intr-un articol
viitor.

CE ÎNTREPRINDE centrala industrială
DE UTILAJ ENERGETIC?

întreprinderea
electrocentraJe Rovinari
• Grupul energetic nr. 3 de 220
MW trebuia la 1 iunie' a.c. să Intre
în reparații și modernizări. Numai
că. datorită neasigurării integrale a
bazei tehnico-materiale nu este oprit
nici la această dată. întreprinderea
„Vulcan" București mai are de livrat
peste 1200 tone de echipamente :
serpentine pentru economizoare. supraincălzitoarele nr. 3 și interme
diar 2. colectoare de vaporizator.

întreprinderea
electrocentraie "șaInița
• După lungi așteptări, în sfîfșit
au fost primite țevile fasonate pen
tru grupul nr. 7 de 315 MW. Dar lu
crările de reparații nu pot începe
dacă nu se livrează de către între
prinderea „Vulcan" București și cele
22 tone piese principale de legătură
(profiluri de tip Y și T, dispozitive
de măsurare a debitelor). Totodată,
întreprinderea de utilaj
petrolier
Tîrgoviște este necesar să asigure
pentru această reparație 4 vane cu

prinderea de mașini grele București
a livrat pină în prezent circa o
treime.
Care sint cauzele rămînerilor în
urmă menționate mai sus. precum și
în anchetele precedente ? Iată între
barea pe care am adresat-o unor ca
dre competente din cadrul Centra
lei industriale de utilaj energetic, încereînd să aflăm cauzele întîrzierilor în livrarea unor echipamente,
dar mai ales să cunoaștem acțiunile
ce se întreprind pentru recuperarea
restanțelor și onorarea integrală a
sarcinilor din acest an.
— Comparativ cu anul trecut si
tuația prezentă este mult mai bună,
precizează ing. Alexandru Șveț, di
rector general adjunct al centralei,
însă tot atit de adevărat este faptul
că avem o serie de restanțe față de
unele centrale electrice. împreună cu
întreprinderile pe care le coordonăm
ani 1 stabilit programe concrete, pen
tru fiecare obiectiv și tipuri de echi
pamente necesare a fi livrate cu
prioritate.
— Promisiuni și angajamente s-au
mai făcut, dar nu au fost onorate.
— Numai în parte sint de acord cu
această remarcă. Nu contest că in
unitățile din subordine avem o serie
de lipsuri care nu au fost elimina
te operativ și au condus la o insufi
cientă utilizare a capacităților de
producție. Aplicarea unor măsuri or
ganizatorice. in unele cazuri, s-a fă
cut cu intirziere. Avem încă rezerve
nevalorificate in domeniul introdu
cerii pe scară largă a unor tehno
logii valoroase cu efecte directe asupra creșterii calității produselor pe
care le realizăm. Ne cunoaștem pro
priile neajunsuri și sintem hotăriți
să le înlăturăm. Avem mari obliga
ții față de termocentrala de la Turceni. Pentru efectuarea reparației ca
pitale de la grupul nr. 2 de 330 MW
trebuie să livrăm supraîncălzitoarele.

EXPORTUL

CLUJ : Produse

cu caracteristici

superioare
Marea sărbătoare națională de
la 23 August este intimpinată
de colectivele de oameni ai
muncii din orașul Gherla, ju
dețul Cluj, cu realizări remar
cabile in industrie și celelalte
sectoare de activitate. Măsurile
aplicate pentru dezvoltarea și
modernizarea producției, crește
rea nivelului tehnic și colitativ
al produselor s-au concretizat
în depășirea planului, la producția-rnarfă industrială pe pe
rioada de pînă acum din acest
an, întregul spor de producție
fiind obținut prin creșterea pro
ductivității muncii. Combinatul
de prelucrare a lemnului, între
prinderea de sticlărie, fabrica
„Someșul", unitățile cooperației
meșteșugărești și altele au reali
zat suplimentar importante can
tități de produse fizice de ca
litate superioară, între care
utilaje pentru industria ușoară,
mobilă, confecții metalice, ar
ticole de sticlărie de menaj,
furnir, placaj, covoare, confec
ții, tricotaje, materiale de con
strucții, o mare parte din aceste
produse fiind livrate la export.
(Marin Oprea).

OLT : Realizări
ale petroliștilor
Colectivul de oameni ai mun
cii de la Schela de extracție
petrolieră Ciupești din județul
Olt raportează importante de
pășiri ale planului la producția
fizică. Astfel, au fost realizate
peste prevederi 450 tone ga
zolină, 1 300 000 mc gaze utili
zabile și 8,5 milioane mc gaze
comerciabile. Totodată, se acțio
nează în mod hotărit ca prin
respectarea disciplinei tehnolo
gice și mai buna gospodărire a
utilajelor din dotare la toate
sondele, unitatea să-și indeplinească planul la producția zil
nică de țiței. . (Mihai Grigoroșcuță).

-realizat ritmic, la un înalt nivel calitativ!
(Urmare din pag. I)
o legătură strînsă cu maiștrii, șefii
de secție, controlorii de calitate, cu
service-ul. Dacă este cazul se in
tervine operativ și eficient. Argu
mentează ing. Feleki Alexandru :
responsabilul grupei : „Am consta
tat, spre exemplu, că filetarea la
butucul coroanei nu era corespun
zătoare. Prin cîteva modificări făcu
te la mașina de rulat filet am reușit
să asigurăm și calitatea pieselor, și
îmbunătățirea parametrilor funcțio
nali ai mașinii. Tot cerințele pro
ducției au impus realizarea unui
nou utilaj in întreprindere — ma
șina de rodat roți dințate cu dinți
drepți. Iar exemplele ar putea con
tinua".
Dotarea tehnică modernă a, între
prinderii este superior valorificată
datorită dorinței colectivului de a
munci mereu mai bine. Generoasa
neliniște creatoare a specialiștilor, a
colectivului se exprimă prin noi și
noi tipuri de tractoare cu fiabilita

te crescută,. cu performanțe îmbună
tățite. Iar eforturile lor sînt răsplă
tite și prin două medalii de aur cu
cerite la tîrguri internaționale. La
compartimentul de pregătire a fa
bricației aflăm, prin amănuntele
furnizate de inginerul-șef Biro Iosif,
noutățile, de ultimă oră privind di
versificarea tipurilor de tractoare,
care se vor introduce în fabricație
în perioada următoare, fiind mult
solicitate de partenerii externi. „O
primă variantă modernizată a tipu
lui S-651, ne spune interlocutorul,
cumulează un design îmbunătățit și
o dotare suplimentară : un cablu de
rezistență și motor cu consum mai
redus".
Iată, așadar, cîteva date privind
experiența pe care o dobîndește tot
maj mult întreprinderea de tractoa
re Miercurea-Ciuc în realizarea pro
duselor sale destinate pieței ex
terne.

Nicolae SANDRU
corespondentul

„Scinteii"

Calitatea susține marca fabricii
Pentru rezultatele obținute timp
de patru ani consecutiv, perioadă in
care s-a situat pe primul loc in Între
cerea socialistă și a primit „Ordinul
Muncii" clasa I. întreprinderea de
marochinărie „13 Decembire" din Si
biu a fost distinsă nu cu mult timp
în urmă, prin decret prezidențial, cu
inaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste". De asemenea, în perioada
care a trecut din acest an, unitatea
se situează pe un loc fruntaș în
Întrecerea socialistă. Practic, rezulta
te bune in îndeplinirea sarcinilor de
plan s-au obținut la toți indicatorii,
dar cu deosebire se remarcă acțiu
nile întreprinse pentru promovarea
producției de export. Una din dove
zile prestigiului de care se bucură
produsele fabricate aici și exportate
în peste 30 de țări ale lumii o con
stituie scrisorile de felicitare trimise
întreprinderii de către diverși parte
neri de peste hotare, printre cele mai

recente numărindu-se cele ale unor
firme din S.U.A. și Anglia.
Așa cum afirma directorul Între
prinderii, ing. Ioan Botezah. presti
giul de care se bucură marca fabri
cii s-a clădit și se menține pe trei
elemente : muncă, răspundere, com
petentă. Drept dovadă, realizarea
producției de export in condiții de
înaltă calitate și
competitivitate,
onorarea la termenele stabilite a con
tractelor încheiate constituie obiec
tive ale întregului colectiv. Aceasta
explică și saltul înregistrat in di
namica producției de export : in nu
mai patru ani, valoarea acesteia a
crescut cu 20 la sută, în condițiile
unei concurențe acerbe pe piața
externă.
— Exigentele tot mai mari ale pie
ței, ne spune Maria Lazăr. secretarul
comitetului de partid pe întreprin
dere, impun din partea noastră, a
producătorilor, răspunsuri imediate.

acțiuni operative, in primul Tind
pentru îmbunătățirea calității și în
noirea produselor ofertate. Ca atare,
ani transferat controlul calității din
sarcina exclusivă a serviciului C.T.C.,
atrăgind in această acțiune muncito
rii. întărind autocontrolul si prin
aceasta autorăspunderea. Totodată,
am acordat o deosebită atenție mo
dernizării producției. In prezent, 95
la sută din produsele fabricate sint
noi și modernizate. In fine, in ve
derea contractării producției pentru
anul viitor, am realizat deja 82 co
lecții de mostre pe care le-am pre
zentat la 15 tirguri și. expoziții in
ternaționale. numărul produselor noi
și reproiectate in acest an depășind
cifra de 2 000.
în
modernizarea
producției —
după cum ne-a precizat inginerul
Dragomir Păclurean. șeful biroului
export — un roi hotărîtor are ate
lierul propriu de creație al intreprinderii. Astfel,
datorită colaborării
bune care sja statornicit cu Insti
tutul de cercetări al industriei ușoa
re.. Institutul de estetică industrială
și laboratorul central al centralei in
dustriale. s-au elaborat 0 serie de
modele roi, care au primit aprecieri
dintre cele mai favorabile din partea
partenerilor de peste hotare. Iar pen
tru ca produsele noi să poată fi rea
lizate la un nivel calitativ superior, o
deosebită atenție se acordă ridicării
nivelului de pregătire profesională ■ a
oamenilor muncii. In acest sens. ,jn
intreprindere, cel puțin Ia doi ani .de
zile — uneori cu o frecventă mai
mare, in funcție de situațiile nou
apărute — întreg personalul munci
tor urmează o formă, de calificare,
recalificare, policalificare, sau perfec
ționare a pregătirii profesionale, reușindu-se astfel ca toate comenzile și
contractele încheiate cu partenerii
de peste hotare să fie onorate in
mod exemplar. Dovadă că în peri
oada care a trecut din acest an au
fost livrate suplimentar la export
prodnse in valoare de peste 60 mi
lioane lei.

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul „Scinteii''

ARGEȘ : Producție fizică

peste prevederi
. Acțipnind cu fertilitate, pentru,
accentuarea laturilor intensive
ale producției, oamenii muncii
din industria județului Argeș
întîmpină ziua de 23 August cu
noi și importante succese. Ast
fel, au fost realizate peste pre
vederile planului 24 000 tone
cărbune și 19 000 tone oalcar si
derurgic,
motoare electrice,
mașini-unelte, polietilenă,
ci
ment, piese de schimb auto,
plăci fibrolemnoase și altele.
Printre fruntași
se
numără
Combinatul de lianți și între
prinderea minieră din Cimpulung, întreprinderea de motoa
re electrice din. Pitești. Colecti
vele de muncă argeșene s-au
angajat ca pînă la marea săr
bătoare de la 23 August să ob
țină peste plan o producție in
valoare de circa 100 milioane
lei. (Gheorghe Cîrstea).

Imagine de la întreprinderea mecanica Vaslui

Ion LAZĂR

Foto : S. Cristian

ÎN AGRICULTURĂ

Pășunile alpine - incomplet
folosite; nutrețurile pentru iarnă
- consumate, nerațional, acum
în scopul dezvoltării zootehniei și
sporirii producției animaliere, în ju
dețul Alba s-au desfășurat ample
lucrări de îmbunătățire a pajiștilor
naturale. Intre acestea amintim amenajarea de pajiști cultivate, efec
tuarea de suprainsâmințări și ferti
lizări, extinderea irigațiilor. La toate
acestea se adaugă preocuparea pen
tru utilizarea pășunilor din zona
montană, îndeosebi prin practicarea
pe scară largă a pășunatului alpin.
In rindurile de față ne vom referi
la acest ultim aspect. Potrivit pro
gramului întocmit de organele jude
țene, in acest an, din zona de șes a
județului urmau să fie trimise, pe
timpul verii la munte, 12 000 bovine
și 30 000 ovine, deși, așa cum*e arăta intr-un articol publicat in
„Scinteia" din 17 februarie 1983. aici
ar putea fi hrănite chiar mai multe
animale cîteva luni pe un. Progra
mul nu a fost îndeplinit in totalitate.
Desigur, pășunatul alnin are exi
gențele sale. Pășunile trebuie pre
gătite pentru „a primi" in bune
condiții animalele la păscut. In acest
scop, întreprinderea județeană pen
tru îmbunătățirea și exploatarea pa
jiștilor a executat, in zona montană,
amenajările necesare :
adăposturi,
captări de izvoare pentru adăpat,
construcții de podețe și drumuri de
acces. Numai anul acesta, in zona
munților Apuseni, unde se află co
masate cele mai mari suprafețe de
pășuni alpine, au fost defrișate de
cioate 600 hectare, iar de ienupăr —
alte 700 hectare. „In acest an au fost

condiții. favorabile pentru pășunarea
animalelor la munte — ne-a precizat
inginerul Nicolae Munteanu, direc
torul întreprinderii județene pentru
îmbunătățirea și exploatarea pajiș
tilor. Pe munți a crescut iarbă din
abundentă, pe care animalele aflate
acolo chiar nu o pot consuma".
„Dar cite animale se află la mun
te ?“ — întrebăm.
„Oricum, mult
mai puține față de cite poate hrăni
muntele trei luni pe an, de la 1 iu
nie la 1 septembrie, cit durează, in
medie, perioada pășunatului alpin.
Mai puține și față de programul sta
bilit".
Aflăm că in vara acestui an, din
zona de șes au „urcat" la munte
6 200 bovine și 25 000 ovine. Sint animale din 42 unități agricole. Ast
fel, întreprinderea agricolă de stat
Blaj a trimis 5 000 oi și 600 bovine,
întreprinderea agricolă de stat Petrești — 775 bovine, cooperativele agricole de producție Ghirbom — 3 000
oi, Rimetea — 1 800 oi, Sîncel — 280
bovine, Ighiu — 300 bovine,- Sard —
100 bovine și altele. Acestora li s-au
alăturat de curînd și 400 bovine ale
cooperativei agricole din Șona.
„Noi am veniț și anul trecut cu
animale la munte, ne-a spus Nicolae
Cipariu. tehnician veterinar la dis
pensarul din Sincel, comună de pe
Tîrnava mică, întîlnit la munte cu
misiunea de a asigura asistență zooveterinară la tabără unde sînt adă
postite peste noapte animalele uni
tăților
consiliului
agroindustrial
Blaj.
Animalele se prezintă mai

bine decît cele rămase în unitate, la
zona de șes. Este un lucru firesc :
aici au la dispoziție iarbă la discre
ție și apă curată de munte. Asisten
ța veterinară se asigură prin rota
ție. Cind am pleaat de acasă, pe pă
șunea din Sîncel intraseră cosașii,
astfel incit avem și fin pentru la
iarnă".
Am întîlnit la munte unele loturi
de animale frumoase, care au urcat
la pășune intr-o stare fiziologică nu
tocmai bună. Pășunatul alpin le-a
ajutat să se refacă.
Este pozitiv faptul că numărul animalelor aflate in acest an la_pă
șunatul alpin este mai mare față de
1987 cu 2 700 bovine și 9 000 ovine.
Cu toate acestea, Însemnate resurse
de hrană, oferite cu generozitate de
pășunile alpine, unde au fost efec
tuate importante investiții în acest
scop, rămîn nevalorificate. De ce 1
Pentru că 24 de unități agricole nu
și-au trimis animalele la munte. Re
ținerea acestora față de pășunatul
alpin nu inseamnă altceva decit ne
cunoașterea avantajelor
acestuia,
dar și o dovadă a lipsei de organi
zare a activității.
în condițiile în
care iarna trecută unitățile agricole
din județ au cheltuit zeci de mili
oane de lei pentru cumpărarea de
fin din zbna de munte, renunțarea
cu ușurință la pășunile repartizate
pentru pășunatul alpin este profund
păgubitoare. In zona Someșului Rece
a Apusenilor. în punctul Fieș, o pă
șune cu iarbă, grasă, de 100 hectare,
repartizată cooperativei agricole din
Șibot, a rămas în această vară pus
tie. Doar cițiva cai răzleți ai gospo
darilor- din zonă pasc cuminți. Adă
postul cu padoc, construit in acest
an, este și el pustiu. De altfel, anul
acesta au rămas nepopulate patru ar
semenea adăposturi. Dar nu numai
cei din Șibot sînt refractari la pă
șunatul alpin. Nici una dintre uni
tățile din consiliul agroindustrial
Cunța, confruntate anul trecut cu

mari dificultăți în asigurarea fura
jelor, nu a trimis animale la mun
te. In vreme ce porțiuni importante
de pășuni au rămas pustii, folosirea
pășunilor și fînețelor de la șes are
consecințe negative asupra realizării
stocurilor de furaje pentru iarnă.
Pină la 1 august, față de prevederile
din program, au fost depozitate nu
mai 77 la sută din cantitățile prevă
zute de fin. Și aceasta intrucit multe
finețe care trebuiau cosite au fost
pășunate sau masa-verde recoltată
a fost dată în hrana curentă a ani
malelor.
— De ce se neglijează trimiterea
animalelor pe pășunile alpine?
— Unele conduceri de unități, da
torită vegetației mai abundente in
zona de șes, nu au mai considerat
necesar să urce animalele la munte
— ne răspunde Ion Rizolo, director
cu zootehnia la direcția agricolă a
județului.
— Ce a făcut direcția agricolă
pentru realizarea programului pe acest an de pășunat alpin — care cu
prinde prevederi minime față de
posibilități ?
— încă din iarnă, împreună cu
președinții și inginerii-sefi din coo
perativele agricole, am controlat pă
șunile de la munte. în luna mai am

fost din nou la fața locului pentru
repartizarea suprafețelor pe unități.
De atunci, unii au început să' dea
înapoi. Președinților și inginerilorșefi din unitățile care nu au dus
animalele la munte le-am cerut note
explicative...
Rezultă din această scurtă convor
bire că direcția agricolă a județului
nu a acționat cu hotărire pentru
realizarea programului amintit, manifestind rezerve nejustificate față
de această acțiune. Prin repartiții
formale și note explicative nu se re
zolvă problema. Mai mult, se poate
chiar compromite o acțiune de mare
importanță
pentru
perspectivele
zootehniei județului. Președinții și
specialiștii care s-au dovedit îndă
rătnici. acum, in plin sezon, trebuie
convocați la munte pentru a se con
vinge de avantajele indiscutabile ale
pășunatului alpin. Altfel, unii ar pu
tea ajunge in situația de a cumpăra
la iarnă de la munte finul pe care
nu l-au oferit la păscut animalelor
în această vară. In interesul dezvol
tării zootehniei, orice resursă de
hrană trebuie valorificată cu grijă
și răspundere.

Ștefan D1NICĂ
corespondentul

„Scinteii”

: Decalaje ce trebuie
grabnic înlăturate

ialomița

In ultimii ani. unitățile agricole
din județul Ialomița au realizat un
salt apreciabil in ce privește creș
terea producțiilor de lapte, lină și
carne. Dar locul fruntaș pe țară la
producția de lapte, detinut de jude
țul Ialomița, va putea fi menținut,
în continuare, numai in măsura in
care vor fi strinse si depozitate can

titățile prevăzute de furaje, tn această privință sint încă multe de
făcut. Adevărat, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, cantitatea de
fin depozitată pînă la 5 august este
cu 35 000 tone mai mare. însă planul
perioadei nu s-a realizat decit in
proporție de 80 la sută. Aceasta in
condițiile in care multe unități au

strîns și depozitat cantități mai mari
decit cele prevăzute in planul la zi.
La data la care ne aflăm, cele mai
mari cantități de fin sint depozitate
în bazele furajere ale cooperative
lor agricole Gheorghe Doja. Drăgoești. Grindu. Dridu. Girbovi. Coșereni. Smirna. Roșiori. Valea Ciorii
și Gheorghe Lazăr. ale asociațiilor
economice pentru creșterea anima
lelor Scinteia și Săveni, Este dovada
grijii pe care factorii cu munci de
răspundere din aceste unităti o poar
tă sectoarelor zootehnice.
In alte cooperative agricole nu au
fost depozitate decit cantități mici
de fin față de cele prevăzute in
plan : Buiești — doar 200 tone din
710 tone ; Crăsani — 220 tone din
875 tone ; Mărculești — 250 din 720
tone ; Ion Roată — 150 din 450 tone;
Giurgeni — 65 din 325 tone. Se în
registrează diferente mari chiar în
tre unităti din același consiliu agro
industrial, cum ar fi între Grindu și
Rovine ; Girbovi și Ion Roată ; Perieți și Amara, unde condițiile pedo
climatice sînt identice. Sint unități
care, deși nu au suprafețele destina
te bazei furajere in sistemele de iri
gații. și-au realizat si depășit sarejnile de producere a finului din lucernă. Intre acestea sînt cooperati
vele agricole din Drăgoești. Grindu,
Dridu și Girbovi. care au ajuns acum
la a treia coasă la lucernă.
Sînt măi multe cauze care au de
terminat ca unele unități agricole să
nu-și realizeze planul la fin. Unele
cadre de conducere din unităti au
dat dovadă de superficialitate prin
modul în care au tratat sarcinile ce
le reveneau, in ce privește organiza
rea muncii la recoltarea, transportul
și depozitarea finului. In plus, nu
s-a ținut seama, la administrarea
lucernei in hrana animalelor, de în
drumările și rețetele stabilite de di
recția generală a
agriculturii. La
cooperativele agricole Buiești și Ro
vine. lucerna s-a dat în hrana ani

malelor fără să fie amestecată cu
paie de orz. Mai exact, nu s-a res
pectat hotărirea comandamentului
județean pentru agricultură, care
prevede ca 80 la sută din producția
rezultată din fiecare coasă să fie
făcută fin.
O altă cauză a nerealizării canti
tăților planificate de fin este deter
minată de mentalitatea unor condu
cători de unități care așteaptă ..vre
me ideală" pentru cosit. In timp ce
bunii gospodari au strîns finul cu
forțe manuale, iar la transport au
folosit atelajele, depozitindu-1 in finare așa cum a fost adus din braz
dă, fapt ce le-a permis să realizeze
aceste lucrări în ferestrele ploilor
din mai și iunie, alții au așteptat
condițiile ideale ca să strîngă lucer
na numai cu presele de balotat, să o
transporte numai cu remorcile, fapt
ce a dus la foarte mari intirzieri. la
pierderea viitoarei coase.
In urma analizelor efectuate in
unitățile agricole în care balanța fi
nului este deficitară, comandamen
tul județean pentru agricultură a
stabilit răspunderi precise pentru
consiliile de conducere. Se urmărește
recuperarea restantelor, acoperirea
deficitului la fin prin depozitarea
unor cantități suplimentare de su
culente. Pînă acum, față de 55 000
tone suculente, care trebuiau depo
zitate. sint conservate aproape 70 000
tone. O atenție deosebită se acordă
transportării paielor de pe supra
fețele de pe care s-a strins recolta
de griu și depozitarea lor in bazele
furajere. Este necesar să se acțio
neze. in continuare, pentru a fi
strinse și depozitate pentru iarnă
toate sursele de furaje si. ceea ce
este tot atit de important, ce s-a
depozitat să fie păstrat si gospodă
rit cu răspundere.

Mihal V1ȘO1U
corespondentul

„Scinteii"
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

Vă adresez calde mulțumiri pentru distinsul mesaj de felicitare pe care
mi l-ați transmis cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a glorioasei Revoluții
de la 17 iulie. Ziua națională a Republicii Irak.
Vă doresc, la rîndul meu, sănătate și fericire personală, deplină înflo
rire României, iar poporului român prieten, continuu progres și prosperitate.

SADDAM HUSSEIN

președintele Republicii Socialiste România,
cu

prilejul

Republicii

Zilei

Socialiste

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,
comandant suprem al Forțelor Armate,
Participanții la adunarea festivă consacrată sărbătoririi Zilei marinei
Republicii Socialiste România, in deplină unitate de cuget și simțire cu toți
marinarii patriei, iși indreaptă ginduriie si sentimentele de profundă dra
goste și aleasă prețuire spre gloriosul nostru partid, spre dumneavoastră,
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, înflăcărat militant comu
nist și strălucit patriot, ctitorul României socialiste moderne, ilustră perso
nalitate a lumii contemporane, care ați slujit și slujiți, cu nețărmurit devo
tament. interesele națiunii române, cauza socialismului și comunismului pe
pămintul scumpei noastre patrii.
în atmosfera de vibrantă angajare patriotică și puternică efervescentă
creatoare, generată de Tezele din aprilie, de ideile, orientările și sarcinile
cuprinse in magistralele cuvintări rostite la Plenara C.C. al P.C.R. și la
Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile muncii
organizatorice, ideologice și politico-educative, marinarii militari vă aduc
prinosul recunoștinței lor pentru grandioasele înfăptuiri realizate in perioada
cea mai rodnică din multimilenara existentă a patriei noastre, pe care cu
legitimă mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", pentru tot ceea ce
Întreprindeți spre gloria și măreția României socialiste.
Retrospectiva celor 23 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului confirmă în mod strălucit faptul că toate prefacerile înnoitoare
și inegalabilele împliniri petrecute in structura societății românești poartă
pecetea de aur a gindirii dumneavoastră profund științifice și a acțiunii
revoluționare transformatoare consacrate înfloririi patriei, ridicării perma
nente a nivelului de trai material și spiritual al poporului.
Marinarii României socialiste vă poartă, mult stimate tovarășe secretar
general al partidului, o vie și statornică recunoștință pentru grija deosebită
ce o manifestați pentru dezvoltarea și modernizarea flotei maritime și flu
viale, pentru dotarea ei la nivelul celor mai înalte exigente, înzestrarea ma
rinei militare cu puternice nave de luptă de concepție și construcție româ
nească.
La sărbătoarea tradițională a marinei române, exprimăm profundul res
pect și întreaga noastră gratitudine tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant de largă reputație interna
țională, pentru contribuția remarcabilă adusă la înfăptuirea politicii interne
și externe a partidului și statului, la înflorirea științei, invățămîntului și
culturii naționale, la creșterea prestigiului României socialiste in lume.
Ne sînt vii în memorie înălțătoarele momente prilejuite de vizitele de
lucru pe care le-ați efectuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. la
șantiere și întreprinderi de construcții navale, in unități ale marinei mili
tare. Vă raportăm că sintem ferm angajați in transpunerea in viață a sarci
nilor, indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați trasat pentru perfecțio
narea dotării tehnice a navelor de luptă și ridicarea necontenită a capacității
combative a unităților și marilor unități de marină.
Cinstind glorioasele tradiții de luptă ale poporului, ale marinei româ
nești, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
toți fiii tării aflati Ia datorie sub faldurile tricolorului românesc ridicat la
catarg vor acționa neabătut pentru Înfăptuirea la înalt nivel calitativ a
obiectivelor stabilite de Congresul al XHI-lea și Conferința Națională ale
partidului, a sarcinilor rezultate din magistrala cuvintare rostită la convocarea-bilant a activului de bază de comandă și de partid din armată, din
Directiva privind pregătirea militară și politică a armatei in perioada
1986—1990, pentru a îndeplini cu răspundere comunistă toate misiunile în
credințate.
Ne angajăm și în acest moment sărbătoresc să ridicăm permanent nivelul
măiestriei noastre ostășești, să ne aducem o contribuție sporită la dezvol
tarea economico-socială a tării, să realizăm o calitate nouă, superioară in
pregătirea de luptă și politică, astfel incit să fim gata în orice moment ca,
la chemarea patriei și partidului, la ordinul dumneavoastră, mult stimate
tovarășe comandant suprem, să apărăm impreună cu toți ostașii tării, cu
întregul popor, independenta, integritatea teritorială șl suveranitatea scumpei
noastre patrii — Republica Socialistă România.
Ziua marinei Republicii Socialiste
susținute de formații artistice parti
România a lost marcată printr-o
cipante la Festivalul național „Cingamă largă de acțiuni politico-edu
tarea României".
cative și cultural-artistice. în mari
Duminică 7 august, la bordul na
le unități și unitățile marinei mi
velor militare și civile a fost arborat,
litare. la casele armatei din garni
in cadru solemn, marele pavoaz.
zoanele unde există asemenea uni
Cu prilejul Zilei marinei Republi1-:
tăți; la șantierele navale; in între
Socialiste România, Coman
prinderile și ^instituțiile marinei " cii,.
damentul marinei militare a adre
civile s-au desfășurat adunări festi
sat o telegramă tovarășului
ve in cadrul cărora a fost prezen
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
tată conferința intitulată „Tradițiile
general
al
Partidului
Comunist
înaintate ale marinei militare. Dez
Român, președintele Republicii So
voltarea marinei române in cinci
cialiste România, comandant suprem
nalul 1986—1990 și în perspectivă pînă
în anul 2000“. urmată de spectacole
al Forțelor Armate.
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20,00 Telejurnal
20,25 La zi în agricultură
20,35 Teatru TV (color). „Nimeni nu e
singur", de ion Grecea. Premieră
pe țară. Interpretează : Irina Pe-'

trescu,
Traian Stănescu.
Dinu
Manolache,
lea Matache,
Ana
Ciontea,
Mircea Bașta, Nicolae
Luchian Botez, George
Oancea,
Cornel Dumitraș, Rodica
Sanda
Tuțuianu, Constantin Fugașin, Dan
Damian.
Gheorghe Simonca
și
copilul Mirona Murea. Regia artis
tică : Constantin Dicu
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Primul-ministru
al
Republicii
Socialiste
România.
Constantin
Dăscălescu, a adresat o telegramă
primului-ministru al Statului Jamai
ca. , Edward Seaga, cu ocazia Zilei

naționale a acestei țări, prin care ii
transmite, în numele Guvernulu:
Republicii Socialiste România și al
său personal, sincere felicitări. îm
preună cu cele mai bune urări.
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ARAD : Un vechi cartier se modernizează
Pentru arădeni, Micălaca este unul din
vechile cartiere ale
frumosului oraș de pe
Mureș. Aici au fost și
sînt dintotdeauna oa
meni harnici,
buni
gospodari.
tncepînd
din cincinalul trecut,
ritmurile construcției
de locuințe au crescut
și aici neîncetat, astfel
că astăzi cartierul nu
mără 10 876 noi și mo
derne apartamente. Se
află in curs de execu
ție noul centru de
cartier, care cuprinde
476 apartamente
și
spatii comerciale, afla

te, la parterul sau me,-,
zaninul. blocurilor, ce
însumează 12 200 metri
pătrăți. Noul cartier
dispune de un frumos
parc, la realizarea că
ruia o contribuție deo
sebită și-au adus . și
cetățenii care locuiesc
aici. In curind se va
da in folosință un nou
pod rutier peste riul
Mureș, careva asigura
legătura directă a car
tierului Cu zona cen
trală a municipiului.
Este de consemnat și
faptul că, alături de
cele două școli noi, de
celelalte obiective so-

cial-culturale constru
ite aici, in numai cifiva .ani, a fost realizată
și alimentarea cu apă
caldă menajeră a pes
te 900 de apartamente.
Dar, asemenea car
tierului Micălaca, în
noirea este atributul
întregului municipiu.
Cartierul Aurel Vlaicuț
zona Miron Costin,
zona Podgoria și mul
te alte puncte ale Ara
dului sînt argumentele
cotidiene ale unei pre
faceri urbanistice per
manente. (Tristan Mihuța).

SATU MARE : Șantier al tineretului
La cooperativa agricolă de pro
ducție din localitatea Giurtelecu
I-lododului s-a deschis primul șan
tier județean de muncă patriotică
al tineretului sătmărean în dome
niul imbunătățirilor funciare din
această zonă colinară a județului.
Primii brigadieri care au inceppt
lucrările pe acest șantier — elevi
ai Liceului industrial nr. 1, ini-

preună cu cei ce vor urma în seria
a două, elevi ai Liceului industrial
„LNIO" Satu Mare — vor executa
defrișări și drenaje, care să se
adauge altor lucrări ce se efec
tuează pentru Combaterea eroziunii
solului. Ei vor contribui la reda
rea In circuitul agricol â unei im
portante suprafețe de teren. (Octav
Grumeza).

PRUNDU BiRGĂULUI : Sporește zestrea sociaLedilitară
Viitorul
centru
agroindustrial
Prundu Birgăului din județul Bistrița-Năsăud a făcut în ultimii ani
pași însemnați pe calea urbanizării.
S-au dat în folosință noi blocuri de
locuințe. unități comerciale șt
prestatoare de servicii, s-a extins
rețeaua apei potabile, s-au moder
nizat drumuri. La această zestre se
adaugă și noul edificiu al oficiului
de poștă si telecomunicații plasat

,.Asa vreau eu si asa tre
buie să faci !“ Sau : „Nu
mai asa este corect. cum
zic eu !“ Atari atitudini,
se știe, duc la stări conflictuale în raporturile ca
dre didactice-elevi si au o
eficientă minimă din punct
de vedere formativ, pen
tru că tinerii de ăzi au
simțul demnității persona
le dezvoltat si nu pot fi
„conduși" cu forța, cu po
runca. Instruirea si educa
rea lor nu se pot realiza
în chip coercitiv. La baza
legăturilor dintre profesor
si elev nu mai stă frica, ci
colaborarea, respectul re
ciproc, prețuirea profundă a
profesorului de către elev.
Atita vreme cit pedagogia
modernă nu-i mai consi
deră pe elevi doar niște obiecte. convingerea isi are
un rol hotăritor în munca
didactico-educativă.
Nici
un adolescent nu poate fi
definitiv
..condamnat".
Profesorul e chemat, pre
cum scafandrul, să caute
partea luminoasă a ființei
umane în orice, școlar si să
o cultive : ca un grădinar,
florile dintr-o grădină.
Cu întemeiată dreptate
secretarul general al parti
dului a relevat necesitatea
educării educatorilor, „In
procesul
revoluției
de
făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate
— arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu în expu
nerea la ședința Comi
tetului
Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. din
29 aprilie a.c.
— se
va accentua
procesul de
ridicare a nivelului de cu
noștințe și pregătirea politico-educativă a tuturor
claselor și categoriilor so
ciale". Cerințele vieții din
tara noastră, sub toate
aspectele ei. impun dezvol
tarea tot mai puternică a
conștiinței
revoluționare,
un spirit nou, receptivitate
în abordarea problematicii
complexe a realității con
temporane. De acest spirit
nou, de conștiință revolu

Domnului

WEE KIM WEE

Președintele Republicii Singapore
SINGAPORE
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Singapore îmi oferă plăcutul
prilej de a vă transmite calde felicitări, impreună cu cele mal bune urări
pentru poporul singaporez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

în centrul civic al așezării, In ca
drul tău se efectuează toată gama
de servicii specifice si funcționează
o centrală telefonică automată.
Asemenea oficii poștale moderne
si centrale telefonice s-au dat în
exploatare in ultimul timp și la
Bistrița. Beclean. Năsăud. Singeorz-Băi. Maieru. Livezile. Feldru, Tirlișua. Sinmihaiu de Cîmpie.
(Gheorghe Crișan).

TELEGRAMĂ

social - politice"
In perioada 8—14 august se desfă
șoară in întreaga țară „Zilele cărții
social-politice". Ediția din acest an,
înscrisă in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", este de
dicată aniversării a 44 de ani de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și anțiimperialistă de la 23 August 1944. Această
amplă manifestare cuprinde acțiuni
menite să reliefeze, rolul științelor
sociale în educarea oamenilor mun
cii in spiritul ideologiei socialiste,
al exigentelor moral-politice pro
movate cu fermitate și consecventă
de partidul și statul nostru, in
lumina tezelor și orientărilor de o
excepțională valoare teoretică și
practică cuprinse în' Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c.
Deschiderea „Zilelor cărții socialpolitice" a avut loc, luni, la clubul
întreprinderii „23 August" din Capi
tală. unde au fost prezentate expu
nerile : „Opera și concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, privind făurirea societății ' so
cialiste multilateral dezvoltate în
România" ; „Concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind promo
varea destinderii, dezarmării, secu
rității, înțelegerii și conlucrării paș
nice, pentru triumful idealurilor de
libertate, independență și progres
ale tuturor națiunilor".
în întreprinderi, instituții, așe
zăminte culturale, biblioteci și li
brării vor fi prezentate lucrări care
ilustrează adîncile prefaceri revolu
ționare din viața politică, economică
și social-culturală a societății ro
mânești, mărețele realizări obținute
de poporul nostru in anii glorioși ai
„Epocii Nicolae Ceaușescu".
Vor avea loc simpozioane, dezba
teri asupra unor volume, colecții și
serii editoriale, prezentări ale unor
lucrări recent apărute, vor fi Orga
nizate expoziții tematice și standuri
de cărți, intilniri ale cititorilor cu
autori și redactori de specialitate.
(Agerpres) •

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
o telegramă de felicitare primului-

Republica Singapore, orașul-stat
din sud-estul Asiei, aflat la mai
puțin de un grad și jumătate la
nord de Ecuator, aniversează la 9
august împlinirea a 23 de ani de la
proclamarea independenței. Eveni
ment memorabil in istoria acestei
țări, cu o suprafață de 618,1 kmp
și o populație de peste 3 milioane
locuitori,, cucerirea independenței a
însemnat sfirșițul dominației străi
ne, in fața poporului singaporez
deschizîndu-se perspectivele făuri
rii unei vieți de sine stătătoare.
In perioada care a trecut de atunci, Republica Singapore a cu
noscut o dezvoltare remarcabilă. în
prezent înscriindu-se printre cele
mai avansate țări din Asia din
punct de vedere economic și social.
Eforturi perseverente au fost des
tinate dezvoltării industriei — pe
lingă sectoarele tradiționale (repa
rația și construcția de nave) luind
ființă platforme industriale cu sute
de întreprinderi. Sectorul cel mai
dinamic îl reprezintă industria pre
lucrătoare. în cadrul căreia se dis
ting citeva ramuri de virf, cum ar
fi construcțiile de mașini, electro
nica și electrotehnica, unități pro
ducătoare de circuite integrate, in
stalații și sisteme de măsură, apa
rate de precizie etc.
Datorită poziției geografice favo-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gic comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 august, ora 20 — 12 au
gust, ora 20. In țară : Vremea va fi
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil, exceptînd nordul, centrul și nordestul țării unde, temporar, vă fi in
stabilă, cerul va prezenta înnorâri mai
pronunțate și pe alocuri vor cădea a-

ministru al Republicii
Singapore,
Lee Kuan Yew, cu ocazia Zilei na
ționale a acestei țări.

rabile — Ia încrucișarea unor im
portante căi comerciale și de trans
port — Singapore constituie una
din plăcile turnante ale comerțului
internațional și unul din principa
lele „antrepozite" ale Asiei de siidest; aici se află sediile sau sucursa
lele a peste o sută de companii de
navigație maritimă din 80 de țări,
prin portul său trecind 150 de linii
maritime ce unesc toate continen
tele.
Intre România și Singapore s-au
stabilit relații de prietenie și cola
borare, in amplificarea cărora un
rol determinant l-au avut întilnirile
și convorbirile la nivel inalt. înțe
legerile convenite cu prilejul vizitei
în
Singapore
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in noiem
brie 1982, au deschis noi și rodnice
orizonturi dezvoltării
colaborării
reciproc avantajoase. De asemenea,
România și Singapore au conlucrat
și conlucrează în cadrul O.N.U. și
al altor organisme internaționale
pentru soluționarea marilor proble
me ale lumii contemporane. Apro
fundarea și diversificarea, în con
tinuare, a relațiilor de colaborare
româno-singaporeze corespunde pe
deplin intereselor celor două țări
și popoare, ale cauzei generale a
păcii, înțelegerii și conlucrării în
iume.
verse de ploaie Însoțite șl de descăr
cări electrice. In restul teritoriului, aceste fenomene vor fi izolate. Vîntul
va Sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, mai coborite in
prima noapte tn depresiuni, iar cele
maxime se vor situa în general între
24 și 34 de grade. In București : Vre
mea va fi frumoasă cu cerul varia
bil, mai mult senin. Vîntul va sufla
slab pină la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse tntre 16 șl 18
grade, iar maximele între 31 șl 34 de
grade.

HARGHITA : Volum sporit de materiale recuperate
Preocuparea pentru recuperarea
și valorificarea în măsură tot mai
mare a materialelor refblosibile a
ciștigat în amploare in ultima peri
oadă și în județul Harghita. Printre
noile măsuri initiate de organiza
țiile Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, de consiliile popu
lare și întreprinderea . speciali
zată se numără înființarea a
32 puncte fixe de colectare in
mediul urban si a altor 30 puncte
fixe in localitățile rurale, organi
zarea periodică a unor zile-record

de recuperare, amplasarea a sute
de miniconteinere la blocurile de
locuințe, a mii de recipient! in
unități comerciale si scoli pentru
colectarea hirtiei. a cioburilor de
sticlă și a altor materiale. Prin
centrele
întreprinderii
județene
pentru recuperarea si valorificarea
materialelor refolosibile s-au pre
dat pină acum economiei naționale
peste 25 000 tone oțel. 15 000 tone
fontă. însemnate cantităti de cupru,
alamă, bronz, plumb, aluminiu și
altele. (Nicolae Șandru).

BOTOȘANI : Tabără națională de artă a sticlei
și porțelanului
In cadrul colocviilor
de artă plastică „Ster
fan Luchian", desfășu
rate sub egida Festi
valului național „Cintarea României", cu
manifestare neîntre
ruptă in întregul an. a
avut loc la Dorohoi
inaugurarea
taberei
naționale de artă a
sticlei și porțelanului,
care iși consemnează
astfel cea de-a IV-a
ediție din existența
sa. Pentru elaborarea

unor noi lucrări de
artă contemporană din
sticlă și caolin — do
meniu modern, de ori
ginală formulă artisti
că — a sosit in acest
an încă o serie de 14
creatori, membri ai
Uniunii artiștilor plas
tici. Gazdă pentru efortul de creație al
plasticienilor, ca de
fiecare dată, este co
lectivul întreprinderii
de sticlărie și porțelan
Dorohoi, ai cărei ingi
neri, maiștri și munci

Conștiința civică a educatorului
ționară probată prin fapte,
trebuie să dea dovadă și
profesorul, educatorul, cel
chemat să formeze și să
promoveze spiritul revolu
ționar in muncă, în gîndire,
să acționeze cu hotărîre
impotriva a tot ce este
vechi și perimat, a tot ce
nu mai corespunde actua
lei etape, propagind cu în
drăzneală și putere de con
vingere un comportament
înaintat în toate împreju
rările.
Stilul profesoral este de
terminat. pe de o parte,
de misiunea pedagogică :
pe de alta, de felul cum
trăiește, de conduita mo
rală si civic-patriptică. de
demnitatea cu care-si în
deplinește educatorul vo
cația. Aceștia sînt cei doi
plâmîni prin care respiră
activitatea lui. Elevii, pă
rinții ii cinstesc ..harul",
dacă el însuși si-1 cinsteș
te prin felul cum gindeste
si vorbește, cum muncește,
prin viata si comportarea
sa pilduitoare.
Despre stilul de viată al
educatqrului in scoală. în
familie, in societate s-a
scris și s-a vorbit mult.
Orice succes sau insucces
în munca de educație a
fost pus în relație cu acest
fapt. Totuși, nu se va sub
linia îndeaiuns niciodată,
întrucît acest stil de viață
este atît de important in
cit de el atîrnă. de foarte
multe ori. însusi rostul
profesorului în viata scolii
și a societății. Exemplul
profesorilor buni, care au
devenit modele vrednice
de urmat.
este amintit
din generație in generație,
ca un îndreptar pentru vii
torime : „Pilda asta ne-a
lăsat-o profesorul X" sau
„Asa ne-a învătat profe
sorul cutare". Pe de altă
parte, cît de dureros este
să auzi despre un educa
tor că si-a pierdut demni
tatea morală si profesiona
lă — in fata elevilor, a pă
rinților. a localității în care
trăiește !
Cadrul didactic e un Om
prin excelentă. E drept că
nu rareori indivizi de
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tori subscriu cu entu
ziasm. și măiestrie la
colaborarea cu artiștii
în făurirea de lucrări
de
ținută.
Roadele
creației comune vor fi
grupate intr-o expozi
ție ce se va deschide
in sălile muzeului dorohoian., Exponatele se
vor adăuga celor 420
de lucrări aparținînd
unor artiști de marcă,
realizate in edițiile
anterioare ale taberei.
(Eugen Hrușcă).
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(Urmare din pag. I)

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Petre Lupu a fost numit in calitate
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste
România în Republica Portugheză,
in locul tovarășei Larisa Munteanu,
care a fost rechemată.

ZIUA

Președintele Republicii Irak

marinei

România

Cronica zilei

la periferia moralității il
doresc să fie ca ei. să se
amestece cu ei. să nu aibă
nici o calitate mai presus
de ei.
Uneori pot să ia
în derîdere virtuți si reți
neri ale acestuia. Insă,
pină la urmă, cei ce voiesc
să-I asimileze se îndepăr
tează inevitabil... Dar pot
exista, trebuie să recu
noaștem. si cazuri in care
dascălul să fie atras într-o
astfel de zonă de eclipsă a
vieții morale. Atunci se
întimplă un fenomen in
vers decit cel dorit si fi
resc : în loc ca focul să alunge rugina de Pe fier,
rugina cuprinde fierul : cu
asa tărie incit riscă să anuleze puterea focului. Si
astfel el isi pierde treptat
calitatea si rezistenta. Or.
dacă profesorul e profund
conștient de misiunea lui
educativ-revoluționară, el
va deveni încetul cu incetul
focul care încălzește și lu
minează și vîntul ce purifică
și ozonifică atmosfera moral-spirituală
din
jur.
Aceasta e un fel de lege a
gravitației care dimensio
nează, adună, armonizează
aproape toate componente
le activității profesorale.
Nu trebuie pierdute din
vedere.
așadar.
datoria
mereu trează.
conștiința
misiunii, spiritul de răs
pundere de care se cuvine
să facă dovadă educatorul
în opera de instruire și
educare a tinerei generații,
de formare a viitorilor con
structori ai societății comu
niste, oameni cu o multila
terală pregătire,
animați
în faptele lor de nobilele
îndemnuri ale sentimente
lor patriotice. Mai ales
in
circumstanțele
com
plexe ale
vieții,
cînd
se impune disponibilitate,
generozitate, prestanță mo
rală. Căci nu este de-ajuns
ca profesorul să vorbească
despre cinste, dreptate, bu
nătate. hărnicie, el însusi
trebuie să dovedească îm
plinirea acestora.
Să concretizăm printr-un
caz.
Cînd
se
închide
poarta școlii se gîndeș-

te profesorul și la cei
care, dintr-un motiv ori
altul, nu au putut partici
pa la lecții si activități ?
Un profesor povestea, oda
tă. că după o vizită făcută
unui școlar ce locuia un
deva foarte departe de li
ceu. în zilele următoare,
pe o vreme viforoasă, elevul respectiv a fost pre
zent la cursuri, unde. în
trebat fiind cum de a răz
bătut pe un asemenea
timp, răspunsul a fost :
„Cum să nu vin. tovarășe
profesor, de vreme ce dv.
ați mers la mine acasă 1".
Nu ne mai oprim aici asupra datoriei firești a
profesorului de a respec
ta cu fermitate atît legile
statului, codul eticii si echitătii socialiste, regula
mentul de ordine interioa
ră din unitatea școlară, cit
si conduita exemplară din
familie si. în loc de con
cluzii. am vrea să relevăm
că in activitatea instructiveducativă. școlară si extrascolară. echilibrul sufle
tesc al educatorului, la fel
ca si echilibrul dintre di
feritele lui preocupări, este
de mare trebuință. Lui i se
cere să fie un om cult, cu
o cultură deci multilaterală
— politică, științifică, spiri
tuală — cu un pronunțat
simț
practic,
un
bun
psiholog,
încununat
cu
virtuțile necesare misiu
nii pedagogice, un ade
vărat revoluționar, animat
de cauza nobilă a socialis
mului
si comunismului.
Niciodată să nu spună că
a făcut totul si nu mai are
nimic de făcut. Și. după
cum artistul respectă legi
le artei, constructorul pe
acelea ale construcției, tot
astfel si dascălul este da
tor să respecte legile scri
se si nescrise ale educației
si autoeducatiei si să fie
împlinitorul lor exemplar.
Iată doar citeva gînduri
care mi-au fost stimulate
de expunerea secretarului
general
al
partidului,
luminos îndemn la reflecție
și acțiune și pentru slujito
rii școlii.

teatre
• Opera Română (13 18 57) : Recital
de canto — 18
• Teatrul de operetă (13 83 48) : Suzana — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : București,
oraș al poeziei (spectacol de sunet
șl lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la „Expoflora" din parcul Herăstrău): Ano
timpul florilor (spectacol de muzică
șl poezie) — 14—18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : CtntA, cfocirlie
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (tn sala
Teatrului Mic) :
Cum se cuceresc
femeile — 18,30

cinema
• Pâstrează.-mă doar pentru tine :
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11: 13; 15; 17; 19, ia grădină —
20,45.
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20
• Să-ți vorbesc despre mine : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45;
19
• Duminică în familie : UNION
(13 49 04) — 9; 11 ; 13,15; 15,30; 17,45;
20
• Flăcări pe comori : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 13: 17; 19
• în fiecare zi mi-e dor de tine :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Rezervă la start : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19
• Pistruiatul (I—II) — 12; 15; 18,
Program de desene animate — 9 ;
10,30 : DOINA (16 35 38)
• Program de vacanță — 9; 11; 13,
Drumul oaselor — 15; 17; 19 : PACEA
(71 30 85)
• Misterele Bucureștilor : BUZEȘTl
(50 43 58) — 13; 17; 19
• Evadarea: FERENTARI (80 49 83)
— 15; 17; 19
• Tema : SALA MICA A PALATU
LUI — 19,30
• Duelul : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Actorul și sălbaticii (I—II) ; ARTA
(21 31 86) — 9; 12; 15; 18
• Noile povești ale Șeherezadei :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : FAVORIT (45 31 70) — 9; II;
13; 13; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• întîmplări pe vasul „Speranța" :
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20
• Legenda
Iul On Dai :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă albă : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 20,45
• Lovitura fulgerătoare : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11: 13; 13; 17; 19
• Misiune specială: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

Valorificarea deplină a valențelor
mecanismului economic
(Urmare din pag. I)
gată în acest domeniu, se poate
spune Că încă nu au fost puse în
valoare toate valențele de stimulent
activ al dezvoltării pe care îl con
ține în sine acordul global. în Te
zele .din aprilie, secretarul general
al partidului remarca : „Noi am in
trodus principiul acordului global.
Acolo uncie il aplicăm term avem
rezultate bune și trebuie să facem
astfel incit să funcționeze real și nu
statistic, pentru că dacă luăm statis
tica, 95 la sută funcționăm pe acor
dul global. Dar realitatea nu este
chiar așa ! Acordul global nu se
aplică în mod corespunzător peste
tot".
Pentru ca mecanismul economicofinanciar să poată funcționa in bune
condiții este necesar ca acordul glo
bal să fie generalizat și aplicat in
tegral in toată economia națională,
să se asigure in toate unitățile legă
tura dintre rezultatele muncii și ni
velul veniturilor, dintre rezultatele
individuale Si colective, generale ale
întreprinderii. Totodată, trebuie, atit
în faza de plan, cît și in cea de exe
cuție a acestuia, să se asigure corela
ția productivitate-retribuire. care are
o importanță deosebită in infăptuirea
reproducției lărgite și reprezintă axul
central și scopul întregului sistem de
retribuire în acord global. Aceasta
înseamnă să se asigure sporirea mai
rapidă a productivității muncii față
de retribuția medie, iar productivi
tatea muncii să fie, pe cit posibil,
unica sursă de creștere a venituri
lor. La nivel de unitate, respectarea
acestei corelații asigură, in primul
r.înd, reducerea costurilor pe unita
tea de produs, diminuarea cheltuie
lilor de muncă vie și muncă mate
rializată datorită sporirii forței pro

ductive a muncii. La nivelul eco-'
nomiei naționale, creșterea mai rapi
dă a productivității muncii decit a
retribuției asigură resurse suplimen
tare pentru acumulare, echilibrul
dintre cererea solvabilă și ofertă,
dintre veniturile populației și fondul
de marfă, dintre cantitatea de bani
aflată în circulație și ofertă, pre
cum și stabilitatea circulației rho^
netare.
în concepția P.C.R., a secretaru
lui său general, finanțele reprezintă
o componentă organică a noului me
canism economico-financiar. Conco
mitent cu generalizarea noului me
canism economic, în domeniul finan
țelor au fost luate următoarele mă
suri mai importante : introducerea
in activitatea de planificare a ace
lor indicatori care exprimă laturile
calitative, de eficiență a întregii
munci sociale ; întocmirea bugete
lor de venituri și cheltuieli pe fie
care unitate și organizație economi
co-socială ; constituirea fondurilor
proprii pentru întărirea autogestiunii
Si asigurarea autofinanțării : întări
rea controlului financiar. Beneficiul
a devenit nu numai un indicator de
bază, ci și o trăsătură definitorie a
autogestiunii
economico-financiare.
Un moment decisiv in perfecțio
narea mecanismului financiar l-a
constituit elaborarea. In acest an, a
programelor de norme și normative
economico-financiare și a progra
mului privind fondurile circulante.
Pe această bază s-a asigurat creș
terea rolului activității economicofinanciare în elaborarea și funda
mentarea planurilor, în gospodărirea
cu înaltă eficiență a tuturor resur
selor materiale și bănești.
Deși, pe ansamblu, se poate apre
cia că unitățile economice au obți

nut unele rezultate pozitive In uti
lizarea finanțelor ca pîrghie pentru
aplicarea eficientă a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar,
rezultatele obținute nu sint la ni
velul exigențelor și obiectivelor sta
bilite de conducerea partidului și
statului.în acest■•sens, tovarășii!
Nicolae Ceaușescu a subliniat în cuvîntarea la Plenara comună a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Național al Agri
culturii „că nu putem fi pe deplin
mulțumiți de felul cum s-au aplicat
aceste programe, dc modul in care
organele financiare — din toate sec
toarele șl la toate nivelurile — iși în
deplinesc răspunderile mari pe care
le au. Pornind de la aceasta, se
impune ca ministerele, centralele,
întreprinderile, organele financiarbancare și de aprovizionare tehnicomaterială să acționeze cu maximă
responsabilitate pentru recuperarea
ncrealizărilor față de prevederile de
plan în ce privește reducerea chel
tuielilor de producție, îndeosebi ma
teriale, pentru rentabilizarea tuturor
produselor și unităților, pentru în
cadrarea strictă in normativele do
costuri aprobate."
în concluzie, utilizarea cu compe
tentă a pirghiilor și instrumentelor
mecanismului
economico-financiar,
respectarea riguroasă a normative
lor financiare, a legilor țării
sînt
cerințe de bază ale unei temeinice
și judicioase fundamentări a preve
derilor de plan pentru toate do
meniile de activitate. Aceasta pre
supune ca organele de conducere
colectivă de sus pină jos, și in pri
mul rînd centralele și întreprin
derile. să ia toate măsurile organi
zatorice. tehnice si economice pen
tru îndeplinirea planului la toți in
dicatorii.

ACTUALITATEA SJPOHTIVĂ
Noi performanțe internaționale
ale sportivilor români
• Trei titluri de campioni mondiali de juniori (două la tenis
de masă $i unul la canotaj academic) • Victorii Ia Balcaniada
de natatie a Juniorilor
• Campionatele europene de te
nis de masă pentru juniori de la
Novi Sad s-au încheiat cu un re
marcabil succes al tinerilor sportivi
români, care au cucerit in cele opt
zile de concurs 8 medalii : 2 de aur,
3 de argint și 3 de bronz.
Performera echipei române a fost
Otilia Bădescu, care a ciștigat ti
tlul de campioană continentală de o
manieră spectaculoasă, intrecind-o
in finală cu 2—1 (21—18, 15—21,
21—16) pe sovietica Veronika Krestianinova.
Otilia Bădescu, cotată între cele
mai bune jucătoare ale lumii, și-a
confirmat din nou marele său talent,
virtuozitatea tehnică și stilul de joc
modern, fiind singura concurentă
neînvinsă în probele de simplu. Cu
citeva ore înainte, Otilia Bădescu,
impreună cu Călin Creangă, obținu
se medalia de aur și în proba de
dublu mixt.
In finală, la dublu mixt. Otilia
Bădescu și Călin Creangă au între
cut pe coechipierii lor Maria Bogoslov și Romulus Revisz cu 2—0
(21-12, 21—10).
• La campionatele mondiale de
canotaj academic pentru juniori,
desfășurate la Milano, echipajul
României în proba feminină de schit
4 plus I a obținut medalia de aur,
cu timpul de 5’08”12/100. Pe locu
rile următoare s-au situat echipaje
le R.D. Germane — 5’08”35/100. Aus
traliei — 5T4”45/100, Bulgariei —
5’19”53/100, Franței — 5’22”44/100 și
U.R.Ș.S. — 5’24”90/100.

• La Balcaniada de natatie pen
tru juniori, desfășurată in localita
tea iugoslavă Obrenovac, sportivii
români s-au numărat printre pro
tagoniștii întrecerilor, obținind nu
meroase victorii și locuri fruntașe.
Din echipa română s-au evidențiat,
in mod deosebit. Caria Negrea, Car
men Roșioru, Diana Ureche. Alexan
drina Croitoru, Corina Dumitru, Ma
rius Crișan — in probele de înot —
și Ioana Voicu, Monica Mate, Luana
Ciufuligă, B. Cibu și S. Baca — la
săritura in apă.

• Desfășurat la Fraga, meciul in
ternațional amical de gimnastică din
tre echipele feminine ale României
și Cehoslovaciei s-a încheiat cu sco
rul de 393,85—389,45 puncte în fa
voarea sportivelor românce.
La individual compus, pe primul
loc s-a clasat gimnasta româncă Da
niela Silivaș, cu un total’ de 79,45
puncte, urmată de coechipierele sale
Celestina Popa — 79.15 puncte, Ga
briela Potorac — 78,70 puncte, Ive
ta Polokova (Cehoslovacia) — 78,35
puncte. Alena Drevjana (Cehoslova
cia) — 78,00 puncte, Camelia Voinea
(România) — 77,80 puncte.
*
FOTBAL. In turneul internațional
de fotbal pentru juniori „Cupa Prie-.
tenia", care se desfășoară în orașul
polonez Legnica, s-au înregistrat
următoarele rezultate : România —
Ungaria 1—0 (1—0) ; Polonia (B) —
U.R.S.S. 1—0 (1—0) ; R.P.D. Co
reeană — R.D. Germană 2—1 (1—1);
Polonia — Bulgaria 2—2 (2—0).
• Turneul internațional de fotbal de
la Bruges a fost ciștigat de echipa

BOX: Campionii
pe 1988
în sala sporturilor din Constanța
s-au încheiat întrecerile Campiona
telor republicane de box. Ia care au
participat peste 100 de pugiliști de
la cluburile și asociațiile din întreaga
țară.
Titlurile de campioni au fost adju
decate de următorii sportivi (în or
dinea celor 12 categorii de greutate):
Marian Gîndac (Steaua), Adrian
Mărcuț (Metalul Salonta), Ion Guzganu (Steaua), Daniel Dumitrescu
(Dinamo), Daniel Măeran (Steaua),
Viorel Mihăilă (Steaua), Francisc
Vaștag (Dinamo), Rudei Obreja (Di
namo), Mihai Valentin (Farul Con
stanța), Mihai Vasilache (I.M.G.
București), Ion Simina (Steagul
roșu Brașov) și Miclos Paisz (Voința
Cluj-Napoca).
Iată rezultatele înregistrate in fi
nale : categoria șemimuscă : Gîndac
b.p. Dragomir ; categoria muscă :
Mărcuț b.p. Aliuță ; categoria cocoș :
Guzganu b.p. Nistor; categoria pană.
Dumitrescu ciștigă prin abandon in
repriza a IlI-a la Talpoș ; categoria
semiușoară : Măeran b.p. Panaite ;
categoria ușoară : Mihăilă b.p. Go
gol ; categoria semimijlocie : Vaștag
b.p. Nițulescu : categoria mijlocie
mică : Obreja b.p. David ; categoria
mijlocie : Valentin b.p. Florian Vasile ; categoria semigrea : Vasilache
b.p. Senciuc ; categoria grea : Se
mina b.p. Beșliu ; categoria supergrea : Paisz b.p. Golumbeanu.
★

Anderlecht Bruxelles, care a între
cut în finală cu 3—1 formația F.C.
Bruges. In meciul pentru locul 3,
Steaua București a învins cu 3—2
pe Atletico Bilbao, Golurile echipei
române au fost înscrise de Plăgi (2)
și Pena.
ATLETISM. Recordmanul mondial
Ben Johnson a ciștigat cursa de
100 m plat, la campionatele Canadei,
cu timpul de 9”90/100.

*
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Noile principii-la temelia
unor relații interstatale
constructive, profund democratice
tență a fiecărei națiuni și deci rea
lizarea acestor principii trebuie să
stea permanent în centrul activității
noastre, a tuturor statelor !“
Așa cum subliniază secretarul ge
neral al partidului nostru, președin
tele Republicii. întronarea
noi or
principii de relații are profunde te
meiuri obiective, este cerută de
înseși realitățile lumii contempora
ne. Imaginea de ansamblu pe care
o oferă în zilele noastre omenirea,
cu fațetele ei atit de contrastante,
cu enormele decalaje economice, cu
atitea nedreptăți, și inechități, este
de fapt in mare parte rezultatul fap
tului că, de la însăși apariția state
lor, raporturile dintre ele au fost
bazate pe „dreptul" celui mai pu
ternic. că asemenea relații, duse la
ultimele consecințe de colonialism și
imperialism, au făcut ca intuise zo
ne ale globului, cu sute și sute de
milioane de oameni, să fie condam
nate la înapoiere și mizerie.

Retrospectiva anilor care au trecut
de, la actul istoric de la 23 August
1944 — moment de hotar in desti
nele patriei — reliefează ca unul
din izvoarele cele mai fertile ale
prestigiului internațional al Româ
niei angajarea fermă pentru promo
varea unor principii noi, democra
tice in relațiile interstatale. Cu deo
sebire in perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al- partidului,
perioadă de puternică afirmare a
tării, noastre în viața internațională,
promovarea noilor principii a deve
nit o orientare programatică a po
liticii externe românești.
Ferm și statornic este demersul
României socialiste, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în favoarea clă
dirii unor raporturi interstatale în
temeiate pe normele legalității și
justiției internaționale.
Neobosită
este acțiunea țării noastre, a pre
ședintelui ei pentru întronarea in
întreaga viață internațională a prin
cipiilor respectării independenței și
suveranității naționale, egalității in
drepturi și avantajului reciproc, nea
mestecului in treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea
cu forța, respectării dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a fi stăpin pe propriile destine.
Promovarea acestor principii car
dinale a devenit in ultimele două
decenii esența însăși a politicii par
tidului și statului nostru. Opțiunea
in favoarea acestor principii este
înscrisă in înseși documentele fun
damentale de partid și de stat — in
Programul P.C.R., în rapoartele, ex
punerile și cuvintările secretarului
general al partidului, președintele
Republicii.
Acționind neabătut pentru respec
tarea strictă a principiilor legalității
și justiției in raporturile dintre toa
te statele. România depune stărui
toare eforturi pentru generalizarea
lor la scara intregii lumi, oferind ea
însăși un exemplu in acest sens. Ast
fel, noile principii de relații au fost
consfințite in tratatele și declarațiile
comune semnate de țara noastră cu
state de pe toate continentele. Se
poate afirma că, practic, nu există
document politic semnat de România
cu o altă țară in care să nu fi fost
inscrise aceste principii, întărite de
angajamentul de fermă respectare a
lor at.it in raporturile bilaterale, cit
și in cele cu alte state. Totodată,
de-a lungul anilor. România s-a nu
mărat printre promotorii dezbateri
lor in diverse foruri pentru codifi
carea lor in documentă internațio
nale de mare însemnătate politică,
în acest sens, o contribuție impor
tantă a adus țara noastră la elabo
rarea decalogului de principii din
Actul final de la Helsinki.
în toți acești ani. România, pre
ședintele ei și-au manifestat in mo
dul cel mai categoric sprijinul pen
tru cauza independenței și suverani
tății popoarelor, pentru excluderea
amestecului, sub orice formă și sub
orice pretext, in treburile interne ale
altor state. Iar ori de cite ori intr-o
parte sau alta a lumii aceste norme
au fost inculcate, ori de cite ori unui
popor i-a fost nesocotit dreptul sa
cru de a fi liber și stăpin in propria
țară, România s-a situat in apăra
rea noilor principii, cerind respec
tarea lor riguroasă și fără nici o
excepție. Nu încape îndoială că, dacă
astăzi numele României, al președin
telui Nicolae Ceaușescu sint. rostite
cu respect și considerație pe cele
mai diferite meridiane, aceasta se
datorește in mare măsură tocmai
fermității, perseverenței și intransi
genței cu care țara noastră a acțio
nat și acționează pentru respectarea
strictă in relațiile interstatale a nor
melor dreptului internațional, pentru
făurirea unei lumi a egalității și
dreptății.
Explicind motivele pentru care
România acționează cu atita stăru
ință pentru întronarea noilor prin
cipii. tovarășul Nicolae Ceaușescu
arăta : „Independența nu este o pro
blemă ide zile mari. Independența
este o problemă de viață, de exis

r

Respectarea noilor principii, înlă
turarea totală și definitivă a poli
ticii de dominație și dictat sint re
clamate , astăzi cu tot mai multă vi
goare de către popoare, acest lucru
fiind rezultatul uriașelor schimbări
intervenite in ultimele decenii, cind
pe harta lumii au apărut zeci de
state noi, care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare. Or, una
din trăsăturile esențiale ale actualei
evoluții internaționale, permanent
evidențiată de România, este tocmai
afirmarea puternică a voinței po
poarelor de a se dezvolta liber, de
plin stăpine pe propriile destine, de
a-și făuri viața potrivit aspirațiilor
și intereselor lor naționale.
Evoluțiile ireversibile pe acest fă
gaș pun in lumină cu tot mai mare
claritate faptul că vechiul sistem de
relații și-a trăit traiul, a devenit
istoricește perimat și, ca atare, este
inevitabilă dispariția sa, chiar dacă
acest lucru nu convine acelor state
care vreme îndelungată au profitat
de pe urma raporturilor de inechi
tate impuse prin forța armelor. Por
nind de la aceasta, România a mili
tat și militează cu hotărîre pentru
restructurarea relațiilor interstatale,
pentru adaptarea lor la noile reali
tăți, subliniind pe bună dreptate că
schimbările in acest sens nu sint
nicidecum o concesie, un act de ge
nerozitate. ci o cerință legică, obiec
tivă, un imperativ major al contem
poraneității.
Este limpede că numai într-un
climat mondial guvernat de normele
echității și justiției
popoarele iși
pot concentra eforturile și resursele
in vederea unei veritabile dezvoltări
economice, sociale și culturale. în
același timp, noile principii de re
lații au menirea de a asigura cadrul
de liniște și de securitate propice
unei conlucrări fructuoase intre sta
te. ele constituind piatra unghiulară
a păcii și destinderii in lume. Expe
riența vieții internaționale, inclusiv
evoluțiile politice din ultima vreme,
arată că numai prin respectarea
strictă a noilor principii este posi
bilă stabilirea de raporturi normale

NILE DE PRESA
oe scurt
CONSFĂTUIRE. La Montevideo a
avut loc o consfătuire a partidelor
comuniste din unele țari latinoamericane. Participanții au analizat
situația politică din regiune si au
procedat la un schimb de opinii in
legătură cu activitatea și sarcinile
actuale ale partidelor comuniste din
America Latină.

VIZITA. Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, a efectuat o vizită la Kabul,
unde a avut convorbiri cu președin
tele Afganistanului, Najibullah. cu
alți conducători afgani. Convorbiri
le s-au referit la diverse aspecte
ale situației din Afganistan și ale
îndeplinirii acordurilor de la Ge
neva cu privire la reglementarea
politică a problemelor in jurul
Afganistanului.
CONVORBIRI. Secretarul federal
pentru afacerile externe al R.S.F.I.,
Budimir Loncear, a avut convorbiri
cu omologul său cipriot. Ghiorghios
lacovou. aflat intr-o scurtă vizită
la Belgrad. Au fost analizate rela
țiile bilaterale, mai ales in dome
niul economic, și au avut loc
schimburi de opinii privind apro
piata conferință la nivel ministerial
a mișcării de: nealiniere, care se va
desfășura, in septembrie, la Nicosia,
precum și asupra stadiului proble
mei cipriote.

ÎNTR-UN MESAJ adresat na
țiunii cu prilejul aniversării inde

pendenței țării, președintele Boliviei, Victor Paz Estenssoro, a ară
tat că in ultimul an s-a menținut
stabilitatea economică pe plan in
tern și s-a consolidat sistemul de
mocratic. El a insistat asupra ne
cesității intensificării exporturilor
pentru a se depăși problemele le
gate de dezechilibrul balanței de
plăți. In domeniul politicii exter
ne. șeful statului bolivian s-a pro
nunțat in favoarea unei soluții latino-americane pentru
instaurarea
păcii în America Centrală.

MANEVRE MILITARE. între 16
iulie-6 august s-au desfășurat in
Pacific manevrele militare „Rimpac-88“. Au luat parte 45 de nave
de suprafață și submarine, circa
200 de avioane și peste 50 000 de
militari din S.U.A., Japonia, Ca
nada și Australia.

TEST. Forțele navale ale Statelgr
Unite au efectuat un nou test cu
racheta de croazieră ..Tomahawk".
Racheta a fost lansată de la bor
dul unui submarin aflat în Golful
Mexic in direcția unui obiectiv
terestru.
POLITIA SUD-COREEANA a
anunțat că a adoptat măsuri me
nite să blocheze marșul studenților
spre Panmunjon. unde urmează să
se intilnească cu colegi din R.P.D.
Coreeană. Convorbirile dintre dele
gațiile de studenți din cele două

intre țări libere și egale în drepturi,
aceasta constituind esența insăși a
coexistenței pașnice intre toate
statele.
Se cuvine amintită, ca una din
contribuțiile de mare însemnătate
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la
afirmarea noilor principii, evidenție
rea caracterului lor unitar, faptul că
ele alcătuiesc un tot organic, neputind fi concepute izolat și cu atit
mai puțin opuse unul celuilalt. Viața
însăși demonstrează în această pri
vință că nerespectarea unuia dintre
principii înseamnă, in fapt, negarea
tuturor celorlalte. Nu poate fi vorba,
de pildă, de independență și suvera
nitate națională in condițiile unor
imixtiuni din afară, indiferent sub
ce formă, tot așa precum egalitatea
in drepturi este de neconceput în
afara unei riguroase respectări a in
dependenței și suveranității națio
nale.
Faptul că noile principii de relații
s-au impus tot mai mult, au cunos
cut și cunosc o largă afirmare și
recunoaștere internațională repre
zintă, desigur, o însemnată cucerire
a popoarelor. Practic nu există stat
care să nu fi acceptat noile princi
pii. De fapt, prin insăși aderarea la
Organizația Națiunilor Unite,, toate
țările membre s-au angajat să le
respecte. Este însă de la sine înțeles
că simpla recunoaștere, acceptarea
„teoretică" a principiilor amintite
nu este nicidecum suficientă. Așa
cum atestă evoluțiile de pe scena
mondială, există, din păcate, destule
exemple de situații cind, cu toată
recunoașterea în vorbe a noilor
principii de relații, ele sint nesocotite
sau încălcate in mod deliberat. în
ultima analiză, stările de tensiune
și de conflict existente in prezent in
diverse zone ale globului, reprezentind tot atitea surse de pericol la
adresa păcii, au ca una din principa
lele cauze tocmai nerespectarea nor
melor de justiție și legalitate inter
națională. In lumina acestei realități,
țara noastră consideră ca o cerință
de stringentă actualitate intensifica
rea luptei pentru ca recunoașterea
formală a noilor principii să fie în
soțită de aplicarea lor efectivă în
viață, astfel ca dreptului forței să-i
ia locul forța dreptului.
Importanța pe care partidul și sta
tul nostru o acordă noilor principii
derivă și din faptul că
stricta lor
respectare oferă cheia soluționării
pe calc pașnică, prin tratative, a pro
blemelor litigioase. Acesta este
sensul profund umanist al apelurilor,
pătrunse de marea răspundere față
de soarta păcii, adresate de secre
tarul general al partidului nostru,
președintele Republicii, pentru abor
darea tuturor acestor probleme por
nind de la necesitatea respectării
neabătute a principiilor echității și
justiției. Aceasta este rațiunea de
mersurilor și eforturilor . consecven
te, de larg ecou internațional, pen
tru reglementarea conflictelor exis
tente exclusiv prin mijloace politice,
prin tratative, pe baza normelor le
galității internaționale, ținindu-se
seama de interesele tuturor po
poarelor.
în repetate rinduri. țara noas
tră, prin glasul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că un
rol hotâritor in generalizarea noilor
principii in viața internațională
revine popoarelor, care trebuie să-și
iacă auzită vocea cu putere ori de
cite ori se petrec încălcări ale nor
melor
legalității
internaționale.
Aceasta este, după părerea partidu
lui și statului nostru, una din cele
mai importante misiuni ce revin
forțelor
social-politice
înaintate,
comuniștilor, tuturor celor ce mili
tează pentru progres și democrație.
Este un îndemn izvorît din convin
gerea că numai pe temelia unor ase
menea principii poate fi clădită o
lume a păcii și dreptății, in care
toate popoarele să se poată dezvolta
liber și independent, in care să-și
găsească împlinire năzuințele de
progres și prosperitate ale întregii
omeniri.

V. OR OS

părți ale Coreei ar urma să aibă
loc la 15 august.

DISCURS. „Cerem guvernului
S.U.A. să înceteze agresiunea îm
potriva Nicaraguei si să adopte ca
lea dialogului in vederea normali
zării relațiilor bilaterale" — a spus
președintele
Nicaraguei.
Daniel
Ortega Saavedra. intr-un discurs
pronunțat in localitatea Esteli. El
s-a pronunțat pentru încetarea
conflictului militar intern declan
șat de forțele „contras" sprijinite
din exterior, subliniind in acest
sens necesitatea de a se respecta
hotărirea unilaterală a guvernului
sandinist de încetare a operațiuni
lor ofensive.
DECLARAȚIE. Situația militară
din sudul Angolei este in prezent
total favorabilă forțelor armate an
goleze — a declarat Eduardo dos
Santos. președintele M.P.L.A. —
Partidul Muncii. El a subliniat ca,
in perioada 1976—1988. armata angoleză a fost nevoită să desfășoare
un război permanent, atit Împotri
va trupelor sud-afticane. cit și a
forțelor antiguvernamentale din
gruparea U.N.I.T.A.

PRIMIRE. Vicepreședintele Si
riei. Abdel Halim Khaddam. l-a
primit pe ministrul somalez de ex
terne, Mohamed Hamad. în cadrul
convorbirii ce a avut Joc cu acest
prilej au fost abordate prob'eme
privind ultimele evoluții din Afri
ca și aspecte ale relațiilor somalezo-etiopiene.
O MANIFESTAȚIE POPULARA
de o amploare fără precedent a
avut loc în capitala Paraguayului,
unde aproximativ 40 000 de persoa
ne au demonstrat împotriva re
gimului dictatorial al generalului

ITALIA,

„SĂPTĂMÎNĂ CULTURALĂ
ROMÂNEASCĂ

ROMA 8 (Agerpres). — tn loca
litatea italiană Manfredonia se des
fășoară o „Săptămină culturală ro
mânească", organizată sub auspicii
le comitetului provincial al Confe
derației de acțiune populară.
S-a. deschis o expoziție de carte
contemporană românească, la loc de
frunte fiind prezentate opere ale
președintelui Nicolae Ceaușescu.
Sint expuse, de asemenea. lucrările
științifice ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu
apărute in limba italiană, lucrări de

istorie, știință, literatură. Au mai
fost inaugurate expoziții de pictură,
artizanat și de fotografii.
La inaugurarea manifestărilor
din cadrul „Săptăminii culturale
românești" au vorbit primarul ora
șului Manfredonia, Matteo Quitadamo, președintele comitetului pro
vincial al Confederației de acțiune
populară și președintele asociației
artizanilor din localitate.
Au participat autorități locale,
oameni de cultură și artă, ziariști,
un numeros public.

încetarea cursei înarmărilor

- problema centrală a omenirii
împotriva experiențelor nucleare
și a modernizării armelor atomice
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
îh apropierea poligonului de expe
riențe nucleare americane din Ne
vada s-a desfășurat o amplă de
monstrație de protest a milifanților
pentru pace. Participanții. au cerut
administrației S.U.A. să pună capăt
testelor cu arme nucleare.
în cadrul unei conferințe de presă,
senatorul Edward Kennedy s-a pro
nunțat din nou pentru încetarea ime
diată a experiențelor nucleare și
pentru oprirea modernizării arsena
lelor nucleare ale S.U.A.

Politia a efectuat mai multe zeci
de arestări în rindul demonstranților.

BONN 8 (Agerpres). — Moderni
zarea rachetelor nucleare americane
cu rază scurtă de acțiune va consti
tui un serios pericol pentru nego
cierile privind dezarmarea in Euro
pa și va da semnalul continuării
înarmărilor nu numai în sfera ar
mamentelor nucleare tactice, ci și in
alțe domenii — a declarat Horst
Ehmke. vicepreședintele fracțiunii
P.S.D. in Bundestagul vest-german.

Manifestație a organizațiilor antimilitariste
din Grecia
ATENA 8 (Agerpres). — La Olym
pia a avut loc o intîlnire panelenă
a primarilor orașelor declarate zone
denuclearizate. Au participat prima
rii unui număr de peste TO de loca
lități grecești, militanți pentru pace
și dezarmare; manifestarea a consti

tuit prilejul unui schimb de experi
ență a organizațiilor antimilitariste
elene.
în documentul adoptat se subli
niază necesitatea activizării efortu
rilor tuturor categoriilor sociale in
lupta pentru preîntîmpinarea unui
război nuclear.

Apel la intensificarea eforturilor
pentru înfăptuirea dezarmării
TOKIO 8 (Agerpres). — Conferin
ța antinucleară internațională de la
Nagasaki, la lucrările căreia au
participat militanți pentru pace și
împotriva războiului din 26 de țări,
a lansat un apel la intensificarea
luptei împotriva cursei inarmărilor

nucleare, pentru încetarea experien
țelor cu arme de distrugere in masă
și crearea de zone denuclearizate in
diferite regiuni ale lumii. Participanții s-au pronunțat pentru noi
pași concreți pe linia asigurării pro
cesului de dezarmare nucleară,

Iranul și Irakul au acceptat propunerea privind
încetarea focului și începerea de convorbiri directe
Consultări în Consiliul de Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au avut loc consultări
ale membrilor Consiliului de Secu
ritate in legătură cu acordul expri
mat de Iran și Irak față de propu
nerea secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, privind în
cetarea focului și începerea de con
vorbiri directe privind reglementa
rea conflictului.
într-o declarație făcută presei,
secretarul general
al O.N.U.
a
apreciat că, după anunțarea datei
încetării focului, pentru intrarea efectivă in vigoare a acestei hotăriri
sint necesare pregătiri de aproxi
mativ două săptămini.
Membrii Consiliului de Securita
te continuă consultările, urmînd să

adopte, în cadrul unei ședințe ofi
ciale. hotărirea privind data încetă
rii focului in Goîf.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— O delegație a Ligii Arabe, alcă
tuită din Chedli Klibi. secretar ge
neral al organizației panarabe. și
miniștrii de externe ai Arabici
Saudite și Marocului, a sosit la New
York. Membrii delegației vor avea,
la sediul Națiunilor Unite, convorbiri
cu secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, și cu mem
brii permanent ai Consiliului de
Securitate, consacrate aplicării pre
vederilor Rezoluției 598 privind con
flictul iraniano-irakian — informea
ză agențiile KUNA Și I.N.A.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarație a regelui Iordaniei in legătură cu măsurile pe care
le-a inițiat privind teritoriile ocupate & Vizita președintelui
Tunisiei in Libia • Convorbiri israeiiano-americane
AMMAN 8 (Agerpres). — La o
conferință de presă organizată la
Amman, regele Hussein al Iordaniei
a declarat că țara sa consideră Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei drept singurul reprezentant legi
tim al poporului palestinian. El a
spus, totodată, că o pace globală nu
poate fi instaurată in Orientul Mij
lociu decît pe calea convocării unei
conferințe internaționale la care să
participe cele cinci țări membre per
manente ale Consiliului de Securita
te și toate părțile implicate, -inclusiv
O.E.P. — relatează agenția MENA.
Referindu-se la măsurile pe care
le-a inițiat'privind teritoriile ocupa
te. suveranul iordanian a arătat că
ele sint. conforme cu rezoluțiile re
uniunilor arabe la nivel înalt, țara
sa urmînd să sprijine in continuare
poporul palestinian in toate privin
țele, pină la crearea unui stat pa
lestinian independent.

oficială palestiniană la Amman agenției MENA.
TUNIS 8 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei a
cerut secretarului general al O.N.U.
și Consiliului de Securitate să-și
asume responsabilitățile in asigura
rea protecției populației palestiniene
din teritoriile ocupate, in conformi
tate cu normele de drept internațio
nal. într-o declarație citată de agen
țiile MENA și China Nouă, purtăto
rul de cuvint al O.E.P. a arătat că
forțele israeliene de ocupație au
atacat tabăra de refugiați palesti
nieni Al-Shata. din Gaza, utiligind
arme de foc și grenade cu gaze la
crimogene. Trupele atacatoare
au
declarat tabăra drept zonă militară
și au reținut 150 de persoane.

KUWEIT 8 (Agerpres). — în capi
tala kuweitiană au avut loc convor
biri intre emirul Kuweitului, șeicul
Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah,
și președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, Yasser Arafat. Au fost
examinate ultimele evoluții pe plan
arab, cu precădere problema pales
tiniană, informează agenția MENA.

TRIPOLI 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Tunisiei, Zine El Abidine
Ben Aii,.aflat in vizită la Tripoli, a
avut convorbiri cu colonelul Moammer Al-Kadhafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie a
Marii Jamahirii
Arabe
Libiene
Populare Socialiste. Convorbirile la
nivel inalt Iibiano-tunisiene au fost
dominate de probleme privind rela
țiile bilaterale, raporturile dintre
țările maghrebiene, situația din Orientul Mijlociu și din zona Golfului.

AMMAN 8 (Agerpres). — O dele
gație palestiniană condusă de Mo
hammed Abbas, membru al Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, urmează să so
sească la 11 august la Amman pen
tru a examina împreună cu oficiali
tățile iordaniene situația rezultîrid
din hotărirea Iordaniei de a înceta
legăturile administrative Și juridice
cu Cisiordania, a declarat o sursă

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Prlmul-ministru al Israelului, Yitzhak
Shamir, a avut convorbiri cu Ri
chard Murphy, asistentul secretaru
lui de stat al S.U.A. pentru proble
mele Orientului Mijlociu și Asiei d
sud. Au fost examinate
ultimele
evoluții ale situației din teritoriile
ocupate. Trimisul american a confe
rit. de asemenea, eu Shimon Pereș,
vicepremierul și ministrul de exter
ne israelian.

În primele rinduri ale luptei
împotriva apartheidului

Imaginea surprinsă de obiectivul fotografic redă momentul distrugerii a
patru rachete sovietice cu rază mai scurtă de acțiune, de tip OTR 22 (SS 12),
in apropiere de localitatea Sariozek, din R.S.S. Kazahă. Luni, in apropierea
orașului Sarni, din vestul Ucrainei, ou început- operațiunile de distrugere a
instalațiilor de lansare și a mijloacelor de transportare ale rachetelor sovie
tice RȘD-10 (cunoscute in Occident sub denumirea de SS-20) — informează
agenția T.A.S.S. Este prezent un grup de inspectori americani. Operațiunile
au loc în conformitate cu Tratatul sovieto-american privind lichidarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă de acțiune

Opoziție

față de

prezența

americane
MANILA 8 (Agerpres). — într-un
interviu acordat publicației „The
Manila Chronicle", citată de China
Nouă, liderul minorității din Senatul
Filipinelor. Juan Ponce Enrile, a
declarat că se opune prezenței ba zelor militare americane pe teritoriul
țării. în opinia sa, existenta acestor
baze vine .în contradicție cu princi

Alfredo Stroessner și pentru reve
nirea la democrație. Demonstrația
s-a desfășurat — in pofida unei
interdicții oficiale — pe principa
lele artere ale capitalei paraguaiene, Asuncion, și a întrunit ade
ziunea principalelor organizații po
litice și sindicale din țară.

CONFERINȚA. Sarcinile stabili
zării economiei și
sistemului fi
nanciar ale țărilor din vestul Afri
cii se află in centrul dezbaterilor
celei de-a Vl-a Conferințe a șefi
lor de stat și de guvern din țările
membre ale Uniunii monetare vest- .
africane (U.M.O.A.), ale cărei lu
crări se desfășoară la
Cotonou.
Scăderea vertiginoasă a prețurilor
la produsele tradiționale afrioane
de export și rambursarea împru
muturilor acordate în condiții înro
bitoare de instituțiile de
credit
occidentale au dus. in ultimii ani.
la agravarea situației economice a
țărilor din regiune — a arătat pre
ședintele Beninului. Mathieu Kerekou, în cuvintul rostit la deschi
derea conferinței.
O AMBARCAȚIUNE avînd la
bord pește 500 de persoane s-a scu
fundat in apele fluviului Gange in
apropiere de orașul indian Khatihar, din statul Bihar. Potrivit da
telor preliminare, este posibil ca.
peste 400 de persoane să-și fi pier
dut viața. Au fost salvați 100 de
pasageri.

CAPTURA. Poliția thailandeză a
reușit să captureze, in urma unei
operațiuni la care . au luat parte
unități speciale, una dintre cele mai
mari „fabrici" de prelucrare a nar
coticelor din tară. Au fost canturate 20 de kilograme de heroină nură,
36 de kilograme de opiu și 20 de
kilograme de morfină.

in

bazelor militare

Filipine

piile inscrise în constituție, cu su
veranitatea țării.
Pe teritoriul Filipinelor se află
două mari baze ale S.U.A. — baza
aeriană Clark și baza navală de la
Subic — care constituie obiectul
negocierilor dintre guvernul filipinez
și cel american in legătură cu acor
dul privind bazele militare america
ne, ce va expira in 1991.

Situația dramatică
a imigranților
din Italia
ROMA 8 (Agerpres). — Mai multe
sute de polițiști au efectuat, dumi
nică, o amplă acțiune de evacuare a
imigranților din adăposturile lor,
ocupate fără, autorizație, pe strada
Dateo din Milano. Dintr-o singură
clădire, aflată — de cițiva ani —
intr-o stare gravă de deteriorare, au
fost evacuate aproape 300 de per
soane. provenind in majoritate din
țări ale Asiei. Africii. Americii La
tine.
Potrivit datelor publicate de presa
italiană, citate de agenția T.A.S.S.,
în Italia se află in prezent aproxi
mativ un milion de imigranți proveniți din țări in curs de dezvoltare,
multi aduși ilegal de neguțătorii de
forță de muncă ieftină. Acești oa
meni, care nu cunosc limba, nu au
acte în regulă și nici perspective de
a se angaja legal, iși văd rapid și
iremediabil risipite visurile lor le
gate de găsirea unui loc de muncă
și a unui adăpost corespunzător.

Critici la adresa
noii legi comerciale
americane
ROMA 8 (Agerpres). — Confindustria (Asociația industriașilor din Ita
lia) este ingrijorată de noua lege co
mercială americană, care are un ca
racter protecționist și este incompa
tibilă cu prevederile G.A.T.T.
De altfel, critici la adresa acestei
legi — în prezent examinată, spre a
fi semnată, de către președintele
S.U.A. — au adus mai multe țări
occidentale,
intre care Japonia,
R.F.G. și alte state din Piața co
mună.

în cadrul luptei antiapartheid
duse de populația majoritară sudafricană, un loc de frunte îl ocupă
femeile. Infruntind ' represiunile și
teroarea, riscindu-și adeseori viața,
acestea sint mereu prezente la. de
monstrații. greve, alte acțiuni, de
masă, cerind lichidarea oprimării
rasiste la care sint supuși *cei 25
milioane de negri. Printre repre
zentantele de frunte ale mișcării
feminine din R.S.A. se află și
Winnie Mandela, soția cunoscutului
lider al populației de culoare. Nel
son Mandela, aflat de peste un
sfert, de secol in închisoare, tn ciu
da amenințărilor și a încercărilor de
a o extermina (recent casa sa Sin
Soweto a fost incendiată}, ea con
tinuă mai departe lupta. Eotografia.
o arată la una din numeroasele
manifestări organizate cu prileiul
implinirii a. 70 de ani de la naște
rea lui Nelson Mandela.

Comerțul Sud-Sud, importantă pirghie
in dezvoltarea țărilor lumii a treia
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — In orașul mexican Cocoyoc
s-au încheiat dezbaterile celei de-a
IlI-a reuniuni a Comisiei Sud—Sud,
avînd ca obiectiv intensificarea co
operării intre țările in curs de dez
voltare — informează agenția Prensa
Latina. Au fost examinate probleme
economice de interes major pentru
aceste state precum datoria externă,
comerțul internațional și runda de
negocieri comerciale multilaterale
din cadrul G.A.T.T., evoluțiile in
domeniul colaborării in America La
tină. Asia și Africa. Participanții au
subliniat necesitatea promovării co
merțului Sud—Sud ca principală
componentă a strategiei de dezvol
tare. In documentul adoptat sint
criticate măsurile protecționiste ale
statelor occidentale industrializate,
care incalcă sau ignoră acorduri an

Dificultăți

în

țările

terioare stabilite in cadrul G.A.T.T.
și afectează serios statele lumii a
treia.
ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). —
Raporturile de schimb ale țărilor
africane s-au. înrăutățit in ultimii
ani. fapt care a afectat grav’ dezvol
tarea social-eoonomică a Africii și a
perturbat comerțul pe plan mondial.
Această concluzie reiese din ana
liza efectuată de Comisia economică
a O.N.U. pentru Africa asupra date
lor statistice ale comerțului interafrican. între 1970 și 1986, ponderea
țărilor africane in comerțul mon
dial a continuat sa fie mică și s-a
redus de la 3,7 la sută la 2,6 la
sută, afirmă analiza amintită, care
constituie un argument in plus în
favoarea instituirii unei noi ordini
economice internaționale.

economico - sociale

capitaliste

Cheltuielile militare
dezechilibrează bugetul S.U.A.
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Ministerul de Finanțe american a
anunțat că deficitul bugetar al
S.U.A. în primele nouă luni ale
actualului an fiscal se ridică la 118
miliarde dolari.
Cheltuielile militare ale S.U.A., se
menționează, au fost in luna iunie
de 24.6 miliarde dolari și de 213.3
miliarde dolari.in primele nouă luni
ale acestui an fiscal, in creștere cu
3,9 la sută față de aceeași perioadă
a anului trecut.
,

Scăderea veniturilor
agricultorilor din Piața
comună
BRUXELLES 8 (Agerpres). —
Veniturile agricultorilor din țările
membre ale Pieței comune au scă

dezvoltate

zut anul trecut in medie cu 3,5 la
sută comparativ’ cu anul 1986. arată
un raport oficial dat publicității la
sediul din Bruxelles al Comisiei
executive a „celor 12“.

Șomaj in creștere in R.F.G.
BONN 8 (Agerpres). — Potrivit
‘unui raport al Oficiului federal al
muncii, dat publicității la Niirnberg,
numărul șomerilor vest-germani care
nu au de lucru de peste un ân se
ridică la 675 009. Numărul total al
șomerilor înregistrați oficial în
R.F.G. in iulie era de 2.2 milioane
și se estimează că numărul acestora
va spori pină la sfirșitul anului la
2,32 milioane. Șomajul afectează 7,4
la sută din totalul populației mascu
line aote de muncă și 10,4 la sută
\ din cea feminină. Se precizează, de
■psemenea, că aproximativ 645 000
dintre șomeri sint tineri sub 25
de ani.
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